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Apresentação

Rubensmidt Ramos Riani1

A Reforma Psiquiátrica representa um movimento de destaque  no campo da Saúde, no Brasil 
e em Minas Gerais.  A denúncia e a apuração das violações dos direitos humanos nas insti-
tuições psiquiátricas; a substituição progressiva dos hospitais por  serviços abertos, pautados 
pela lógica do cuidado e pelo respeito à liberdade; as iniciativas de acesso ao  trabalho e à 
moradia, ao lazer e à cultura; a busca do convívios social e do exercício da cidadania: todos 
estes passos nos conduzem tanto a uma abordagem mais feliz dos transtornos psíquicos, 
como a uma sociedade mais humana e justa.

Vários passos, em diferentes planos, demonstram o avanço da Reforma Psiquiátrica  em nosso 
país .   Assim,  a  aprovação da Lei 10 216 pelo Congresso Nacional assegura ao portador de 
sofrimento mental o direito a um tratamento respeitoso, no espaço  da comunidade em que 
vive. A terceira e última Conferência de Saúde Mental sustenta  a reorientação do modelo as-
sistencial em Saúde Mental no âmbito do Sistema Único de Saúde, pela superação do hospi-
tal psiquiátrico, por meio de serviços prioritariamente públicos, territorializados e integrados 
à rede de Saúde, garantindo  a universalidade do acesso; destaca, ainda a importância da  
atenção à família, e das ações referentes às áreas de trabalho, moradia e educação. O Estado 
brasileiro coloca-se como meta uma política pública  inspirada nas  diretrizes da Reforma. 

Para que esta política realmente se efetive,  é de grande importância a organização de usuári-
os, familiares e trabalhadores de Saúde Mental, delineando os traços da Reforma Psiquiátrica 
que desejam construir. Neste sentido, o   Encontro Nacional de Saúde Mental, realizado em 
2006,  em Belo Horizonte, trouxe   idéias férteis e práticas criativas, que convidam à leitura 
e à reflexão. Neste  ano de 2007,  que assiste a comemoração de 20 anos de luta “por uma 
sociedade sem manicômios”, a Escola de Saúde Pública edita seu primeiro   Caderno Saúde 
Mental,  com a  significativa produção  do Encontro – contribuindo para  construir, cotidiana-
mente, a Reforma Psiquiátrica que Queremos!

1Diretor da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais
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PREFÁCIO 

Ana Marta Lobosque1

De 13 a 16 de julho de 2006, ocorreu em Belo Horizonte o Encontro Nacional de Saúde 
Mental, com o tema A Reforma Psiquiátrica que queremos:  por uma clínica antimani-
comial. Curiosas,  alegres, ativas,  cerca de mil e trezentas pessoas de todo o Brasil  circu-
lavam então pelo campus da UFMG,  entre oficinas e  mesas redondas, teatros e mostras, 
bandas e corais. 

A Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial e o Conselho Federal de Psicologia 
foram felizes nesta produção: realizaram um evento original e ousado,  destacando  a im-
portância da clínica no âmbito da Reforma Psiquiátrica, sem deixar de sustentar  firmemente 
a dimensão política que a constitui.

A Comissão Organizadora, composta de colegas de  vários  Estados brasileiros, arquitetou  
uma programação rigorosa em suas linhas mestras, que, ao mesmo tempo,  se  abre aos pen-
sares e fazeres mais plurais.  A Comissão Executiva dos mineiros bravamente realizou esta 
ambiciosa concepção. As  variadas exposições e  intervenções  responderam com coragem 
e graça ao convite recebido. E, sobreudo, os participantes, usuários e trabalhadores de uma 
Reforma Psiquiátrica antimanicomial, se manifestaram, perguntaram, debateram ativamente, 
protagonizando  os múltiplos atos  deste feliz Encontro. 

Este Caderno se atém  à publicação das conferências e das mesas-eixo. As primeiras  convi-
dam a uma original reflexão sobre a cultura, a clínica e a formação, cujo recorte se apreende 
nas ementas que as precedem. As segundas  se debruçam,  nesta ordem, sobre a a concepção 
e o exercício da clínica antimanicomial;  a função do delírio para o sujeito;  a  Reforma 
Psiquiátrica na perspectiva de uma sociedade sem manicômios; o  acolhimento, a escuta e 
o vínculo como ponto de partida para uma clinica antimanicomial; a cidadania como indis-
pensável condição  desta clínica.     

Alegra-nos apresentar ao leitor uma composição que reúne nomes tão preciosos e queridos 
da luta antimanicomial brasileira. Tal montagem exigiu esforço e empenho  de todos os 
autores:  agradecemos aqui sua disposição para rever, refazer e revisar textos. buscando ap-
resentar da forma mais clara e cuidadosa  suas  contribuições.   

Agradecemos  à Escola de Saúde Pública pela publicação deste material  em seu primeiro 
Caderno de Saúde Mental. Ao fazê-lo,  sustenta seu compromisso com a  vida e a saúde, as-
segurando às produções do Sistema Único de Saúde em geral e da Reforma Psiquiátrica em 
particular um  valioso  espaço para a reflexão, a escrita e o debate. 

Finalmente, abraçamos  os companheiros e companheiras que encontraremos em Bauru, 
em dezembro próximo, na comemoração de  20 anos de luta por uma sociedade sem man-
icômios - levando este Caderno  como uma carinhosa lembrança mineira. 
1Professora da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais
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Um Convite à Cultura:
Nem o império da ordem, nem a inércia do caos

Ementa

A cultura se vê constantemente entre dois polos, nenhum dos quais lhe pode assegurar vigor 
e fertilidade. Por um lado, as ordenações acarretam, em maior ou menor grau, uma coerção 
que impõe sentidos e estabelece amarras; por outro lado, há o receio de que o confuso e 
o amorfo tomem conta, inviabilizando toda ordem social. Trata-se de uma questão política 
vital para a nossa contemporaneidade: neste impasse, como encontrar um ponto de fuga 
que nos permita afirmar a liberdade, recusando tanto a imposição da homeostase quanto a 
dispersão do caos?

Comissão Organizadora do Encontro Nacional de Saúde Mental
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Um Convite à Cultura:
Nem o império da ordem, nem a inércia do caos

Peter Pál Pelbart 1

 Boa noite. Queria agradecer esse convite honroso aos participantes desse Encontro 
Nacional de Saúde Mental.
 Fui solicitado a falar sobre esse tema, Um Convite a Cultura: Nem o Império da Or-
dem, Nem a Inércia do Caos. Confesso que a ementa da conferência, que acabou de ser lida 
aqui, sumiu da minha mesa e eu não tenho certeza de ter entendido a encomenda. Agora  
entendi, mas já é tarde! 
 Então fiquei girando em torno desses termos , “ordem”  e “caos”, como um animal 
inquieto fuçando um osso raro. E parece que essas palavras já não querem dizer o que diziam 
há poucos anos atrás. Parece que mesmo as suas forças de evocação não são mais as mesmas 
de quando Nietzsche dizia: é preciso um pouco de caos dentro de si, para dar à luz uma es-
trela dançante. É verdade. Desde a antiguidade grega o caos tem para nós uma função dupla. 
Ora significa ameaça de uma desordem devastadora, com fundo ou sem fundo,  na qual cor-
remos o risco de soçobrar. Ora  justamente o contrário: é uma  potência de reconfiguração 
do mundo. Aliás, uma das mais belas versões sobre a feitura do mundo é justamente essa, 
mencionada por Platão. É uma versão que faz do caos um componente do mundo. A versão 
é simplíssima. Quando o Demiurgo resolveu fazer o mundo,  usou dois ingredientes que 
já existiam e os misturou. E quais são eles? O Mesmo e o Outro. Depois quem quiser pode 
tentar essa fórmula em casa. Um pouco de Mesmo, um pouco de Outro. Mas ocorreu um 
acidente. Quando o mundo parecia ter adquirido alguma estabilidade,  o Outro escapuliu. 
Porque é da natureza do Outro tornar tudo aquilo que é de um certo jeito de outro jeito. Ele 
é um capeta indomável, é um pequeno demônio. E o Demiurgo sentiu muita dificuldade 
para conter o Outro, para acuar o Outro, a fim de conseguir que o mundo tivesse um mínimo 
de ordenação. Alguns dizem que ele, Demiurgo,  sim, conseguiu acuar o Outro e por isso 
o mundo é essa mesmice que conhecemos. Outros acham que aquela vitória foi provisória, 
porque o Outro acabou tomando a revanche e o mundo virou esse caos que todos nós con-
hecemos. Talvez nenhuma das duas interpretações nos sirva inteiramente hoje. Eu vou tentar 
explicar o por quê.
 Algumas décadas atrás,  diante de um contexto de extrema rigidez política, subje-
tiva, cultural, era freqüente a reivindicação por uma certa potência, por uma certa dissolução 
dos contornos rígidos, até por uma caotização  generalizada. Isso caracterizou um momento 
da nossa cultura, da nossa política, da nossa subjetividade. É consequência daquele pen-

1Professor  da Pós-Graduação de Filosofia e de Estudos Pós-Graduados de Psicologia Clínica da PUC-SP
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samento autoritário, identitário, produtivista. Nós precisávamos de outra coisa. De um are-
jamento, de uma irreverência, de uma loucura, de uma deriva. Precisávamos não apenas de 
contestação, mas de experimentações ativas desses limites. De comunidades alternativas de 
drogas, de músicas, de happenings, de marvins;  precisávamos de delírios.  O lugar do louco 
e da loucura naquele contexto tinha  um sentido muito particular,  na medida em que eles 
encarnavam, pelo menos culturalmente,  uma desterritorialização que, de algum modo, nos 
assediava a todos. Mas, nos anos 70, assistimos  a um fenômeno muito intrigante:  tudo aqui-
lo que,  em plena efervescência estudantil, na esteira dos movimentos hippies, no caldo dos 
protestos contra a ditadura, contra a Guerra do Vietnam, tudo aquilo que se reivindicava con-
tra um poder centralizado, hierarquizado,  tudo aquilo que se exigia, - mais espontaneidade, 
mais efetividade, mais criatividade, mais corpo, mais sexo, mais imaginação, mais deriva -  
tudo isso foi incorporado pelo capitalismo. Uma pesquisa recente concluiu que todo o ideário 
de 68 foi inteiramente incorporado às novas regras de management que os executivos lem-
bram, na esteira dessas reivindicações libertárias. De modo que as dimensões autonomistas, 
hedonistas, existenciais e imaginativas migraram para os manuais de administração e para o 
coração das empresas. Vejam só: a reivindicação por um trabalho mais interessante, criativo, 
imaginativo, nos anos 60, obrigou o capitalismo, através de uma reconfiguração técnico/
científica, de todo modo já em curso, a exigir dos trabalhadores precisamente uma dimensão 
criativa, imaginativa, lúdica, um empenho integral, uma dedicação pessoal, uma dedicação 
mais afetiva, uma intimidade com o aleatório, com o imprevisível e até com o caótico. Claro 
que isso implicava um desmanche das estruturas rígidas, hierárquicas, autoritárias, herdadas 
de um sistema fordista; implicava num funcionamento mais aberto, flexível, e,  num certo 
sentido, mais autônomo e horizontalizado.  Enfim, quero dizer que se desenhou, a partir dos 
anos 70, através desse estímulo a uma deriva,  a uma maleabilidade sem precedentes, uma 
espécie de capitalismo em rede, de capitalismo conexionista. 
 O capitalismo se apropriou daquele ideário que tinha se contraposto a ele nos anos 
60. Que o capitalismo tenha se reapropriado desse espírito libertário, dessa lógica, não pode 
deixar-nos indiferentes. De fato, desde então houve uma estranha abertura de tudo, que 
alguns chamam de flexibilização, outros de precarização.  Em todo caso, uma nova malea-
bilidade se instalou. No entanto,  ela foi acompanhada de um novo controle. Como diz 
Deleuze:  passamos de uma sociedade disciplinar para uma sociedade de controle. Se há 
algumas décadas atrás tudo funcionava na base do confinamento e da vigilância -  família, 
escola, fábrica, caserna, hospital, manicômio -  hoje, cada vez mais, tudo se desconfina, 
todos se movem em espaço aberto, porém com um monitoramento incessante. Exemplo o 
mais banal: em alguns países, presos circulam livres pela cidade, mas com coleira eletrônica. 
Portanto, dá para saber o tempo todo onde é que eles estão, o que é que eles estão fazendo. 
Liberdade, flexibilidade, mobilidade e controle incessante. Nós também andamos soltos por 
toda parte, livres, mas o nosso celular é a nossa coleira eletrônica. “Querida,  onde é que 
você está?” “ Querido,  o que é que você está fazendo?” “Meu filho,  com quem você está?” 
“Minha mãe,  quando é que você volta?” E assim todos se controlam o tempo todo sem ces-
sar. E o controle já não vem de cima, de um centro, de um grande irmão, mas vem do lado, 
do parceiro, do companheiro, do rival, controle contínuo, sistema horizontal, acentrado. 
 Também na Saúde e na Saúde Mental ocorreram mudanças complexas que, talvez, 
nos próximos dias,  serão debatidas à luz desta  mutação importante. O que eu quero dizer é 
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que o poder mudou de figura. Ele já não vem de um grande centro,  de uma pirâmide hierár-
quica, ele é mais esparramado, diluído, funciona em rede, através de mecanismos múltiplos, 
e por isso mesmo fica mais difícil de localizá-lo, de detectar os seus protagonistas, de saber 
de onde  emana e quais objetivos  tem. É que,  em suma,  o poder virou pós-moderno. Ele 
inventou uma nova combinação entre a ordem e o caos, entre o previsível e o imprevisível, 
entre a determinação e a indeterminação, entre a tirania e a liberdade, entre a destruição e a 
construção. É preciso reconhecer, então, que estamos diante de uma nova realidade. A essa 
realidade alguns autores,  na esteira de Foucault e Deleuze,  deram o nome de “Império”. O 
Império, dizem  Toni Negri e Michael Hardt,é  essa estrutura de poder em rede que se gen-
eralizou e se disseminou por todo o globo,  que engloba a totalidade do espaço do mundo. 
Nada está fora do Império. Mas, sobretudo, o Império penetra fundo na vida das populações, 
nos seus corpos, nas suas mentes, na sua inteligência, no seu desejo, na sua afetividade. Ja-
mais uma ordem política avançou a tal ponto em todas as dimensões, tanto extensiva como 
intensivamente,  recobrindo a totalidade da existência humana. Estamos pois diante de uma 
situação que poderia ser formulada como segue: o poder tomou de assalto a vida. Isto é:  o 
poder penetrou em todas as esferas existentes,  e as mobilizou inteiramente,  e as pôs para 
trabalhar, mesmo aquelas esferas que algumas décadas atrás se invocava para contrapor-se 
ao poder. Desde os genes, o corpo, a afetividade, o psiquismo, a inteligência, a imaginação, 
a criatividade, tudo isso foi violado, invadido, colonizado, quando não diretamente expropri-
ado pelos poderes. Os mecanismos diversos pelos quais esses poderes se exercem, como eu 
disse, são cada vez mais anônimos, esparramados, rizomáticos; o poder se tornou ondulante, 
acentrado, reticular e por isso ele incide ainda mais fundo nas nossas maneiras de perceber, 
de sentir, de amar, de pensar e até mesmo de criar. E ele nos atravessa por dentro, atingindo 
uma dimensão até mesmo virtual da nossa existência. Curioso! Se antes ainda imaginávamos 
ter espaços preservados da ingerência direta dos poderes -  por exemplo,  o corpo, ou o in-
consciente, ou mesmo o futuro;  se tínhamos a ilusão de preservar em relação aos poderes 
alguma autonomia nessas esferas, hoje a nossa vida parece integralmente subsumida a tais 
mecanismos de modulação de existência. Até mesmo o sexo, a linguagem, a comunicação, 
a vida onírica, nada disso preserva qualquer exterioridade em relação a esses mecanismos 
de controle e monitoramento. Para resumir em uma frase:  o poder já não se exerce nem de 
fora, nem de cima, mas como que por dentro, pilotando a nossa vitalidade social de cabo a 
rabo. Não estamos mais às  voltas com um  poder transcendente ou mesmo repressivo que 
pudéssemos localizar num palácio, num centro, numa pirâmide. Trata-se de um poder mais 
molecular, mais produtivo que captou o nosso desejo, a nossa alma, até mesmo o aleatório 
da nossa existência. E somos nós que queremos o celular, ninguém nos impõe. E queremos 
controlar  nosso peso,  nossa beleza, nossa performance sexual, nosso desempenho intelec-
tual, nosso equilíbrio mental, nosso prozac,  nossas drogas, nossas meditações. Em outras 
palavras,  é uma modalidade de poder que poderíamos chamar de biopoder,  que não visa 
reprimir a vida, mas que  intensifica a vida, otimiza a vida; mas também é um poder pelo 
qual nós nos encarregamos, cuja gestão cabe a nós mesmos. Daí essa extrema dificuldade 
em resistir. Já não sabermos onde está o poder e onde estamos nós. O que é que ele nos dita? 
O que é que dele queremos? Nós próprios nos encarregamos de administrar nosso controle. 
Eu repito:  nunca o poder chegou tão longe e tão fundo no cerne da subjetividade e da 
própria vida. Mesmo nas manifestações mais desordenadas, mesmo nessa liberdade caótica 
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de que nós dispomos, mesmo com essas ondas de rádio, televisão, cinema, informação em 
que surfamos ao nosso bel-prazer nós incorporamos normas, nos encarregamos do nosso 
monitoramento, gerimos uma excitada docilidade. Bastaria citar  o exemplo das revistas se-
manais brasileiras e suas recomendações de auto-monitoramento da saúde física e psíquica, 
verdadeiros manuais de auto-ajuda para à vida sexual, alimentar, neuronal, mas também 
afetiva, econômica e social. 
 Como se vê,  o quadro não é animador se visto apenas dessa perspectiva;  mas é pre-
ciso, obviamente, como diria Benjamin “escovar isso a contra pêlo”. Porque isso é apenas uma 
face da moeda. Seria preciso evocar o avesso disso tudo. Pois quando parece, como diz o  
rap, que “está tudo dominado”, o que aparece é uma constatação das mais surpreendentes. 
Há algumas décadas atrás,  para produzir qualquer mercadoria era preciso um capitalista, 
dinheiro, maquinário, um galpão, etc. Hoje,  parece que as máquinas migraram para dentro 
da cabeça da gente. No bom sentido. A verdadeira máquina, hoje em dia, é a inteligência. 
A inteligência que está na cabeça de cada um. Juntam-se três garotos e um computador e 
já se tem uma baita usina de criatividade. Assim essa inteligência, essa criatividade, essa 
linguagem que mais e mais é o cérebro da produção capitalista, essa linguagem, essa cria-
tividade, essa inteligência não pertencem a nenhum capitalista, não pertencem sequer ao Im-
pério. É de todos e de cada um. De modo que a inventividade, a imaginação, a criatividade 
não são monopólios dos gênios, nem dos milionários, mas é patrimônio do homem comum. 
Alguns teóricos italianos,  como Maurício Lazzarato, chamam cada vez mais a atenção para 
esse aspecto. A força de invenção, essa inteligência, essa potência de inovar está em cada 
um de nós, está em todos. O próprio capitalismo começa a entender isso. Quando a indústria 
de modas  manda olheiros para ver que tipo de estilo as pessoas da rua estão inventando e aí  
essa indústria começa a produzir uma cópia de tal estilo, é óbvio que a invenção está na rua 
e que a empresa, apenas, anda a reboque. Ela vampiriza essa força de invenção. A conclusão 
é uma só: tal potência de vida, que está disseminada por toda parte, nos obriga a repensar 
os próprios temas da resistência. Poderíamos resumir esse movimento do seguinte modo: se 
existe sim, como tentei mostrar, o poder sobre a vida, que parece a cada dia mais invasivo, 
existe em contra-partida uma potência da vida disseminada por toda parte, que se revela, a 
cada dia, mais imprevisível, mais indomável e mais impulsiva. A essa vitalidade social podería-
mos chamar de biopotência. Por um lado o biopoder, o poder sobre a vida. E por outro lado 
a biopotência, potência da vida.
 Então, está concluído esse primeiro pedacinho, que  quero articular com um tema 
mais familiar a todos aqui. Se o Império parece um monstro insaciável,  a verdade é que 
ele é apenas um vampiro. Sem o sangue da multidão ele não é nada. E a multidão,  o que 
é? Não é uma massa de gente compacta, igualzinha. A multidão, segundo esses autores, é 
justamente essa diversidade de pessoas, essa multiplicidade de jeitos, de estilos, de vonta-
des, de afetos, essa heterogeneidade imensa, com sua riqueza de criação, de sociabilidade. 
A multidão, portanto é imprevisível, incomensurável, ela é inadmistrável. A multidão não 
tem centro, não tem unidade, não tem totalidade, ela não tem um rumo único, vai a várias 
direções, ela produz várias linhas, ela é composição, agenciamento, diferenciação. Então é 
muito difícil pensá-la no seu conjunto. Ainda bem. Ela escapa por todos os lados. Como diz  
Deleuze, “ela é atravessada por linhas de fugas em todas as direções”. Ela parece caótica, 
mas não é. Talvez um dos desafios, hoje, seja pensar essa lógica da multidão, constituída por 
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singularidades tão diferentes, tão díspares, tão heterogênea, mas que justamente em meio a 
esse aparente caos vai  constituindo coisas comuns, territórios de existência compartilhados, 
campos de sensibilidade. Não é só o espaço público tradicional que o Estado deveria susten-
tar; trata-se de espaços comuns que se vão testando à revelia do espaço público, à revelia do 
espaço privado. 
 Eu quero dizer o seguinte:  não está nada dado. Trata-se de um certo construtivismo 
do comum. Como construir o comum a partir dessa biopotência, dessa potência de vida da 
multidão? Eu diria assim:  a multidão, essa multidão heterogênea, essa potência de vida é 
um reservatório de possíveis. Por vezes, temos dificuldade em  enxergar esses possíveis, tão 
soterrados que estamos pelas formas de dominação hegemônicas. 
 Bem, vocês vão me perguntar, com razão, o que isso tudo tem a ver  com Saúde 
Mental, com os loucos, com as nossas práticas, com os equipamentos de atendimento, etc. 
Não quero convencer ninguém que este contexto pós-moderno, biopolítico, que alguns 
chamam de Império, seja o pano de fundo contemporâneo das nossas práticas diversas. E eu, 
na medida em que me debruço sobre essas dimensões políticas, filosóficas, até por força do 
ofício, estou convencido de que tudo isso está inteiramente presente, como um grande pano 
de fundo, em vários trabalhos que vejo à minha volta. Portanto, para ilustrá-lo,  vou falar,  
muito humildemente, de um minúsculo,  um pequeno trabalho que coordeno com usuários 
de Saúde Mental, já há nove anos, numa trupe chamada Companhia Teatral Ueinzz. Por isso 
eu dizia que sou usuário de Arte. Certa  vez,  junto com todos os atores, estávamos numa 
mesa, e  cada um dos atores foi se apresentando:  “Eu sou usuário de Saúde Mental do hos-
pital tal”. Aí, chegou a minha vez e eu disse: “Eu sou usuário de teatro”
 Então, eu queria falar um pouquinho dessa experiência e a partir deste pano de fun-
do, para ver se dou um pouco mais de concretude a isso que eu expus há pouco. Essa trupe 
de teatro que coordeno é uma espécie de Nau de Insensatos, que nasceu no Hospital-Dia A 
Casa,  há nove anos atrás, e que depois de alguns anos se tornou inteiramente independente 
de qualquer contexto hospitalar psiquiátrico. Nós montamos três peças diferentes, já fizemos 
mais de cem apresentações em São Paulo, Fortaleza, Porto Alegre, Brasília, Rio, também, 
em Belo Horizonte estivemos recentemente,  e fomos para a França no ano passado. Não é 
minha intenção fazer qualquer merchandising. Eu quero apresentar muito brevemente essa 
experiência, insistindo em que isso não é exemplo para ninguém, não faço disso um modelo 
para nada, é apenas um pequeno laboratório no sentido mais cênico e subjetivo da palavra. 
Nesse macro-contexto que descrevi há pouco vou tentar fazer uma ponte entre as duas coisas 
no final. 
 Vou contar um pouquinho da última peça que fizemos, chamada Gotham SP, ba-
seada na Gotham City, do Batman.  Nessa cidade imaginária, Gotham SP, há um prefeito 
anarquista que toda noite, do alto da sua torre, esbraveja indistintamente contra magnatas, 
prostitutas, psiquiatras. Ele promete mundos e fundos, ele promete o controle e a anarquia, 
o pão e a clonagem. Nessa noite, uma noite especial que estou contando, este ator  antes 
de entrar em cena  pede um Lexotan, porque mal consegue acreditar no que ele vê:  a Mar-
tha Suplicy vai assistir à peça e ela já está lá no público esperando. E o prefeito da cidade 
imaginária não sabe o que fazer com a prefeita da cidade real:  protestar, competir, seduzir, 
acanhar-se?!
 Gotham SP tem, também, um imperador muito velho além do prefeito. Um impera-
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quase cego, quase surdo e quase mudo. E ele é o destinatário de muitas vozes perdidas nessa 
cidade. Mas o imperador é tão caquético que ele não pode nada. Ele não tem poder nenhum 
sobre essa polifonia que se multiplica à sua volta. E a partir daí cada um dos seres que com-
parecem em cena carrega o seu corpo frágil, o seu mundo gelado  ou tórrido , e a partir do 
isolamento de cada um desses personagens eles parecem anunciar uma outra comunidade 
de almas, um outro jogo entre as vozes, que eu poderia chamar de uma comunidade dos que 
não têm comunidade. Então, talvez, a Companhia de Teatro Ueinzz  seja, para esses sujeitos, 
algo dessa ordem. Passam meses no marasmo de ensaios semanais e, às vezes, se perguntam 
se de fato, algum dia, apresentaram-se ou se voltarão a apresentar-se. Alguns atores desa-
parecem, patrocínios minguam, textos são esquecidos, a companhia parece manter uma 
virtualidade impalpável. E de repente surge uma data, um teatro disponível, um mecenas, 
um patrocinador, um convite, o vislumbre de uma temporada;  e aí o figurinista recauchuta 
os trapos empoeirados, uma pizzaria doa aos atores aquela pizza, inescapável, que antecede 
a cada apresentação, o boca a boca compensa a divulgação mambembe, atores sumidos 
há meses reaparecem, às vezes até fugidos de uma internação. Um campo de imantação  é 
reativado e prolifera. Os solitários vão se enganchando, os dispersos se convocam, mutua-
mente, um coletivo feito de singularidades díspares se põe em marcha,  num jogo sutilíssimo 
de distância e ressonância, de celibatos e contaminações, compondo o que chamaríamos 
de um agenciamento coletivo de enunciação. Mas, mesmo quando tudo dá certo, isto é, 
quando tudo vinga,  é no limite tênue que separa a construção do desmoronamento. Eis o 
exemplo do ator,  que no momento em que  se transforma no barqueiro que vai levar Orfeu 
até Eurídice, ao invés de conduzi-la em seu barco, rumo ao Inferno,   sai do palco pela porta 
da frente do teatro em direção à rua, onde minutos depois eu o encontro sentado na mais 
cadavérica imobilidade, balbuciando a exigência de uma ambulância : havia  chegado a 
sua hora de morrer. Ele sentado, todo maquiado, eu também todo maquiado chego ao seu 
lado e ele me diz: - “Vou para o charco!” - “Como assim?”, pergunto eu. E ele: - “Vou virar 
sapo” . - “O príncipe virou sapo”, eu respondo carinhosamente, pensando que nessa nossa 
primeira turnê artística ele viaja com a sua namorada recente, é como uma lua de mel. Mas 
ele responde de modo inesperado: - “Mensagem para o ACM”. Sem titubear eu digo: - “Eu 
estou fora. Não sou amigo do ACM. É melhor mandarmos o ACM para o charco e ficarmos 
nós dois do lado de fora”. 
 A situação se alivia e ao invés da ambulância ele pede um hambúrguer do MacDon-
alds. Nós conversamos sobre o resultado da loteria que apostamos juntos e o que faremos 
com os milhões que nos esperam. Ouço os aplausos finais vindo de dentro do teatro,  e o 
público começa retirar-se  pela  portinhola pela qual esse ator passou. O que o público, as 
trezentos e cinqüenta pessoas, vêem na saída para a rua é Hades, rei do inferno (eu) ajoel-
hado aos pés do barqueiro Caronte, morto-vivo, pelo  que recebemos uma reverência respei-
tosa de cada espectador e um aplauso empolgado;   essa cena íntima parecia fazer parte do 
espetáculo. Por um triz nosso narrador não se apresentou. Por um triz ele, sim, se apresentou. 
Por um triz ele não morreu. Por um triz ele viveu. E tudo isso faz parte da cena. A morte, o 
acaso, o triz. 
 Então, queria tentar lhes contar uma ultimíssima idéia antes de concluir. A matéria-
prima nesse trabalho teatral é a subjetividade singular dos atores e nada mais. A subjetividade 
dos atores é que está em cena. Para fazer uma ponte louca: o que caracteriza o trabalho 
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imaterial tendencialmente predominante no capitalismo de hoje é que qualquer mercadoria,  
para ser produzida,   exige, sobretudo, a subjetividade de quem a produz. No limite,  até o 
sono e as crises dos trabalhadores são postos para trabalhar. Por exemplo, quem trabalha em 
agência de publicidade acorda e diz: - “Eu tive um sonho. Boa idéia para a publicidade!” Por 
outro lado, essas coisas imateriais que são produzidas, hoje, informação e serviço, afetam e 
formatam, sobretudo, a subjetividade de quem as consome. Isso é:  a nossa. Afetam as nossas 
maneiras de ver, de sentir, de desejar, de gozar, de pensar, de perceber, de morar, de vestir, 
em suma, de viver. 
 Então,  o que eu quero dizer é o seguinte:  também esse teatro que acabei de men-
cionar é feito de subjetividade. Requer a subjetividade daqueles que o fazem e afeta a sub-
jetividade daqueles que o assistem. Então -  sei que estou forçando um pouco e também 
resumindo muito -  mas nessa perspectiva,  e voltando,  ao tema mais geral que me propus 
a tratar no começo, se é óbvio que hoje em dia o capital se apropria da subjetividade e das 
formas de vida, numa escala nunca vista, o contrário também é verdadeiro. A subjetividade 
é ela mesma o que poderíamos chamar de capital biopolítico. Isto é:  um capital de vida. É 
um valor de que cada vez mais cada um de nós dispõe virtualmente, loucos, índios, detentos, 
todos e qualquer um, e cada qual com a forma de vida singular que lhe pertence ou que lhe é 
dado inventar. É nesse horizonte que, ao meu ver,  seria preciso situar essa referida experiên-
cia de teatro. Se  é a subjetividade que ali é posta para trabalhar,  o que está em cena é uma 
maneira de perceber, de sentir, de vestir-se, de mover-se, de falar, de pensar - muito singulares 
essas maneiras todas, e é isso que faz essa arte. Mas também é uma maneira de representar 
sem representar. De associar dissociando. De viver e de morrer. De estar no palco e sentir-se 
em casa, simultaneamente. Nessa presença precária a um só tempo plúmbea  e impalpável, 
que leva tudo extremamente a sério e ao mesmo tempo não está nem aí. Por exemplo: ir 
embora no meio do espetáculo, atravessando o palco com a mochila na mão, porque a 
sua participação já acabou. Ou  largando tudo, porque chegou a sua hora e vai  morrer em 
breve. Ora atravessar, interferir em todas as cenas como um  líbero  de futebol, ora conversar 
com o seu ponto, que deveria estar oculto, denunciando sua presença,  ora virar sapo, ora  
dormir, ora coaxar. O cantor que não canta, quase como a Josefina de Kafka. A dançaria que 
não dança. O ator que não representa. O herói que desfalece. O imperador que não impera. 
O prefeito que não governa. A comunidade dos que não têm comunidade. Eu não consigo 
deixar de pensar que é esta vida em cena, vida por um triz,  que faz com que tantos especta-
dores chorem em meio   às gargalhadas, na certeza de que eles, os espectadores, é que são 
os mortos vivos. E que a vida verdadeira está do lado de lá do palco. 
 Então eu diria assim:  num contexto marcado por tamanho controle e ordenação da 
vida, que chamamos de biopoder, as modalidades de resistência vital proliferam de maneiras 
as mais inusitadas. Uma delas consiste em  pôr, literalmente, a vida em cena. Não a vida nua 
e bruta, como diz um filósofo chamado Agamben. Não a vida besta, a vida do Homo otarius, 
como  diz Zizek,  não a vida reduzida pelo poder ao estado de sobre-vida. Mas, sim, a vida 
em estado de variação. Esses modos menores de viver que nos habitam e que nos rodeiam 
e com os quais nós, na maioria, aqui, trabalhamos. Esses modos menores de viver que no 
palco, às vezes, ganham visibilidade cênica, legitimidade estética e consistência existencial, 
introduzindo em nossa vida besta essa dose de Outro, de supressão, de caos, sem a qual 
morreríamos de tédio. No âmbito restrito ao qual me referi, aqui, o teatro pode ser  um dis-
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positivo entre outros, para a reversão do poder sobre a vida em potência da vida. E o alcance 
desta afirmação, ao meu ver, extrapola em muito a loucura ou o teatro. Permitiria pensar a 
função de dispositivos multifacetados, ao mesmo tempo políticos, estéticos, clínicos. Cabe-
ria  pensar, então, a função destes dispositivos na reinvenção cotidiana das coordenadas de 
enunciação da vida. 
 Então, para concluir: nas condições subjetivas e afetivas de hoje,  com as novas 
formas de ligação e de desligamento, de gestão da ordem e do caos;  nesse contexto em 
que estamos,  diante dessa multidão contemporânea, um dispositivo minúsculo como esse 
que  apresentei -  e  certamente, vocês teriam inúmeros exemplos similares -  ressoa com as 
urgências maiúsculas do presente.
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UM APELO À CLÍNICA: 
NEM O RESPALDO DA NORMA, NEM O EXTRAVIO NA DOR

Ementa 

Enquanto criação da cultura, também a clínica oscila entre riscos afins. A ruptura com os 
ideais de normatividade e adaptação, já inaugurada pela psicanálise, é condição decisiva 
para uma clínica antimanicomial. Ora, o atendimento de casos graves de sofrimento mental 
nesta perspectiva nos interpela: quando se intensifica a desmedida e o excesso, ou, pelo con-
trário, o embotamento e o vazio, construir algum ordenamento psíquico é indispensável para 
que o sujeito mesmo não desapareça. Fazendo eco à conferência anterior, a questão insiste: 
recusando a submissão à norma, como preservar a dimensão subjetiva, sem permitir que um 
insuportável desvario a venha invadir?

Comissão Organizadora do Encontro Nacional de Saúde Mental





23

Caderno Saúde Mental

UM APELO À CLÍNICA: 
NEM O RESPALDO DA NORMA, NEM O EXTRAVIO NA DOR

Benilton Bezerra Jr 2

 Luciano Elia comentou há pouco que o tema da clínica já não provoca, ao contrário 
do que costumava acontecer até há pouco tempo atrás, uma certa crispação quando trazido 
à tona em ambientes da luta antimanicomial. Acho que ele tem razão. Nos primeiros tempos, 
a necessidade de desenhar um horizonte de ação que ultrapassasse os limites da assistência 
e se dirigisse aos aspectos culturais, sociais, políticos, e jurídicos da cultura manicomial fez 
com que o movimento insistisse muito nas limitações das propostas de transformação do 
cenário psiquiátrico centradas na dimensão clínico-assistencial. Por conta disto, muitos che-
garam a colocar em segundo plano o debate sobre os desafios clínicos trazidos pela desmon-
tagem da cultura asilar, desconsiderando o fato de que a construção de novas abordagens 
terapêuticas do sofrimento psíquico é uma tarefa axial da Reforma. Por outro lado, muitos 
profissionais engajados na clínica tendiam a não compreender a necessidade de lutar pela 
instituição de um enquadre político, jurídico e organizacional forte o suficiente para resistir 
aos movimentos de restauração da velha ordem psiquiátrica. Por causa desta incompreensão 
mútua, as conversas acerca da clínica no campo da luta antimanicomial freqüentemente 
resultaram em nada mais que monólogos cruzados, sem que se avançasse na formulação de 
novos referenciais para a clínica que se experimenta fazer nos novos cenários assistenciais.
Embora aqui e ali sobrevivam resquícios destas atitudes, o fato é que nos últimos tempos ve-
mos surgir entre nós um debate estimulante e original sobre este tema.  Creio que isto se deve 
a algumas características próprias ao cenário brasileiro. Como se sabe, aqui – diferentemente 
do que ocorre em grande parte dos países em que se desenvolvem processos de Reforma 
Psiquiátrica – há uma grande presença de psicanalistas e clínicos de diferentes matizes tanto 
na linha de frente da assistência quanto nas equipes de formulação de políticas e propostas. 
Isto certamente contribuiu para dissolver a equivocada oposição inicial entre “técnicos” e 
“políticos”. Em segundo lugar, os temas da Reforma encontram nas universidades brasileiras 
- sobretudo em pós-graduações em áreas de Saúde Mental, Psicanálise e Psicologia – um es-
paço privilegiado de discussão, menos vulnerável às pressões de filiação teórica, política ou 
mesmo corporativa. Além disso, o Brasil é um país de  proporções continentais, com   uma 
diversidade bastante grande entre regiões, o que torna praticamente impossível a adoção de 
modelos universais de atenção. Como efeito destes e de outros fatores, uma importante re-
flexão vem sendo feita sobre este tema crucial: como pensar uma clínica capaz de responder 
aos desafios impostos pelo horizonte da Reforma Psiquiátrica? 
 Esta reflexão vem sendo feita a partir de orientações teóricas e perspectivas clínicas 
2Psicanalista, psiquiatra, professor do Instituto de Medicina Social da UERJ, pesquisador do PEPAS (Programa de Estudos e Pesqui-
sas sobre Ação e Sujeito), membro da direção do Instituto Franco Basaglia do Rio de Janeiro.
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diversas, mas creio que é possível assinalar alguns pontos fundamentais que, atravessando 
de forma mais ou menos implícita o debate, vem estruturando certas balizas muito impor-
tantes para a constituição de um quadro comum de referências para o campo da clínica num 
cenário pós-manicomial. Gostaria de assinalar alguns desses pontos. O primeiro diz respeito 
ao plano teórico, no qual abordarei a aproximação a uma concepção holística da vida sub-
jetiva, e a um pluralismo teórico que vem dando, a meu ver, sustentação a um horizonte 
mais complexo de debate sobre a clínica. O segundo ponto diz respeito à discussão que vem 
sendo feita sobre as móveis fronteiras entre o normal e o patológico e o impacto da chamada 
psicopatologia descritiva na clínica. Finalmente um terceiro, que diz respeito à dimensão 
política da clínica que vem sendo construída nos marcos da luta antimanicomial.
   
Uma concepção holística da vida subjetiva e o pluralismo teórico

 Creio que um dos aspectos mais interessantes da clínica desenvolvida no campo 
da luta antimanicomial, nos lugares onde ela é mais bem sucedida, é o êxito em superar a 
querela tradicional entre concepções organicistas e concepções psicológicas do sofrimento 
psíquico ou da doença mental.  A Psiquiatria nasceu opondo o alienismo de Pinel e Esqui-
rol ao organicismo de Bayle e depois Morel.  A loucura é uma experiência mental ou uma 
doença do corpo? Esta tensão, que atravessou a história da psiquiatria até hoje – e ainda 
organiza boa parte da disputas no campo – vem sendo revista e de certo modo reconfigurada 
no debate sobre a clínica antimanicomial.  
 Pela própria natureza de sua abordagem da loucura, o campo antimanicomial tende 
a acentuar o caráter complexo e múltiplo dessa experiência, e sua irredutibilidade a modelos 
causais simplistas, sejam eles organogênicos, psicogênicos ou sociogênicos. A clínica no 
campo antimanicomial, justamente por se dirigir ao sujeito inserido no conjunto múltiplo 
de suas relações, e não se restringir a aspectos específicos de seu universo subjetivo, tende 
a se desfazer do enquadre tradicional, deixando de lado oposições entre mente e corpo, 
indivíduo e ambiente, e entre psíquico e social. Embora isso nem sempre isto seja temati-
zado de forma explícita, creio que se pode dizer que vem emergindo, ao longo dos últimos 
anos, uma apreciação cada vez maior do que poderíamos caracterizar como uma concepção 
holística da vida subjetiva.  O que vem a ser isto? Uma concepção holística da vida subjetiva 
não tem nada a ver com certas teses de um misticismo new age que impregnam a cultura 
atual. Trata-se de uma perspectiva teórica de grandes conseqüências para a clínica e para 
a luta antimanicomial como um todo. Adotá-la significa dizer que ao falarmos de sujeito, 
vida mental e sintoma, falamos não apenas de um universo psicológico interior – mas de um 
campo intencional, um campo de ação no qual o indivíduo se projeta no mundo, um campo 
experiencial complexo para o qual concorrem igualmente fantasias idiossincráticas, predis-
posições biológicas e prescrições culturais.
 A experiência subjetiva – e a loucura é uma de suas modalidades possíveis – pode 
ser vista como resultado de uma complexa rede de elementos biológicos e psicológicos, in-
dividuais e coletivos, conscientes e inconscientes, idiossincráticos e sociais. Ela é composta 
tanto de significados que podem ser compartilhados quanto de sentidos encarnados – nem 
sempre exprimíveis ou acessíveis à consciência porque inscritos numa dimensão pré-reflexi-
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va ou pré-verbal. Ela é algo que surge como resultado das interações entre o organismo e o 
meio que ele habita, entre o corpo e o ambiente físico e simbólico, entre o indivíduo e o uni-
verso humano que o acolhe e o constitui como sujeito. A fonte da vida subjetiva deixa de ser 
vista como estando exclusivamente na fantasia inconsciente, no cérebro ou nos traços sociais 
que inscrevem o indivíduo numa totalidade, e passa a ser compreendida como emergindo da 
ação no mundo, que engloba todos esses aspectos sem se reduzir a nenhum deles. 
 A experiência subjetiva emerge num processo que começa com os sentidos que ban-
ham a intencionalidade corpórea complexa do bebê. Ele ainda é desprovido de linguagem, 
mas é capaz de aprender o mundo ao redor à sua maneira e de estabelecer padrões singulares 
de relação com o ambiente e com os outros humanos – e isto é a raiz de sua singularidade 
pessoal.  Desde o início ele está mergulhado num campo simbólico, mas com a aquisição da 
linguagem sua relação com este campo muda de patamar: ele se torna mais um sujeito entre 
muitos. 
 Neste desenho, a experiência subjetiva está fundada nas propriedades biológicas, 
nas marcas sociais e simbólicas e na trajetória existencial que singularizam cada um de 
nós. Disso resulta o entendimento de que podemos abordá-la de diferentes ângulos, com 
diferentes vocabulários e com objetivos diversos. Deixamos de lado a idéia de que haja 
uma essência ou substância última da vida subjetiva que apenas este ou aquele vocabulário 
trariam à tona. Não dispomos de uma teoria que funcione como um “espelho da natureza” 
(para usar a expressão de Richard Rorty), capaz de nos revelar a natureza última do que quer 
que seja, capaz de nos fazer as coisas como elas “são” em si mesmas, independentemente 
das descrições que construímos delas. Embora tentadora esta a idéia supõe que possamos 
ver as coisas do “ponto de vista de lugar nenhum”, como diz Thomas Nagel: um olhar neu-
tro, objetivo, e desinteressado. Ora, este ponto de vista é  impossível para seres que, como 
nós os mortais, estão sempre situados numa perspectiva, vendo e descrevendo as coisas a 
partir daquilo que nosso aparato sensório-perceptual e nossas ferramentais conceituais nos 
permitem apreender e que tomamos como  realidade.
 Evidentemente, situar deste modo o entendimento do que seja a natureza complexa 
da experiência subjetiva não implica recusar o reducionismo metodológico de cada disci-
plina – seus conceitos e métodos próprios. Ao contrário, afinal o real só se apresenta a nós 
como uma realidade por meio das descrições que produzimos. Para fazê-las, é preciso usar 
vocabulários, caixas de ferramentas para configurar coisas e estados do mundo de forma 
inteligível, e cada campo disciplinar dispõe de seus próprios instrumentos. Diante de alguém 
que nos diz, cabisbaixo, que sua vida agora não vale nada e que acabar com a própria 
existência seria a melhor coisa a fazer, é eticamente preciso tomar uma posição e agir. Mas 
como? Para direcionar a ação, é necessário descrever o que se passa com ele de uma ma-
neira que indique o que fazer. 
 O vocabulário e o método fenomenológico nos permitem compreender a experiên-
cia na perspectiva da primeira pessoa, isto é, nos dão a possibilidade de entender como é 
estar naquele tipo de experiência, o que é o sofrimento da perspectiva do outro. O neuro-
biológico nos permite pensar em que tipo de psicofármaco seria mais adequado para permitir 
uma maior capacidade de autonomia e ação por parte do sujeito que sofre as limitações 
impostas pelos sintomas. O sociológico ou antropológico nos ajudaria a entender o universo 
habitado por aquele sujeito e a força normativa de certos mecanismos e regras sociais que 
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estariam na gênese ou no agravamento daquela experiência e agir sobre eles. E assim por 
diante. O psicanalítico nos dá a chance de elucidar o jogo psicodinâmico de forças incon-
scientes que levou aquele sujeito àquela situação, interrogar o sentido que os sintomas têm 
na sua trajetória e abrir caminhos para outras formas de posicionamento subjetivo. Mesmo 
no interior do referencial psicanalítico há mais de uma maneira de abordar clinicamente o 
sofrimento, e toda a discussão acerca da escolha entre uma estratégia fundada na respon-
sabilização ou a montagem de um dispositivo de cuidado deverá se desenvolver a partir de 
uma avaliação quanto aos conceitos e manejos mais pertinentes para tratar daquele sujeito 
ou daquele momento em particular, e não a partir de uma filiação teórica prévia.
 Reconhecer o caráter holístico da experiência subjetiva não significa, portanto, dis-
solver sua riqueza em algum tipo de vocabulário único fundamental, mas, ao contrário, im-
plica valorizar a contribuição necessária das várias abordagens postas à nossa disposição. O 
pluralismo teórico surge, assim, não como uma medida destinada a simplesmente acomodar 
as várias filiações teóricas e preferências disciplinares existentes no campo da clínica anti-
manicomial, mas como uma posição epistemológica estratégica, que recusa a pretensão de 
supremacia teórica desta ou daquela disciplina, e adota uma perspectiva clínica pragmática, 
na qual a escolha dos instrumentos e caminhos terapêuticos decorre de uma avaliação do 
contexto singular de cada caso – desde que contemplado o compromisso ético de sustentar 
e ampliar a capacidade normativa daquele que está sendo tratado.    
          
A fronteira entre o normal e o  patológico

 O surgimento do DSM III em 1980 introduziu um novo paradigma no modo de 
diagnosticar em psiquiatria. Se até então diagnosticar um estado mental patológico exigia 
uma minuciosa análise fenomenológica da experiência vivida pelo sujeito e uma avaliação 
da sua estrutura de funcionamento psíquico, a partir de 1980 esta tarefa se faz de maneira 
completamente diferente. Ao adotar o que chamaram de uma perspectiva ateórica para a 
constituição de uma psicopatologia meramente descritiva, os criadores do DSM III tinham 
em mente construir uma cartografia de  patologias psiquiátricas baseada em critérios obje-
tivos e universalmente aplicáveis. Não se pode negar que o uso do DSM, hoje em sua quarta 
versão revista, trouxe algumas conseqüências positivas. Um exemplo: a mudança na forma 
de nomear o diagnóstico, que passou a girar em torno de transtornos dos quais os indivíduos 
são portadores, retirou o peso identitário fortemente negativo associado a rótulos como o de 
“psicótico maníaco-depressivo” Outras conseqüências, porém, são menos positivas, como 
a multiplicação de categorias nosológicas, a simplificação excessiva dos diagnósticos, a 
psiquiatriazação da vida cotidiana e o estímulo ao uso pouco ordenado de psicofármacos. 
De todo modo, apesar do enorme debate que a utilização em massa do DSM vem provo-
cando hoje em dia, o fato é que ele se tornou um instrumento universal e não há como deixar 
de usá-lo no dia a dia.
 Existem, no entanto, aspectos problemáticos no seu uso que merecem uma atenção 
particular. Em primeiro lugar, ao eliminar a dimensão fenomenológica e psicodinâmica da 
experiência subjetiva, a nosografia dos DSM oferece uma descrição que pouco consegue 
dizer do sofrimento daquele paciente diante de nós. No lugar da singularidade da experiên-
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cia de um sujeito temos a universalidade das categorias nosológicas aplicadas a um indi-
víduo. Pode-se falar sem exagero de um processo de dessubjetivação do sofrimento, já que 
uma elaboração acerca da posição do sujeito frente ao que lhe sucede é muito pouco solici-
tada. Como conseqüência torna-se virtualmente nebulosa a discussão acerca das fronteiras 
entre o normal e o patológico, já que os critérios objetivos usados para diagnosticar acabam 
podendo ser aplicados numa extensão quase ilimitada. Há sempre um diagnóstico disponível 
para ser aplicado em qualquer situação. Em outras palavras, o que deveria ser visto como 
um enigma a ser decifrado ou uma questão a ser elaborada pela elucidação da experiência, 
passa a ser visto como um transtorno no comportamento a ser identificado e corrigido.  O 
efeito disto é que,  com base nesse tipo de diagnóstico,  é quase automático pensar a terapêu-
tica como simples eliminação de sintomas, numa clínica que bem poderia ser chamada de 
ortopedia do cérebro.
 Ora, uma clínica antimanicomial não pode se pautar por este modo de fazer di-
agnóstico. Isto não quer dizer que devamos recusar integralmente o DSM, claro, mas que 
precisamos ter uma compreensão mais complexa do que seja a experiência do pathos, e 
assim utilizá-lo tendo em mente suas evidentes limitações. É preciso que tenhamos cada vez 
mais claro o caráter polêmico dos termos normalidade e patologia.  Lembrando Georges 
Canguilhem, autor do clássico O normal e o patológico, não se pode reduzir o normal àquilo 
que é o estatisticamente prevalente, nem o patológico a qualquer desvio em relação a esta 
normalidade. Para Canguilhem, o termo normal tem dois sentidos: o primeiro – objetivo, 
quantitativo, mensurável – descreve o normal como um fato, aquilo que é o mais usual, o 
mais comum. O outro, muito mais importante para nós, é subjetivo, qualitativo e depende 
de uma avaliação contextual – é o normal como valor. A que valor ele se refere? Ao valor 
da normatividade, ou seja à capacidade – que todo ser vivo tem, em contraste com as coisas 
inanimadas - de não apenas responder de maneira adequada às solicitações que lhe são 
feitas (isto uma máquina pode fazer), mas sobretudo de poder inventar novas normas de 
funcionamento para si sempre que as injunções da vida assim o exigirem. É nesta segunda 
acepção de normal que Canguilhem encontra o critério fundamental para demarcar o limite 
entre normalidade e patologia. O patológico não é a negação ou a ausência pura e simples 
da saúde. Ele expressa fundamentalmente uma normatividade reduzida, uma restrição na 
capacidade do organismo ou do sujeito de agir criativamente face às incertezas e acasos da 
vida. O patológico se revela na rigidificação, na estereotipia, na pouca plasticidade exibida 
nas relações com o mundo.
 Não é difícil identificar a importância dessas noções. Em primeiro lugar, com elas se 
dissolve a distinção ou a fronteira muito rígida entre normalidade e doença, entre sanidade e 
loucura. Em seu lugar temos uma concepção na qual a idéia de fronteira cede lugar à idéia 
de gradação. Podemos, então, falar em graus de normatividade e não apenas em saúde e 
patologia como campos que se excluem. Uma conseqüência muito relevante disso é que po-
demos reconhecer algum grau de normatividade em qualquer forma de adoecimento men-
tal. Por mais comprometida que seja a vida mental de um sujeito,  sempre encontraremos 
alguma criatividade a ser estimulada, alguma capacidade de invenção de novas normas de 
vida, um horizonte de normatividade a ser explorado. Não há ninguém que, estando vivo, 
seja incapaz de exercer seu potencial normativo. 
 Ter saúde, como nos lembra Canguilhem, não é igual a não ter sintomas. Saúde 
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é a negação da doença. Ao contrário, a saúde engloba a doença, pois ter saúde é poder 
adoecer e se recuperar. Saúde significa capacidade de poder suportar embates, sofrimentos, 
quedas, limitações e ir adiante, construindo novas formas de existência. Na verdade, uma 
experiência subjetiva na qual a incerteza, a imprevisibilidade, o fracasso e o sofrimento es-
tivessem sistematicamente afastados estaria paradoxalmente mais perto da patologia do que 
da saúde. Christopher Bollas chamou de normóticos, e Joyce Macdougall de normopatas a 
esses sujeitos cuja estabilidade psíquica se dá às custas da criatividade a que renunciam. 
São sujeitos excessivamente adaptados ao mundo que os cerca e à vida que lhes é imposta. 
Embora não apresentam sintomas, embora não experimentem conflitos, estão longe de exibir 
saúde.
 Na luta antimanicomial, o que temos feito, de alguma maneira, é procurar criar 
dispositivos clínicos e um cenário social que alarguem a possibilidade de exercício dessa 
normatividade por parte daqueles cujo funcionamento psíquico os coloca fora dos padrões 
de normalidade social. Reconhecemos que a potência normativa não é igual para cada um 
e que não se pode esperar de todos o mesmo desempenho, mas em cada sujeito há sempre 
a possibilidade de ampliação dessa normatividade, e é a isto que se dirige a clínica. O uso 
de categorias nosológicas é certamente importante para orientar as estratégias clínicas, em 
especial na decisão quanto a procedimentos mais imediatos e na avaliação de prognósticos, 
mas nada nos deve fazer esquecer dos seus limites. A psicopatologia descritiva do DSM 
está baseada numa forte noção de “especificidade” das doenças mentais – noção altamente 
polêmica, mas cuja discussão é virtualmente ausente em nosso meio. A maior parte dos 
profissionais de Saúde Mental sequer se dá conta de como o seu uso irrefletido tende a transfor-
mar a complexa e delicada avaliação da experiência de pathos que atinge um sujeito numa 
tarefa técnica, rotineira e burocratizada. Portanto, para o campo antimanicomial a questão é 
como fazer do sistema de classificação de doenças oficial um instrumento a serviço de seus 
objetivos. É preciso de certa forma escapar à tirania do diagnóstico para poder fazer bom 
uso dele, situando-o com um instrumento a mais, e não o único, para lidar com a espinhosa 
e sempre intrigante tarefa de discernir as fronteiras do universo da patologia. Creio que, em-
bora de forma incipiente, esta discussão fundamental começa a tomar vulto no interior da 
luta antimanicomial.
            
Os efeitos politicos da clínica

 Não me refiro aqui especificamente à formulação da política assistencial e às 
questões ligadas à implantação e gerenciamento da rede de novos dispositivos. Estes temas 
são certamente fundamentais porque o sucesso no planejamento e na construção de modelos 
de gestão desses dispositivos depende diretamente da clareza quanto ao tipo de clínica que 
se quer ver implantada. Mas estas questões dizem respeito à necessidade de garantir politi-
camente as condições de possibilidade indispensáveis ao exercício da clínica que buscamos 
construir. Eu gostaria de chamar a atenção para uma outra coisa. Refiro-me mais especifi-
camente aos efeitos políticos dessa clínica, ou seja, àquilo que resulta, no plano individual 
e no plano coletivo, da adoção de uma certa maneira de abordar a experiência subjetiva e 
o sofrimento humano. Não se trata de confundir os espaços da clínica e da política, nem 
de assimilar uma à outra. Trata-se de pensar quais efeitos na polis e no imaginário social 
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são produzidos pela perspectiva clínica que nos orienta. Acredito ser possível afirmar que 
esta perspectiva, em suas linhas gerais, põe em questão certos modelos de organização do 
universo subjetivo dominante em nossa cultura atual, cada vez mais marcado pelo culto à 
performance, pela submissão à moral do espetáculo, pelo estímulo a modelos de “identidade 
prêt à porter” (para usar uma expressão de Suely Rolnik), pela adoção desenfreada de uma 
lógica individualista e narcísica nas relações intersubjetivas, pela exacerbação da importân-
cia do mundo privado em relação à esfera pública, e assim por diante. 
 Apostar numa concepção holística da vida mental e na afirmação do valor da nor-
matividade como eixo fundamental da clínica implica pensar as relações entre o sujeito e 
o universo social como um campo a ser continuamente explorado, reexaminado, transfor-
mado. Significa tratar os conflitos e dores do indivíduo como expressão de um modo de estar 
no mundo. Este mundo no qual ele se situa de maneira problemática não é a realidade física 
ou a realidade social objetiva apenas, mas o mundo vivido, ou seja, o mundo tal como ele é 
percebido e experimentado. Em outras palavras, tratar de um indivíduo significa lidar com o 
campo total de sua experiência – que, como vimos, engloba aspectos biológicos, psíquicos 
e sócio-históricos concomitantemente. Deste modo, a clínica que queremos se sustenta no 
intuito de oferecer condições para que o sujeito, na medida de suas possibilidades, consiga 
lidar com seu sofrimento de um modo que lhe permita libertar-se do constrangimento im-
posto à sua normatividade pelo sofrimento que lhe acomete. Não apenas pela obtenção do 
alívio de suas dores e aflições, mas pela transformação desse mundo vivido, que pode vir a 
se tornar mais aberto, mais estimulante, mais rico.
 Um horizonte como este é muito diferente daquele que encontramos na psiquia-
tria convencional. Esta, embalada por um otimismo exagerado produzido pelas descobertas 
das neurociências e da genômica, desliza rapidamente para uma concepção fisicalista da 
vida mental: doenças mentais são doenças cerebrais. Perfeitamente integrada aos ditames 
da cultura atual, esta psiquiatria acaba fazendo do cérebro uma espécie de ator social, em 
substituição ao sujeito descrito nas teorias psicológicas e fenomenológicas e constituído na 
cultura da interioridade hegemônica até pouco tempo atrás. Na cultura do sujeito cerebral 
é cada vez mais o cérebro que responde pela identidade e pelos conflitos vividos pelo in-
divíduo, é a ele que são referidas certas características antes associadas à vida do sujeito: 
agência, historicidade, plasticidade. Não é que estas atribuições sejam equivocadas. Elas 
fazem parte das descobertas recentes sobre o funcionamento do sistema nervoso central e 
do cérebro em particular. O equívoco está na demissão do sujeito, na cerebralização da vida 
subjetiva, na redução da mente à mera expressão do funcionamento de redes e circuitos 
neuronais. Uma psiquiatria irrefletidamente afinada com esta cultura acaba tendo como ob-
jetivo clínico nada mais que a correção de transtornos, a eliminação pura e simples do sofri-
mento e a “construção de cérebros e mentes mais saudáveis, melhores e mais admiráveis”, 
como disse Nancy Andreasen, num livro cujo título não se pode dizer que seja enganoso: 
Admirável Cérebro Novo: vencendo a doença mental na era da genômica.  A idéia de que 
doenças mentais são “doenças do cérebro que se expressam na mente” conduz ao objetivo 
de “vencer a doença mental” do mesmo modo como pretendemos vencer a luta contra a 
AIDS, a coréia de Huntington ou a meningite. Não é à toa que Andreasen chega a sonhar 
com uma “penicilina das doenças mentais”, num futuro que ela imagina não tão distante de 
nós. Certamente a humanidade pode se passar muito bem sem essas três doenças. Mas uma 
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cultura humana na qual os indivíduos tivessem abolido por completo o pathos  psíquico po-
deria ainda ser uma cultura desejável? Para Aldous Huxley, o “admirável mundo novo” era 
um sonho transformado em pesadelo, uma verdadeira distopia.
 Esta maneira de pensar a clínica é muito diferente daquela que preconizamos. Não 
porque deixemos de valorizar as conquistas terapêuticas decorrentes do avanço das neu-
rociências nas últimas décadas e da genômica num futuro próximo. Seria simples obscu-
rantismo ou ignorância desconhecer o valor dos neurolépticos ou dos antidepressivos na 
viabilização do programa da luta antimanicomial.  O que distingue, porém, a clínica que 
buscamos construir é que ela pretende muito mais do que a simples diminuição do sofri-
mento individual. A clínica que temos em mente visa a transformação das condições de pos-
sibilidade que sustentam a experiência subjetiva, quer no plano individual quer no coletivo. 
Ou seja, ela implica necessariamente uma interrogação acerca das formas subjetivas e dos 
modos de subjetivação que subjazem às experiências individuais. Por isso a clínica incide 
ao mesmo tempo sobre o sujeito, sobre a rede de laços intersubjetivos e sobre o imaginário 
social, que envolvem e condicionam as experiências dos indivíduos. Ao pôr em questão o 
modo de inserção do sujeito no mundo, ela põe em questão também este mundo que ele 
constrói para si e habita. Não para eliminar o pathos do horizonte humano, mas para fazer 
dele um impulso para a reinvenção da vida.
 É neste sentido que podemos falar dos efeitos políticos que o exercício da clínica 
produz. É que os conceitos e valores que se encontram no centro desta clínica – o reconheci-
mento da singularidade, o respeito pela diferença, o incentivo à autonomia, o apelo à soli-
dariedade, o apreço pelos laços de dependência recíproca, o estímulo à normatividade, a 
valorização da ação no espaço público, etc – se situam num pólo de contraste em relação 
aos valores predominantes no universo subjetivo atual e, portanto, têm intrinsecamente um 
valor político no sentido mais forte do termo – o de fomentar o debate constante acerca do 
mundo e da vida que desejamos.
 William James disse certa vez que as ilhas só se mostram isoladas umas das outras 
na aparência, pois se pudéssemos enxergar o que se esconde por baixo da superfície do mar 
veríamos uma imensa plataforma comum da qual todas elas fazem parte. No universo social 
também é assim. Nós todos participamos de uma mesma experiência comum. O fato de 
que vivemos essa experiência de uma maneira singular não deve obscurecer essa verdade 
primária. O fato de que fenomenologicamente temos a experiência de sermos indivíduos 
dotados de um universo psíquico único não nega o fato de que a realidade ontológica subja-
cente a esta aparência é a de que todos fazemos parte de uma vasta rede subjetiva transindi-
vidual. É a posição que ocupamos nesta vasta rede que nos singulariza, mas não deveríamos 
nos esquecer de que estamos sempre sustentados por laços de filiação e pertencimento que 
nos antecedem e ultrapassam. 
 O valor político da clínica, portanto, não é um elemento agregado institucional-
mente a ela, nem advém de sua subordinação a programas e projetos de natureza política.  
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Ele está na sua potência instituinte, no impulso à transformação e à reinvenção que uma 
clínica afinada com o projeto antimanicomial e resistente ao projeto normatizador da psiq-
uiatria convencional necessariamente deve exibir. Creio que esta é uma perspectiva que vem 
recolocando em novos termos o debate acerca das relações entre clínica e política em nosso 
meio.
 Finalizando, gostaria de insistir num ponto. O risco que corremos hoje, no momento 
em que as propostas da Reforma Psiquiátrica se tornaram a base das políticas oficiais de 
Saúde Mental, é o  risco que corre toda idéia transformadora que alcança as condições de 
se tornar a norma: a burocratização. O ideal de uma “sociedade sem manicômios” só se 
manterá de pé se continuarmos a enxergá-la como um horizonte, ou seja, como uma referên-
cia, um norte. Este horizonte poderá continuar presente, e preservar sua força inspiradora, 
mas somente ao preço de jamais nos iludirmos quanto a havermos chegado lá. Temos que 
preservar a pluralidade em nosso campo, a diversidade de opiniões, as diferenças teóricas 
e mesmo os conflitos resultantes de entendimentos diversos sobre os variados tópicos que 
nossa agenda abarca, em especial no campo da clínica. Manter o debate e as divergências 
em aberto é mais importante do que forjar consensos a todo custo. Compreender o que nos 
une e nos diferencia é – tanto na clínica quanto na vida – um exercício fundamental.
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UM DESAFIO À FORMAÇÃO: 
NEM A PERDA DA TEORIA, NEM O MEDO DA INVENÇÃO

                                            
Ementa

O avanço técnico da ciência se acompanha de seu empobrecimento reflexivo: as disciplinas 
clínicas de maior tradição, como a psicanálise e a psiquiatria clássica,  aí  mal encontram  
inscrição. Com pensar então algo tão novo como a clínica antimanicomial?  Por um lado, nas 
raras vezes em que  a considera,   o discurso acadêmico  tende a integrá-la em seus próprios 
termos,  ignorando a ruptura com os saberes instituídos que marca sua origem. Por outro 
lado, na ausência de espaços próprios de pesquisa, reflexão e questionamento, a clínica 
antimanicomial deixa de sê-lo, perdendo a intensa vitalidade que já a fez florescer.  Daí o de-
safio: sem se deixar achatar por uma formatação que não a comporta, nem ignorar a urgência 
de sua revitalização, como concebe hoje esta clínica o preparo que lhe convém?  

Comissão Organizadora do Encontro Nacional de Saúde Mental
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UM DESAFIO À FORMAÇÃO: 
NEM A PERDA DA TEORIA, NEM O MEDO DA INVENÇÃO

Ana Marta Lobosque3 

I
 Inicialmente, deve-se esclarecer em que sentido  será usado aqui o termo movimen-
to antimanicomial: como sinônimo de um campo,  que abrange  todas as idéias, princípios e  
posicionamentos voltados para a construção de um lugar de cidadania para a loucura. Trata-
se, pois, não só do aspecto terapêutico, que consiste em oferecer um tratamento digno aos 
chamados loucos; nem apenas, tampouco, de estender a eles  os  direitos formais de todos os  
cidadãos, mas, sobretudo,  de  buscar, para a  loucura,  algum cabimento na cidade  -  o que 
exige uma reinvenção da cidade mesma, assim como um outro pensamento da loucura.  
 Este campo, assim entendido,  inclui pelo menos duas partes que lhe são interiores. 
Uma delas é o movimento antimanicomial organizado, ou seja:  o movimento  social que 
luta   por este projeto,  afirmando  princípios e  formulando propostas, através de  encontros 
periódicos,  tomada coletiva de decisões, enfim tudo aquilo que faz parte das atribuições 
de uma organização militante.  Uma outra é representada pelos serviços substitutivos ao 
hospital psiquiátrico:  espaços propostos  pelo movimento antimanicomial organizado,  im-
plantados e  geridos pelo poder público, onde se exerce esta  prática indispensável  aos 
entrelaces  entre a loucura e a cidade: o cuidado em liberdade. Há ainda uma terceira parte, 
num posição de dentro/fora, composta pelos simpatizantes, aliados, interlocutores, ligados 
ou não à Saúde Mental - que  não estão no movimento social organizado, nem nos serviços 
substitutivos, mas asseguram  ao campo antimanicomial  como um todo uma interlocução 
essencial  para a  sua  existência e vitalidade. 
 O movimento antimanicomial brasileiro, assim concebido, já trouxe, e continua  a 
trazer,  afirmações irrefutáveis da sua potência. 
 A sua constituição como movimento social, autônomo face a  partidos ou adminis-
trações,  permitiu assegurar conquistas importantes -  não só para as importantes realizações 
já obtidas no âmbito da Reforma Psiquiátrica, mas também para uma clara concepção da 
Reforma que se quer. Vem propiciando a  organização política dos usuários e familiares, 
que se tornaram assim protagonistas decisivos na luta por uma sociedade sem manicômios. 
Trouxe aos seus militantes a inestimável experiência do convívio e da amizade, do debate 
e da deliberação, em condições democráticas de igualdade e respeito, numa inusitada for-
mação  política que reconhece a  dimensão da subjetividade, e dá  suporte  à experiência da 
loucura. 

3Psiquiatra, militante da luta antimanicomial, professora da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais.
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 A criação dos serviços substituitivos pela luta antimanicomial, revelou desde o início 
a sua extrema fertilidade. Sem grades nem muros, a clara luz desta liberdade conquistada 
exorcizou as velhas assombrações da periculosidade e da incapacidade. Com surpreendente 
leveza, novas e arrojadas figuras clínicas passaram a tratar o que antes parecia insuportável 
e ameaçador.  Mesmo as  situações que envolvem um maior  desvario, um transtorno mais 
agudo, vêm se deixando  abordar   pela hospitalidade oferecida e  pelo cotidiano partilhado,   
pelo   apelo ao vínculo  e a cortesia no trato.  Contrapondo-se à árida esterilidade do hospi-
tal psiquiátrico, os serviços substitutivos mostraram desde o início  um admirável poder de 
criação, ao lado de uma inegável resolutividade. 
 Assim, a  Reforma Psiquiátrica veio a tornar-se, dentro do Sistema Único de Saúde, 
uma política oficial do governo brasileiro: conta com o respaldo de uma nova  legislação, en-
contra-se formulada numa Conferência Nacional de Saúde Mental que    afirma a proposição 
da extinção progressiva dos hospitais psiquiátricos e sua substituição por um outro modelo 
de assistência.  Apesar de muitos percalços a enfrentar, pode-se tranqüilamente  dizer que 
se abriram para o  cidadão brasileiro portador de sofrimento mental perspectivas de vida, de 
sonhos e  de  futuro inteiramente diversas  daquelas de 20  anos atrás. 
 Contudo,  há uma interpretação que desejo apresentar aqui: o campo antimanico-
mial, a meu ver,  vive hoje um impasse. Este impasse, que não afeta, felizmente,  o plano 
da concepção e dos princípios, manifesta-se claramente, todavia, num outro  âmbito -  que 
chamarei aqui como o âmbito  da transmissão.  Dito noutras palavras: vem diminundo  o  
poder de atração do campo antimanicomial.
 Esta interpretação pode parecer paradoxal, e mesmo absurda, ao considerar-se que 
um encontro como este reúne cerca de mil e trezentas pessoas do Brasil inteiro  -  não apenas 
vindas de muito longe, mas também assíduas e atentas  em todas as várias  atividades do 
evento. Esta  participação é extremamente significativa,  permitindo duas felizes constatações: 
primeiro,   a grande ampliação do número de trabalhadores de serviços substitutivos, indi-
cando o  número cada vez maior destes equipamentos no país; segundo, o interesse  e o 
cuidado destes trabalhadores  pela formação necessária ao exercício de sua prática. 
 Contudo, ainda assim, pode-se já de início, apontar  aqui alguns dos efeitos deste im-
passe da transmissão. Assim, no movimento antimanicomial organizado,  o número de mili-
tantes que assumem  sua condução ou ao menos participam efetivamente de suas atividades 
não apenas não cresce, mas diminui; não se aproximam pessoas novas;  não  se  formam  
novas lideranças.  Nos serviços substitutivos,  o entusiasmo e a paixão não raramente deram 
lugar a  um funcionamento rotineiro, e   a  uma posição de certa  passividade. A relação 
dos serviços com o  movimento antimanicomial organizado, antes cordial e próxima,  tem 
caminhado para um crescente afastamento  - quantos dos presentes, por exemplo, conhecem 
de perto este movimento, ou sua participação e importância  para a concepção e  criação 
dos serviços nos quais trabalham?  Enfim, são poucos os parceiros numa certa posição de ex-
terioridade: houve um acentuado encolhimento do campo de interlocução. Estes diferentes 
aspectos podem nos  indicar  que, enquanto a Reforma Psiquiátrica se consolida, ocorre  um  
certo fechamento do campo antimanicomial sobre si mesmo: eis o que se deseja interrogar 
aqui. 
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 Este movimento nunca foi consensual, nem jamais buscou unanimidades; pelo con-
trário, sua posição sempre foi radical, envolvendo polêmicas e embates. No entanto, ainda 
assim,  possuiu sempre   uma indiscutível  capacidade de atrair e causar,  mobilizar e  agluti-
nar pessoas  - se não maciçamente, pelo menos em número e grau suficiente para promover 
em um curto período de tempo tantas e tais transformações. O  que estaria  travando  um  
poder de atração de tal intensidade?  
 A questão se torna mais intrigante ao considerar-se que as propostas do movimento 
têm sido  bem aceitas pela sociedade. Admite-se a eficácia e a necessidade das novas mo-
dalidades de atendimento; os serviços substitutivos são  respeitados e procurados pela popu-
lação; nas comemorações públicas dos 18 de maio, a maioria dos  transeuntes endereça 
aos exóticos manifestantes olhares de interesse e simpatia. Assim, esta  perda da atração 
ocorre não para o  público como um todo, mas sim para um certo “público-alvo”, mais 
estreitamente ligado à Saúde Mental, junto ao qual o movimento   até então recrutara seus 
militantes, parceiros e interlocutores mais decididos. 
 Este impasse deve  ser não apenas reconhecido, mas examinado com seriedade e en-
frentado com rigor. A presente exposição pretende abordá-lo num terreno  em que, também 
a meu ver,  deita fundas raízes: o terreno  da formação. 

II
 Cumpre examinar primeiramente a  formação do movimento antimanicomial, en-
tendida no sentido do seu nascimento  no Brasil, ressaltando   as marcas da originalidade  
que o constitui.   
 Desde o início, surgiu  como um  empreendimento  da cultura, que  mostra de forma 
clara  seu  caráter político.  Por um lado, tal caráter se manifesta quanto às especificidades da 
situação do Brasil, onde  o movimento  surgiu  na esteira da  luta contra a ditadura, e nutriu-se 
das esperanças da redemocratização. Já aqui, diga-se de passagem, delineia-se uma de suas 
peculiaridades na relação com as instituições de formação: em tempos de forte presença do 
movimento estudantil, aquilo  que a   geração que o  viu nascer  aprendeu  na universidade, 
mais do que qualquer conteúdo técnico ou reflexão teórica,  foi a importância decisiva da  
política na vida e na história de cada um. 
 Por outro lado, o campo antimanicomial brasileiro instaura-se também  como re-
flexo e efeito de um movimento mais amplo e universal  da cultura, no qual a  produção 
teórica  e as experiências a elas relacionadas já  não escamoteavam  a dimensão política que 
as constitui. Na filosofia,  pensadores como Deleuze e Foucault promoviam uma  abordagem 
original de temas até então ignorados pelo trabalho filosófico - a prisão, o manicômio, a 
clínica, a psicanálise mesma -   pondo à mostra   um parentesco em sua genealogia, ou seja, 
mostrando sua ligação a  uma certa configuração das relações de poder.  Na psicanálise, o 
trabalho  de Lacan estimulava  incisivos    questionamentos  à    clínica  analítica e   à   sua 
organização  institucional; este segundo aspecto, por sua vez,  adquiria   feições próprias na 
Argentina e no Brasil,   aqui denunciando uma bizarra cumplicidade entre psicanalistas e 
torturadores. No campo do atendimento aos portadores de sofrimento mental grave, a  antip-
siquiatria inglesa, e, mais tarde, a experiência italiana da psiquiatria democrática, trouxeram   
inovações radicais. 
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 Há algo em comum entre estas experiências de pensamento e ação,  mesmo quando 
não se influenciam diretamente, ou até  quando polemizam entre si, a saber:  uma crítica 
radical à soberania isenta e desinteressada   da  razão,  tal  como sustentada  por uma antiga   
cumplicidade entre a    ciência,  a filosofia,  e a moral; uma subversão da  concepção tradi-
cional de  sujeito; um destaque à   dimensão do inconsciente;  um  interesse    por aquilo 
que até então  se desvalorizava   como irracional. Desta forma, uma atividade intelectual  
muito viva e intensamente combativa, nos anos 60 e 70 do século XX, retoma toda uma in-
quietação já  suscitada por Nietzsche e Freud no século XIX -  conferindo   especial atenção 
às questões colocadas pela  loucura. 
 Desde o início, estas marcas  políticas do movimento antimanicomial   convidaram-no 
a uma ousada posição com relação ao saber.  A admiração sincera pelos mais importantes 
autores,  ou pelas  experiências de maior relevo,  não deu lugar à  submissão -  afinal, perce-
bia-se,  na raiz da impotência em enfrentar  as questões postas pela loucura, a impotência de 
todo  pensamento subjugado. Não se procurou assegurar uma respeitabilidade dita científica, 
que garantisse  os supostos fundamentos teóricos das novas práticas: afinal, partia-se justa-
mente  de um rompimento com a crença da neutralidade da ciência, mostrando a produção 
da verdade como uma operação do poder. Emergiam os “saberes insurretos”, tais como os 
chamava Foucault: saberes descontínuos e locais, até então desqualificados,  passam a atuar  
como   uma produção teórica autônoma de grande eficácia,  recusando qualquer filtro in-
stitucional feito em nome dos direitos de uma ciência verdadeira.  Contudo, esta posição de 
suspeita não impediu, e sim, incentivou,  em diferentes momentos e locais,  um grande rigor 
na  leitura e  no estudo Embora recusando o embate nos termos propostos pelo adversário, 
ou seja, sem cobiçar a inclusão destes “saberes insurretos” nos critérios da ciência ou da téc-
nica, nem por isto deixou-se de usar táticas  valiosas -  por exemplo, um  estudo cuidadoso  
do conteúdo do saber psiquiátrico, que já partia,  entretanto, de uma postura crítica quanto à 
sua constituição. Desenvolvia-se um  paladar apurado na escolha  e articulação das referên-
cias teóricas.  No âmbito da produção escrita, surgiram publicações significativas de autores 
brasileiros; ao mesmo tempo, criava-se o  estilo singular dos panfletos, manifestos e  jornais 
ligados ao movimento,   promovendo  intervenções oportunas e precisas.  O  pensamento 
teórico  era uma fonte fecunda,  na qual se podia beber fartamente; todavia,  coexistiam com 
ele a  inspiração de outras formas de atividade intelectual, da política à arte,  compondo um  
irresistível convite à  invenção. 
 Cabe avaliar as repercussões e vicissitudes desta origem na história das relações do   
movimento com as instituições de formação. Felizmente, muitos colegas ligados a  universi-
dades ou a instituições psicanalíticas  vieram a tornar-se interlocutores importantes, favore-
cendo o acesso e a  compreensão das obras dos  pensadores já citados; muitos professores 
universitários tornaram-se militantes em posição de liderança.  Contudo, o movimento anti-
manicomial não foi gestado na universidade ou em qualquer outra instituição de formação,  
nem  manteve com elas relações mais estreitas. 
 Para tal,  podemos apontar alguns  motivos. Estes “saberes insurretos”, que  cresciam 
e se reconfiguravam a cada momento,  não se deixavam expressar adequadamente nos 
cânones acadêmicos;  por outro lado, construíam,  em   seu próprio andamento,  a produção 
intelectual  da qual se  necessitava. Além disso, a  produção teórica  sensu strictu não era 
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nem podia ser a prioridade de um movimento que exigia uma militância política constante 
e um grande empenho no dia-a-dia  dos novos serviços,  com embates  e tarefas nos mais 
diversos planos.   Sobretudo, aquilo que se fazia  nos serviços substitutivos era algo que   a 
universidade não poderia ensinar,  por não saber do que se tratava: esta clínica  só se  deixava 
apreender   no ato mesmo pelo qual cotidianamente se inventava.
 Estas relações iniciais entre o movimento antimanicomial e o âmbito da formação 
foram relações felizes e necessárias: a  posição de uma certa independência e  mesmo provo-
cação diante da centralidade dos  saberes constituídos, a  ênfase à criatividade em detrimento 
da formação ortodoxa ou acadêmica,  contribuíram  para o avanço da capacidade pensante 
do  movimento, e  permitiram-lhe atrevimentos incabíveis num contexto mais formal. Assim, 
por exemplo, a radical contestação à concepção psiquiátrica das “doenças mentais”  exerc-
ida  pelos CAPS, que jamais tomaram o saber médico como base para a oferta de cuidados 
intensivos aos portadores de sofrimento mental; o desafio igualmente radical dos Centros de 
Convivência,  ao propiciar uma relação entre a loucura e a arte  sem qualquer mediação dos 
saberes “psi” -  estas formas de  cuidado, que vieram a mostrar-se rigorosamente sustentáveis,  
sendo hoje legitimadas, não teriam surgido  jamais se tivessem buscado o tipo de demon-
stração e chancela exigido  pelo discurso universitário. 
 Hoje, contudo, ao constatar um impasse no movimento antimanicomial que diz 
respeito à transmissão em geral, convém  preocupar-se com a   transmissão das  idéias e 
saberes desenvolvidos ao longo de sua trajetória:  qual deve ser, neste momento, a posição 
e o estatuto da questão da formação, e quais as estratégias para abordá-la?  O desafio da 
formação  deve ser agora colocado e enfrentado, justamente para manter-se fiel à sua marca 
de origem, aliás expressa no título desta conferência: nem a fuga   da teoria, nem a recusa da 
invenção. 
 Para melhor formular estas indagações, é necessário   um exame  mais  atento do 
impasse que se pretende superar. Deve-se abordá-lo por duas vertentes: a  primeira, interna 
ao próprio movimento antimanicomial, seja nos novos serviços, seja no movimento organi-
zado, seja na relação entre eles; a segunda, no âmbito da  cultura em sentido amplo, e das 
instâncias e atividades de  formação em particular. 

III
 Vejamos, pois, a primeira vertente, interna ao campo antimanicomial.   
 Num primeiro momento, a relação entre serviços e movimento organizado era amis-
tosa e cúmplice: os trabalhadores dos serviços substitutivos, embora  não sendo, em sua 
maioria,   militantes no sentido estrito da palavra, encaravam  a organização do movimento  
com simpatia,  participando  de muitas de suas iniciativas e atividades.  Por outro lado, o 
movimento  organizado  encontrava  na prática dos serviços um impulso decisivo para a sua 
atuação. Ora, se esta relação tornou-se frágil, por vezes difícil, por vezes muito distante, cabe 
perguntar pelo  que vem se passando em cada um dos seus pólos.  
 Nos serviços substitutivos, encontram-se hoje  várias ordens de  dificuldades. Algu-
mas delas dizem respeito à relação com o gestor. Em muitos municípios, talvez na maioria 
deles, a abertura de novos serviços não visa contrapor-se ao hospital psiquiátrico, mas coexistir 
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indefinidamente ao seu lado, denegando a tensão entre um  e outro modelo.  Ora, não 
havendo disposição para tal enfrentamento, a orientação clínica nos serviços substitutivos 
torna-se confusa - veja-se, por exemplo, a grande hesitação de muitos deles em encarar o 
atendimento às crises, e a freqüência com que ainda  recorrem  à internação hospitalar.
 Entretanto, mesmo quando o gestor tem clareza do modelo a seguir  e firmeza para 
implantá-lo, a relação   gestores-trabalhadores vive momentos de  desgaste: pode variar en-
tre a  indiferença e  a hostilidade implícita ou explícita, faltando muitas  vezes  a confiança  
que permite a  partilha das conquistas e a construção conjunta  do trabalho. Com certeza, 
as perdas sofridas pelo funcionalismo público no Brasil desempenham aqui um importante 
papel.  O mesmo se dá com a  famosa “inexistência de uma política de recursos humanos no 
SUS”  -  já tão repetidamente apontada como problema  que se parece esquecer da neces-
sidade de uma solução. Contudo, estas dificuldades se agravam quando  os trabalhadores  se 
deparam com uma postura  de insaciável exigência por parte do gestor -  assim como podem  
amenizar-se diante de um   tratamento  cordial e um sincero acolhimento. 
 Outra ordem de problemas se coloca, relativos ao exercício mesmo da “clínica anti-
manicomial”. Esta clínica tem demonstrado amplamente sua capacidade de operar diante 
das  manifestações que  a psiquiatria denomina  “produtivas”: os delírios, as “vozes”, e 
outros transtornos a eles aparentados . Afinal,  em toda sua estranheza, estas manifestações 
se estruturam como   “mensagens”;  enquanto tais,  aceitam e mesmo pedem ajuda para 
construir decifrações  e  respostas. Contudo, o sofrimento mental grave envolve ainda uma 
outra dimensão, bem mais insidiosa e pesada: a  inércia, a  estereotipia, o automatismo  -  os 
“sintomas negativos”, para recorrer ainda à terminologia psiquiátrica  -  que  não trazem con-
sigo solicitações nem perguntas; não   se mostram  acessíveis, ou só o são a um prazo muito 
longo, aos recursos de reconstrução dos laços sociais. Assim,  não raras vezes, sem conseguir 
enfrentá-los, os serviços deixam-se, por assim dizer, invadir por eles.  
 Em todos os casos, porém, seja qual for o tipo de manifestação em jogo, há o  de-
safio clínico maior, aquele do  manejo da transferência. O laço transferencial se apresenta 
sob  figuras e formas  singulares, por vezes muito difíceis,  quando os serviços se abrem para 
formas graves do sofrimento mental: seja como  uma demanda excessivamente voraz, seja 
como ausência de qualquer demanda; seja como aquele paciente que acusa e protesta  a 
propósito de  tudo, seja como aquele que, pelo contrário,    tudo suporta  com indiferença. 
 Ora, estas diferentes dificuldades são colocadas para profissionais que já vêm sof-
rendo  uma precarização muito grande em sua formação. Por conseguinte, muitos deles  já 
não desenvolvem com o seu trabalho uma relação de protagonismo, mas, sim  de execução. 
Alguns simplesmente não se envolvem, permanecendo ali  por uma questão de subsistência; 
outros ainda,  insistem em trabalhar com zelo e competência, mas, diante de  certos prob-
lemas e impasses,  sentem uma perturbação que pode acabar em desinteresse, se não for 
socorrida a tempo;  outros, enfim, nem mesmo se perturbam mais, convivendo sem surpresa 
ou curiosidade  com as mais singulares manifestações da subjetividade humana. 
 Entrementes, o movimento antimanicomial organizado atravessa suas próprias 
dificuldades. A organização de um segmento até há muito pouco tempo desprovido de 
qualquer lastro  social, como o dos usuários dos serviços de Saúde Mental,  requer extrema  
paciência e profundo empenho. São severas as exigências desta luta, em termos de disci-
plina e dedicação.  As disputas e cisões tornam-se inevitáveis. A estrutura não hierarquizada 
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e democrática que o movimento procura assegurar-se certamente o protege, mas não   a 
ponto de isentá-lo dos riscos que toda organização militante enfrenta,  em seu  necessário 
zelo pela pureza de uma causa: por um lado, a contaminação por interesses pessoais ou cor-
porativos; por outro,  o   congelamento em relações autoritárias e duras. Assim, este espaço  
da militância,  cuja atuação é fundamental, mostra-se compreensivelmente pouco atraente 
para os recém-chegados -  sobretudo num contexto em que  a crescente descrença política 
desestimula  qualquer engajamento. 

IV
 Veja-se  agora a segunda vertente, aquela da cultura contemporânea e seus modelos  
de formação.  
 Ao longo dos anos em que o movimento antimanicomial se desenvolvia,  o cenário 
cultural  tomou feições muito distintas daquelas de sua origem  -  feições que se tornaram   
insossas e feias.  Na arte -  veja-se a  literatura, a música, o  cinema -  é pouco e raro o brilho.  
Na política, a efervescência de tantas lutas e movimentos deu lugar a uma  penosa paralisia.  
Em suma, a cultura lamentavelmente se  empobrece, com  duras  repercussões no ensino, na 
pesquisa e na atividade intelectual em geral.
 Vale examinar o curioso contraste entre um certo modo de progresso  da ciência 
e este empobrecimento da cultura. A  ciência, em seu aspecto tecnológico, inegavelmente 
avança; cada passo, contudo, ao invés de favorecer  um passo correlato da cultura, parece 
caminhar rumo ao  seu esvaziamento. 
 O grande desenvolvimento dos chamados meios de comunicação, com sua  íntima 
penetração em nosso cotidiano,  é um exemplo e um sintoma significativo deste processo. 
Sem dúvida, a   facilitação tecnológica da comunicação e sua disponibilização a um número 
sempre maior de pessoas pode, é claro, significar uma democratização das informações e a 
ampliação do  acesso ao conhecimento. Contudo, tem  antes  priorizado uma  outra facili-
tação, indesejável e perigosa. Comunicar-se  tornou-se algo   tão obrigatório quanto  supér-
fluo: ao mesmo tempo em que as pessoas sentem uma imperativa necessidade de falar umas 
com as  outras  a toda hora,  o que tanto têm a dizer-se que não seja um prolongamento ou 
uma repetição do que já foi dito? Um incessante blablablá,  de proporções mundiais, tornou-
se o pano de fundo da nossa civilização:  incessantemente, ouve-se vozes! 
 Ocorre, desta forma, um empobrecimento e uma banalização da própria linguagem 
-  com seus reflexos no âmbito da produção teórica, do ensino e da pesquisa. Quanto mais 
se multiplicam as universidades, as pós-graduações, etc, quanto maior se torna o número de 
pessoas a atingir, tanto mais o ensino busca acima de tudo  fazer-se fácil: o que importa é 
tornar o conteúdo ensinado, qualquer que seja ele,  integralmente inteligível. Ensinar torna-
se, cada vez mais, transmitir o conteúdo de conhecimentos, sem problematizar jamais  sua 
constituição ou valor,  nem convidar a  qualquer reflexão  crítica a seu respeito.  Os alunos, 
por sua vez,  sentem-se  incapazes e impotentes quando não entendem algo; não   percebem  
que,  no esforço de tudo entender, o que se abole é a própria atividade do  pensar. Afinal, o 
pensamento não é passivo, não se contenta em compreender e assimilar;  aprecia questionar, 
experimentar, divergir. Por outro lado, há coisas realmente  difíceis de  ser  pensadas,  que 
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só se deixam apreender através de  formulações mais densas e complexas:  no coração da 
produção teórica, da física e da matemática à psicanálise e à  filosofia,  toda simplificação de 
um problema  acarreta necessariamente   sua falsificação.
 Ora, no que concerne à Saúde Mental, não só a leitura e a interpretação de textos é 
essencial ao ensino, como a própria operação  clínica se faz sobretudo pela mediação da pa-
lavra.  A formação, portanto,  é gravemente  afetada por este empobrecimento discursivo. A   
escrita, certamente elaborada, porém clara,  de  autores tão  diferentes entre si  como um um 
Freud ou um Foucault,  acaba  por tornar-se  inassimilável a um grande número de estudantes  
-  de tal forma que   sua leitura acaba por  parecer um esforço excessivo e desnecessário.  Por 
conseguinte, a escuta e a interpretação inevitavelmente se esvaziam:  na ausência de uma 
sensibilidade linguageira mais apurada, caem nos estereótipos e lugares comuns. 
 Veja-se o caso sintomático da  psiquiatria: a psicopatologia tradicional,  de  Jaspers 
a Henri Ey, outrora objeto  de uma  crítica importante,  tornou-se um prato requintado, que 
já não se oferece aos jovens psiquiatras. No  desolador   cardápio  da sua  formação, um  
Compêndio de Psiquiatria,  como o de  Kaplan, dedica cerca de 20 páginas às pesquisas so-
bre as hipóteses etiológicas da esquizofrenia, para concluir que tal etiologia permanece 
desconhecida; em contrapartida, escassas 15 linhas de paupérrimo conteúdo  são dedicadas 
ao  tema fundamental do delírio. O problema não é apenas ou principalmente o destaque 
dado à biologia: é a redução da pesquisa biológica a um instrumento que deve provar a 
premissa de uma suposta  etiologia orgânica das doenças mentais;  e, de forma correlata,  o  
grave retrocesso da dimensão propriamente clínica da psiquiatria, no âmbito da psicopatolo-
gia e da nosologia.   
 Longe de restringir-se à Saúde Mental, este empobrecimento afeta toda a formação 
em Saúde. O promissor campo de atuação proposto por uma clínica do  vínculo e da re-
sponsabilização de cuidados  não é objeto de estudo digno de nota nas faculdades  da área. 
Deixa-se  em último plano tudo o que diz respeito ao Sistema Único de Saúde, desde a  estru-
tura legislativa até a  lógica assistencial. Constata-se, enfim, um inadmissível  descompasso 
entre os  avanços importantes  na área da Saúde Mental e da Saúde Pública no Brasil, e o 
conteúdo do ensino da universidade,   que se permite  o  luxo de ignorar aberta e desdenho-
samente   todo este território, da  Reforma Psiquiátrica ao SUS. 
 Enquanto isto, o que se passa na área relativa à formação dos trabalhadores da Refor-
ma? Alguns investimentos vêm sendo feitos nesta área; mas são, em sua maioria,  ainda rasos 
e precários. Há uma tendência à multiplicação de cursos  de especialização:  contudo, estes  
cursos (muitas vezes,  paradoxalmente, oferecidos  por universidades particulares!) limitam-
se  a preencher bem ou mal as lacunas da graduação - este espaço essencial  que o ensino da 
Reforma ainda não logrou atingir. Registram-se um número significativo de dissertações de 
mestrado -   contudo, muitas delas não possuem  um  suficiente  aprofundamento, nem um 
nível mais exigente de problematização. De maneira geral, forma-se  precariamente aqueles 
que serão os  novos professores da Reforma,  sem a qualificação necessária, seja em termos 
de clareza  conceitual,  seja de experiência e maturidade clínica nos serviços substitutivos.  
Entrementes, ocorrem tentativas de apropriação dos novos saberes dos serviços substitutivos 
por setores formalmente ligados a instituições de formação, universitárias ou não -  que se 
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arvoraram a teorizar sobre questões que desconhecem,  não tendo participado de sua 
construção, e não sabendo  sequer apreciar sua originalidade, valor e alcance.
 Não se pretende esgotar aqui a descrição e a análise dos problemas postos para  
formar os trabalhadores de Saúde Mental na perspectiva de uma  clínica antimanicomial. 
Contudo, há que reconhecer o grande  desafio que tal  formação coloca  para  a Reforma 
Psiquiátrica brasileira; se o escamotemos,  arrisca-se todo um tecido raro  e singular  de 
idéias, formulações, descobertas  -  patrimônio  precioso da cultura,   que há de  rasgar-se ou 
envelhecer,  caso sua elaboração não seja  levada adiante. 

V
 É chegado o momento de concluir,  trazendo ao menos com o esboço de algumas 
propostas para o enfrentamento aqui defendido. 
 Algumas delas são bastante óbvias, tratando-se apenas de ressaltar sua importância. 
É o caso da penetração  nas instituições de formação, sobretudo no âmbito da graduação: 
não se pode consentir que a universidade brasileira permaneça tão  impunemente alheia a  
questões que concernem tão de perto à saúde de sua população. Contudo, cabe lembrar que 
esta intervenção, para tornar-se efetiva, requer ainda da parte do próprio campo antimanico-
mial uma maior preparação – e uma decisão, antes de tudo.  
 Neste campo, urge investir urge investir em duas frentes. Uma delas é a   dimensão 
da capacitação e da formação continuada dos trabalhadores dos serviços substitutivos.  Cer-
tamente, não  se podia nem se pode esperar que os trabalhadores estejam prontos para um 
dia  assumir o atendimento de casos graves; só atendendo é  se pode aprender. Contudo, 
uma vez desencadeado o processo, necessitam sim, de um respaldo teórico que  não lhes 
tem sido oferecido. Aqui, deve-se procurar atingir um número cada vez maior de pessoas, 
em linguagem clara e acessível, mas não empobrecedora. Trata-se de um trabalho contínuo, 
de grandes proporções -  que deve  todavia realizar-se preservando  a dimensão artesanal 
constitutiva da clínica. Os trabalhadores devem ser  convidados a aprimorar sua formação, 
a refletir de forma um pouco mais sistemática sobre sua prática; não se pode permitir  que 
sejam afogados pelo automatismo cotidiano, a ponto de sequer perceber que há questões,  
e  interessar-se por elas; ou até mesmo ao  ponto de desqualificar a seus próprios olhos o   
trabalho que fazem,  por não compreender seu alcance e valor.   As supervisões clínicas são 
indispensáveis, mas não bastam. Há que abordar, sim, mais detidamente, noções  funda-
mentais   da psicopatologia e da nosologia da psiquiatria clássica; oferecer noções básicas 
de psicofarmacologia; trabalhar conceitos fundamentais da psicanálise; promover estudos 
clínicos mais sistematizados; definir e recortar questões  na prática clínica, buscando sua 
investigação. Ao mesmo tempo,  há que convidar à leitura de textos de Foucault, Basaglia, 
Castel,que já se tornaram os clássicos da Reforma Psiquiátrica; partilhar conhecimentos 
referentes à Saúde Pública e ao SUS,  à constituição e montagem das redes  de serviços 
substitutivos ao hospital psiquiátrico; oferecer instrumentos que permitam pensar  e debater 
os Projetos municipais de Saúde Mental. Em suma, vale muito mais  investir na  capacitação 
dos trabalhadores oferecendo cursos periódicos, constituindo grupos de estudos, seminários 
regulares, etc, no âmbito dos próprios serviços ou em espaços que lhes sejam complementa-



res, do que remetê-los a cursos de especialização que apenas se limitam a preencher lacunas 
essenciais da formação.
 Contudo, esta primeira frente não tem como constituir-se de forma inteligente e  
viva, se não  criar-se também uma outra frente que a possa alimentar: aquela do estudo e da 
pesquisa avançados, até então inexistentes e mesmo impensados no campo antimanicomial.  
Aqui, diferentemente,  trata-se de um empreendimento que  convoca de forma especial 
aqueles que possuem a vocação e o talento para o trabalho teórico de maior densidade.  
Urge  investir e propiciar uma  produção teórica rigorosa, capaz de incentivar os esforços 
cotidianos em prol de uma clínica antimanicomial. Há que retomar com maior profundidade 
autores e referências importantes; caminhar de Deleuze e Foucault a Nietzsche, de Nietzsche 
a Kant, de Kant aos gregos;  de Freud a Lacan;  de Marx a Derrida, dentre outros  - reconvo-
cando estes antigos  e essenciais aliados que são a filosofia e a psicanálise.  Há que buscar 
novos interlocutores.  Há que sustentar  não só  o dever,  mas o direito à  complexidade:  
aprofundar e investigar questões até agora apenas aventadas, no que diz  concerne à clínica 
antimanicomial; estudar e produzir sem qualquer preocupação pragmática ou imediata;  for-
mar pesquisadores e professores que não sejam simplesmente multiplicadores, mas legítimas  
lideranças no campo da formação. 
 Quem fará tudo isso, e onde, e  como? Evidentemente, tais perguntas exigem respos-
ta. Contudo,  devem  ser precedidas por uma outra questão, dirigida a militantes, gestores e 
trabalhadores do campo antimanicomial: qual o estatuto e o valor   aí concedido  ao trabalho 
intelectual?  
 Não creio que o movimento tenha até hoje se debruçado verdadeiramente sobre 
esta questão -  e me parece que  muito se perde por não fazê-lo.  Nada mais contrário ao  es-
pírito desta luta do que recorrer à função de uma elite pensante, que viria, de fora e de cima,   
ensinar o que   fazer. Contudo,  justamente para não incorrer neste equívoco, é preciso tomar 
de forma clara   uma posição. 
 A ementa desta conferência observa: “Na ausência de espaços próprios de pesquisa, 
reflexão e questionamento, a clínica antimanicomial deixa de sê-lo, perdendo a intensa vi-
talidade que já a fez florescer”. Deseja-se realmente constituir estes espaços? Ou  não há 
remédio senão  manter uma posição ambígua quanto ao trabalho intelectual, minimizando  
seu importância, adiando sua necessidade,    denegando   suas especificidades  e condições 
de exercício? Cabe um alerta: acaba-se por ter medo da invenção, quando se  foge indefini-
damente da teoria. 
 A realização mesma  deste Encontro é  tanto um exemplo eloqüente de muitos em-
baraços, como  um rumo para  possíveis soluções. Embaraços, sim: construído  pelo movi-
mento antimanicomial organizado -  a Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial 
- com a valiosa parceria dos Conselhos de Psicologia, esta produção militante exigiu a  mobi-
lização de uma enorme  força de trabalho para tornar-se realidade. Será possível mobilizá-la 
novamente,  para realizar  um próximo, nas mesmas  condições em que foi feito este? A per-
gunta permanece. Contudo, as soluções se deixam entrever na enorme afluência do público, 
no brilho dos  olhos,  na intensa participação: urge   perceber até que ponto as questões 
relativas à  formação para uma clínica antimanicomial são capazes de  atrair e mobilizar 
pessoas. 
 Estimular a curiosidade, fazer apelo ao pensamento, propor com seriedade e alegria 
a leitura e o estudo, a  reflexão e  a escrita, são formas irresistíveis de convite ao trabalho. 
Aceitar o desafio à formação, nas duas frentes aqui propostas, parece-me ser uma estratégia 
decisiva para superar o impasse da transmissão no campo antimanicomial -  levando-o a 
exercer plenamente seu poder de suscitar o desejo e provocar o encanto. 
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CLÍNICA ANTIMANICOMIAL: 
CLÍNICA DA INTEGRALIDADE, TERRITÓRIOS EXISTENCIAIS E CIDADANIA.  
EXPERIÊNCIA DE ARACAJU

Ana Raquel Santiago de Lima 4 

 Primeiramente,  queria dizer bom dia a todos, dizer da felicidade de ter sido convi-
dada para participar dessa Mesa, desse Encontro Nacional.  Muitíssimo obrigada.
Pensei em falar um pouco da experiência do nosso município, Aracaju, que é capital do 
Estado de Sergipe, apresentar para vocês um pouco da experiência da nossa clínica antimani-
comial, relatar como implantamos os serviços e trazer alguns questionamentos.
 Aracaju implantou um modelo de saúde chamado Saúde Todo Dia, a partir de 2001. 
Este modelo  se baseia em algumas diretrizes que dialogam muito com as diretrizes da Saúde 
Mental. Por exemplo: acolhimento, vínculo, responsabilização, resolutividade e autonomia. 
Portanto, são conceitos emprestados também da Saúde Mental que a Saúde Pública traz para 
a sua praxis. 
 Assim, Aracaju se propôs a atender às necessidades de saúde das pessoas, de seus 
munícipes, como prioridade máxima,  entendendo saúde no conceito mais amplo - não 
saúde como ausência de doença, mas como necessidade também de relações afetivas, de 
rede social... 
 Na conformação da uma rede de atenção/cuidados em Saúde Mental,  priorizamos 
a implantação de CAPS III (24 horas). Aracaju é uma cidade de 480 mil habitantes, mais ou 
menos, implantamos dois CAPS III, um CAPS AD, um CAPSi e um CAPS I.   Nós os denomi-
namos como  Rede de Atenção Psicossocial. 
 Nesse meio tempo realizamos um concurso público que renovou  mais de 98% das 
equipes dos CAPS. Inicialmente eram equipes contratadas, almejávamos muito que fossem 
contratadas através do concurso. O resultado do concurso não saiu como esperávamos, 
como programamos, e as pessoas não foram aprovadas. Então,  as equipes mudaram em 
2004, e recebemos pessoas sem muita experiência em Saúde Mental. 
 Pensamos em unidades produtivas dentro dos serviços substitutivos. Por exemplo:  o 
acolhimento como um momento de escuta, um momento de receber as pessoas, de recepção 
das pessoas, um momento de qualificar a atenção,  não só de triagem. Nós tiramos esse 
termo, não se fala mais em triagem. Falamos em acolhimento com escuta qualificada, não 
só para dizer: - “É daqui ou não é daqui”, mas para se responsabilizar pela atenção àqueles 
usuários. Esta  foi uma mudança muito importante em todas as Unidades Básicas de Saúde, 
de Saúde da Família,  e também nos CAPS.
 Outra unidade produtiva são os Espaços de Gestão Coletiva, que se consolidaram 
historicamente nos CAPS – são as reuniões coletivas entre usuários, entre profissionais, as-

4Ex-coordenadora de Saúde Mental de Aracaju, coordenadora de Saúde Mental de Sergipe 
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sembléias de serviço, colegiados de atenção. São espaços coletivos, de tomada de decisão  
onde as pessoas têm direito a opinar e, inclusive, a decidir sobre o seu futuro, sobre o futuro 
do serviço.
 Uma coisa que também é importante nessa mudança, na concepção dessa clínica 
em Aracaju, é a questão das relações com as outras redes assistenciais. Não foi só a Rede 
de Saúde Mental que foi implantada, também implantamos Redes Assistenciais de Saúde 
da Família, Rede de Atenção à Urgência e Emergência, Rede de Atenção Ambulatorial Es-
pecializada e  Rede Hospitalar. Então são cinco redes que se integram, devendo haver uma 
articulação quando se pretende fazer a clínica antimanicomial:  que se tenha recurso não só 
dentro do CAPS, daí a importância dos recursos comunitários, que possam se somar à nossa 
clínica, dando-lhe uma  perspectiva outra, para fora. 
 Há também aquelas ações que  já conhecemos,  de lazer, de cultura, de incentivo  
aos direitos e  à cidadania das pessoas; buscamos inseri-las  na sociedade, não em espaços 
somente para portadores de sofrimento mental, mas em espaços coletivos, para todos. Que 
cada um deles possa ser mais um cidadão! 
 Destaco o apoio matricial, que é essa interação com o PSF, na  troca de saberes  e 
na  atenção conjunta ao paciente: não é nem o paciente da Saúde Mental, nem o paciente 
do PSF,  é o nosso paciente, é o nosso usuário,  aquele que está naquele  território, naquela 
rua... Tem sido uma   uma experiência muito interessante, a atuação conjunta com a Saúde 
da Família.
 Em Aracaju, e acho que em Sergipe como um todo, ainda é muito difícil se fazer atenção 
referenciada, com cuidado realmente  singular. Não só individual, mas singular. Fazer com  
que as pessoas possam ter suas referências, seu grupo de acompanhamento, é uma clínica 
difícil de se fazer na prática. A formação das pessoas não ajuda, não temos esse tipo de for-
mação. 
 Há também uma discussão muito forte sobre campo e  núcleo de atenção.  Estamos 
com quatro anos do primeiro CAPS e esta  discussão foi feita intensamente:  o que é campo 
de atuação, o que é núcleo, o que é núcleo do psicólogo, o núcleo do terapeuta ocupacion-
al? E o campo? O campo é de todo mundo? Todo mundo faz tudo? Ninguém faz nada? Como 
é  isso? Então, é uma discussão sobre essa clínica de serviços substitutivos,  que em alguns 
momentos é muito difícil de  se fazer. Há o  campo de atuação, mas deve haver também a  
responsabilização das pessoas. Não dá para  dizer  somente: “Ah,  é tudo em equipe”. E aí? 
Não tem responsabilização? E quando as coisas não acontecem? E quando acontecem de 
maneira equivocada:  todo mundo assume isso ou só algumas pessoas assumem? A  questão 
de campo gera muita discussão e gera, também, muita ansiedade nas pessoas a respeito de 
como  fazer isso. 
 Então, fiz todo esse panorama para dizer o seguinte:  na nossa concepção,  a dis-
cussão da clínica antimanicomial é uma discussão que vai além de agregar recursos, a  clíni-
ca vai  além de agregar saberes, vai além da ampliação da clínica. Acho que é uma nova 
clínica. Acho que é clínica que não está posta, é uma clínica que está por vir. Está sendo 
feita em ato, e gerando bastante angústia na gente que trabalha lá e não sabe mesmo como 
fazer.  A gente que está aprendendo, aprendendo com o usuário como fazer, aprendendo 
com o colega, aprendendo com o auxiliar de Enfermagem como fazer, aprendendo com os 
diversos atores desse cenário. Então é uma clínica  do por vir... 
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 Essa é a minha concepção dessa clínica antimanicomial. Que carece muito de escri-
tos, carece muito de experiências, carece muito de troca de saberes mesmo, de produzir mais, 
de falar mais, produzir mais textos, produzir mais livros, entrar mais na questão acadêmica 
também. 
 E é uma clínica da ruptura, uma clínica da mudança. Trata-se de zelar por um outro 
paradigma, para viver em comunidade, para atender a crise no território, para não precisar 
do hospital psiquiátrico. Acho que é dessa clínica que estamos falando. É a questão da liber-
dade, da responsabilização, dos direitos, dos deveres dos usuários, porque todo cidadão tem 
direitos e deveres. 
 Penso também na  questão da cura,  principalmente no caso  do uso prejudicial 
de  álcool e drogas. A gente tem isso no nosso inconsciente:  a cura é a abstinência. Porém, 
este modelo é falho.  Com ele a gente só dá conta de uma minoria, então como fazer a nova 
clínica? É pela via da  redução de danos? Como é que se faz isso? Como é que eu me permito, 
em algum momento, conseguir acolher aquela loucura, aquela desestruturação que fala um 
pouco da minha desestruturação? 
 O modelo manicomial está aí, sim; será superado apenas com produções, com car-
tas divulgadas, compartilhadas, validadas, com momentos de troca mesmo, mútua, para 
podermos criar um novo modelo, uma nova clínica. Já estamos fazendo no Brasil a revolução 
do cuidado, sempre tendo em vista, claro, o risco e a sombra do passado. O passado está aí 
louco para voltar!
 Há uma dificuldade nossa de perceber isso e dizer:  - “Opa, estou repetindo isso? 
Essa clínica é igual outra que sou contra ou em que eu não acredito?” Então vamos repensar!
 Para finalizar queria  dizer que  a gente tem garra, temos os usuários e muitos fa-
miliares como aliados, que compreendem isso; e temos, cada vez mais, que nos agregar 
às famílias, cada vez mais buscar essa adesão das famílias.  Às vezes, não damos conta de 
declarar, de escolher, de fato; de não ficar só no discurso, mas escolher mesmo:  “Vamos 
mudar, não vamos aceitar o hospital psiquiátrico, vamos criar algo novo”. É difícil fazer isso. 
O hospital psiquiátrico está lá de bocarra aberta. Sorte de quem não tem hospital psiquiátrico 
na cidade, mas quem tem sabe que ele está com a bocarra aberta cheia de leitos para receber 
as pessoas. E a gente ainda fica dizendo: - “Ah, o CAPS não dá conta, o paciente é agressivo. 
E agora? Manda para o hospital psiquiátrico?” Então, acho que vai chegar um momento em 
que vamos ter que fazer uma escolha radical; e, aqui, muitos já têm feito isso. Porém,  ainda 
com muita dificuldade. 
 Muito obrigada.
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POR UMA CLÍNICA ANTIMANICOMIAL:
A OUSADIA DE UM PROJETO
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POR UMA CLÍNICA ANTIMANICOMIAL: 
A AUDÁCIA DE UM PROJETO 
        Miriam Abou Yd1 

 Se, após mais ou menos duas décadas, já não parece demasiado estranho propor o 
fim do manicômio, nem tampouco a presença pública da loucura é motivo de escândalo,  e 
poucos, hoje, ousam discordar que é mais digno, humano e democrático, tratar a loucura 
em liberdade, é preciso e é urgente recolocar os termos que esta novidade cria, destacando 
o ponto de corte que tal invenção representa.
 É preciso, sobretudo, retirar  o projeto antimanicomial do lugar-comum em que mui-
tos colocam,  tratando-o como algo quase que inofensivo, como projeto de simples reorgani-
zação da assistência, mero rearranjo do poder secularmente estabelecido que determina e 
mantêm os loucos nas periferias da vida, para reafirmar as conseqüências deste empreendi-
mento sobre o edifício teórico-prático da instituição psiquiátrica.
 Inicialmente e para desconforto das belas almas e das consciências apaziguadas 
pela posição politicamente correta _ aquela que tolera o incômodo em nome dos bons mo-
dos - é preciso dizer de maneira clara que este é um projeto revolucionário, e,  enquanto 
tal, não produzirá calmaria e consensos. A luta antimanicomial traz a público, coloca no 
centro do debate, algo que o Ocidente, há mais de três séculos, tratou como  subterrâneo: 
a experiência da loucura e a relação da sociedade com a mesma. Desde sua captura pelo 
saber médico, a loucura foi condenada a viver anonimamente, a não existir publicamente. 
Contrariando a norma, o projeto antimanicomial rompe com o anonimato, abre espaços para 
a voz dos loucos, que falam em nome próprio e se apresentam publicamente em defesa de 
uma causa que inventa um outro destino para os que não integram o universo da razão.  À 
tirania da razão, opõe a solidariedade e o compromisso ético de recusa a todas as formas 
de violência, silenciamento e exclusão das subjetividades. E, à imposição da norma, como 
recurso de construção da paz pública, contrapõem-se a alegria e a inquietação da invenção 
de formas de vida que recusam a ditadura da igualdade como saída. 
 Bastaria, portanto, apenas isto para provocar inquietação e desassossego. Mas, ob-
viamente, num país marcadamente desigual, não seria suficiente. Ao direito à liberdade, 
associa-se o direito à vida e a saúde. E aqui a luta antimanicomial faz laço decidido e deci-
sivo com outro projeto polêmico e igualmente, recente na história brasileira: o Sistema Único 
de Saúde. 
 A construção da clínica antimanicomial encontra-se, desde seu início, articulada ao 
campo da cidadania. Era como direito que a mesma viria a se constituir, devendo, perseguir, 
como sua meta prioritária, a reconstrução do campo dos direitos para os loucos. A invenção 
desta política é fruto não de qualquer consenso _ de Washington, Brasília ou Tóquio, mas 
de uma experiência de confronto, de luta, entre interesses coletivos, de um lado, e particu-
laríssimos e nem sempre nobres interesses, por outro. Num front, os loucos e seus parceiros; 

1 Psiquiatra,  membro da equipe de coordeação de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, militante da 
luta antimanicomial
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noutro, homens de ciência, alguns políticos e empresários da loucura. Em meio a tudo isso, 
vidas, sonhos, cidades, paixão e investimentos públicos tentam produzir uma nova cartogra-
fia para circunscrever a experiência da loucura em combate contra a ética do lucro, o hospí-
cio, o abandono e a morte. 
 Vale destacar que este é mais um ponto de encontro entre a Reforma Psiquiátrica e o 
SUS: ambos travam lutas cotidianas na defesa do direito à vida e se confrontam com mesquin-
hos interesses. Ambos propõem a construção de cidades nas quais saúde é mais que ausência 
de doença. Para a Reforma Psiquiátrica e para o SUS, vale o que diz a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos: todos os homens são iguais em direitos. Daí, serem políticas que, 
quando sustentadas em sua radicalidade, tanta inquietação e insatisfação produzem. Dentro 
do SUS os loucos têm encontrado as saídas rumo à construção de uma vida digna. A partir 
dos lugares criados pela política de saúde, os serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico têm 
possibilitado a estes sujeitos novas condições de tratamento, suportes com os quais  criam 
saídas para o sofrimento psíquico e para a vida.
 A invenção da Reforma Psiquiátrica não se faz, contudo, seguindo um modelo único 
ou acabado. De natureza múltipla, germina em contextos e possibilidades diversas e envolve 
diferentes atores. Sua diversidade, no entanto, se constrói tendo por balizadores éticos a de-
fesa do direito à liberdade e à cidadania para todo homem. 
 A política pública de Reforma Psiquiátrica, audácia inaugurada por um coletivo sin-
gular, o movimento de luta antimanicomial, é um projeto que busca restituir direitos civis 
e sociais para os ditos loucos, ao mesmo tempo em que promove uma intervenção sobre a 
cultura de modo a criar espaços e possibilidades para fazer caber a diferença.
 Como em todo percurso, a construção desta política e desta clínica fez-se de forma 
processual. Mas, diferente de outras trajetórias, se fez desfazendo uma tradição, desconstru-
indo referências sólidas, para aprender com o inusitado, extraindo de cada história, de cada 
caso, de cada projeto, o ensinamento universal possível de ser transmitido e capaz de provo-
car um acontecimento, uma transformação ali onde se originou ou em outros solos.
 Desde a primeira experiência antimanicomial brasileira, a santista, segue sendo uma 
das ambições desta política, e também seu outro traço constitutivo, o diálogo com a so-
ciedade. Não é, pois, uma política de gabinete, ou mero arranjo estatal de distribuição de 
recursos, de planejamento técnico-operacional. Dialogar com a sociedade significa envolvê-
la, não apenas como exercício formal de democracia, mas porque esta política necessita da 
participação social, na medida em que propõe que o lugar do louco e da loucura é o mundo, 
e não o restrito espaço de um serviço de Saúde Mental. 
 A travessia inaugurada pela invenção dos novos serviços marca o primeiro momento 
deste empreendimento, no qual as paixões, tanto dos que lutaram para fazê-lo acontecer, 
quanto dos que a ele se opuseram, era intensa e  nos mobilizava para discutir e pensar a 
política. Não sendo possível,  obviamente,  saber com certeza a margem a ser alcançada 
quando se concluir a travessia, é preciso, no entanto, atentar para os riscos presentes na cor-
renteza deste rio.
 Vivemos um momento em que a Reforma Psiquiátrica alcançou o estatuto de políti-
ca de governo, e dispõe de recursos para implantação de serviços, o que sensibiliza muitos 
governantes e faz avançar a rede substitutiva.  O avanço na criação dos serviços precisa se 
fazer acompanhar de um enraizamento da discussão sobre o lugar social da loucura, como 
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estratégia  de neutralização do talvez inevitável efeito de institucionalização desta experiên-
cia. Se não nos voltarmos  mais uma vez para a sociedade, correremos o risco de novamente 
reafirmar que a loucura é uma questão técnica, simplesmente. Para os gestores, um risco 
talvez maior se impõe, o da burocratização. Sem desmerecer o necessário movimento para 
fazer acontecer a Reforma Psiquiátrica, outro jogo de corpo se faz necessário: a entrada do 
gestor na roda da cultura, a saída do gabinete, o diálogo em praça pública.
 Pública, universal, portanto, cidadã, a clínica antimanicomial opera sobre um outro 
ponto de tensão, impossível de ser negligenciado: a ruptura com a idéia de doença mental e 
a recusa à objetificação da loucura, pilares fundantes do asilo moderno. Basaglia nos ensinou 
que para tratar, e tratar em liberdade, é preciso “por entre parênteses a doença”. O que ob-
viamente, não nega a existência da loucura, mas a reconhece como dado de uma existência 
e não mais como totalidade de uma vida.
 Tomando de empréstimo palavras de Michael Foucault, podemos, para sermos fiéis 
ao acontecimento antimanicomial e tentar melhor precisar o alcance da afirmação basagliana, 
nos colocar algumas questões. Qual é o suporte técnico deste processo de transformação da 
assistência ao portador de sofrimento mental? Será “a possibilidade para a medicina dominar 
a doença mental como uma outra afecção orgânica? ou será, “o controle farmacológico pre-
ciso de todos os sintomas psíquicos, ou, ainda, uma definição bastante rigorosa dos desvios 
de comportamento, para que a sociedade tenha tempo disponível de prever, para cada um 
deles, o modo de neutralização que lhe convêm?” Foucault não pôde conhecer o projeto 
antimanicomial brasileiro. De nossa experiência com os loucos, conheceu a face mortífera 
do hospício. Ainda assim, são, acreditamos, instigantes, atuais e precisas suas interpelações. 
Abertos os portões, derrubados os muros, como temos percebido os portadores de sofrimento 
mental em seu viver cotidiano? A transformação ou revolução do cuidado que promovemos 
busca inspiração nos modelos técnico-científicos e apostam num revolucionário remédio 
que nos venha salvar do mal de ser louco, ou tecem aquilo que nenhum recurso da ciência 
será capaz de propor, e de que efetivamente todo processo de inclusão requer: a construção 
de redes de solidariedade?
 O fim do hospício, quando compreendido enquanto discurso e lógica que visa anu-
lar o sujeito e negar o cidadão, princípio da política, ganha materialidade também em sua 
dimensão micro, na clínica. Para acabar com o hospital psiquiátrico que cerca a existência 
de cada portador de sofrimento mental, é preciso romper com todos os seus signos e mar-
cas: a violência, a morte e abandono; mas, sobretudo, é preciso, é decisivo, romper com 
o monólogo da razão sobre a loucura. Monólogo sempre reatualizado em atos e gestos de 
silenciamento e anulação, que ocorrem nos manicômios, como regra, mas  em todos os es-
paços sociais: a família, os serviços substitutivos, as escolas, as empresas, etc, e que retiram 
do louco sua capacidade de resposta ou reduzem invenções de saídas e soluções à mera 
decodificação sintomatológica.
 Para romper efetivamente com o hospital psiquiátrico, será preciso que nos atenha-
mos não à doença, ou à psicose como entidade nosográfica, mas aos sujeitos psicóticos. Ou 
seja, teremos que manter o eixo da investigação clínica orientada, de fato, para cada caso, 
para cada sujeito. Em nosso fazer cotidiano junto aos loucos, deve nos interessar a relação 
que cada sujeito estabelece com o que é próprio à sua estrutura: sua organização, funciona-
mento e seus fenômenos,  e com as dificuldades daí decorrentes para entrar no laço social. 



56

Orientados pelo axioma do cuidado com o homem, teremos, muitas vezes, que nos ocupar 
de questões que nada têm de patológico. Por exemplo: as dificuldades que usuários que não 
sabem ler e escrever enfrentam para circular pela cidade, universo permeado de códigos 
lingüísticos indecifráveis para um analfabeto; a falta de lugar para morar; a falta de documen-
tos, etc. Ou mesmo, as dificuldades decorrentes do estilo de cada sujeito para exercer a arte 
do convívio.
 Nossa diferença com a tradição reside não apenas no uso de técnicas e recursos 
novos, mas na perspectiva. Trabalhamos, ao contrário da tradição, para manter os psicóticos 
conectados ao mundo, o que faz toda a diferença na atual experiência subjetiva da loucura. 
Ser louco dentro de um hospício é completamente diferente de ser e estar louco fora de seus 
muros e grades. Há interditos, certamente, como há despreparo e falta de lugar muitas vezes, 
mas fora é possível, como disse certa vez um usuário, administrar a loucura. Ao sujeito é 
colocada a possibilidade de apropriação de uma experiência historicamente tida como es-
tranha, como estrangeira da razão.
 Incompatível, portanto, com o trabalho alienado, destituído de sentido ou mesmo, 
restrito a um único locus - o consultório-, a clínica antimanicomial pede protagonismo dos 
loucos e dos técnicos, inventa recursos clínicos que nenhum remédio pode solucionar, con-
voca à participação, a solidariedade e ao exercício da cidadania. Desenha mapas de fron-
teiras permeáveis com pontos de orientação e referência, mas destituído de cercas e muros. 
Multiplica-se pelos diferentes espaços do serviço e também fora dele, não para vigiar ou 
controlar, mas para abrir espaço para a surpresa, para o inesperado. O colóquio terapeuta/
paciente, válido e necessário, acontece tanto dentro quanto fora do consultório, e se en-
riquece pelos encontros nas oficinas, nas assembléias, passeios e festas, que não são 
benesses dos serviços e de seus técnicos, para os usuários; mas locais de produção de sen-
tidos que permitem ampliar a perspectiva do cuidado, envolvendo o sujeito que cuida e o 
que é cuidado, numa relação que aposta na possibilidade de todos vivermos na cidade, com 
nossas diferenças e habilidades. 
 Concluindo, citamos mais uma vez Foucault: “Os progressos da medicina poderão, 
de fato, fazer desaparecer a doença mental, assim como a lepra e a tuberculose; mas uma 
coisa permanecerá: a relação do homem com seus fantasmas, com seu impossível, com sua 
dor sem corpo, com sua carcaça da noite; uma vez o patológico posto fora de circuito, a 
sombria pertença do homem à loucura será a memória sem idade de um mal apagado em 
sua forma de doença, mas obstinando-se como desgraça.”
 Sem desconhecer o sentido e os efeitos do progresso das ciências, certamente não é 
aí que depositamos nossas fichas. A derrubada dos muros manicomiais só foi possível pela 
ação política. Contudo, uma fantasia pode vir a ocupar o lugar de crença para os atores 
antimanicomiais: de que a garantia pura e simples de recursos ou a ampliação da rede sub-
stitutiva equacionariam a questão. Criados todos os serviços necessários, extintos todos os 
hospitais, teríamos, enfim, restituído à loucura um novo lugar social. 
 Mais uma vez, e sem descuidar da importância e da necessidade de por fim ao 
manicômio, não poderemos nos contentar, ainda.
 O avanço deste projeto, tomado aqui em sua capacidade transformadora,  tem como 
condição de possibilidade a reinvenção dos laços, o exercício da solidariedade e da parceria 
entre loucos e não-loucos. Daí, a nossa aposta residir não tanto nos recursos técnicos-cientí-



57

Caderno Saúde Mental

ficos, mas naquilo que toca e transforma cada corpo, cada existência. O que faz a diferença 
na história humana são seus sonhos, seus desejos de liberdade; são as idéias que, quando 
aliadas a práticas, transformam mundos.
 Uma clínica que se orienta pela ética antimanicomial, como propõe a Reforma 
Psiquiátrica, não pode ignorar os conceitos de solidariedade e philia ou amizade. Para viver 
fora do manicômio, de fato, os loucos e seus parceiros, precisam se conectar com a cidade e 
suas redes, aos vizinhos, aos parentes, a outras experiências transformadoras, a outras lutas, 
criando deste modo, possibilidades inusitadas de trânsito e conexões afetivas e sociais, que 
pouco a pouco, transformem os discursos sobre a loucura.
 Riobaldo Tatarana - jagunço e filósofo, nos ajuda a finalmente concluir quando nos 
diz: “Quando vou pra dar batalha, convido meu coração”. É de uma luta que nos ocupa-
mos e nela não podemos participar sem colocar nosso desejo, nosso coração. Certas coisas, 
a política, o amor, o trabalho, são mais ricas e vivas quando nelas nos fazemos sujeitos, 
quando, efetivamente, nos implicamos. Aí, somos sujeitos singulares e cidadãos ativos. 
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POR UMA CLÍNICA DA REFORMA: 
CONCEPÇÃO E EXERCÍCIO 

Pedro Gabriel Godinho Delgado5

 Abraço, aqui, os companheiros integrantes desta Mesa e  participantes deste encon-
tro, protagonistas do processo de Reforma Psiquiátrica. Agradeço a oportunidade de poder 
discutir com vocês. Atento à limitação do tempo de 20 minutos, quero propor-lhes um 
diálogo sobre a clínica da Reforma Psiquiátrica. 
 Começo dizendo por quê um diálogo. É um diálogo porque o que tenho a dizer 
se apresenta na forma de uma proposta de conversa, de interlocução com todos os 
trabalhadores desse campo. Trabalhadores de Saúde Mental imersos no mundo dessa clíni-
ca, seja nos CAPS, nas residências terapêuticas, nos centros de convivência, nos postos de 
saúde e na atenção básica, na rua, na casa, na sala de espera dos Juizados da Infância e da 
Juventude, em programas de trabalho e renda e na porta de saída das instituições fechadas. 
Tentando, buscando construir o espaço social para a loucura na cidade, nos diversos lugares 
onde se exerce essa clínica da Reforma. 
 Também constituem espaço da realização dessa clínica – com especificidades que 
comentarei a seguir – as associações, os Conselhos Municipais de Saúde, as numerosas “in-
stâncias de pactuação” no campo do SUS, os inúmeros fóruns intersetoriais de debate e 
negociação. Considero que, também eles, mais “políticos”,  são lugares de exercício dessa 
clínica no campo da Reforma Psiquiátrica. 
 E digo que é um diálogo, porque na verdade quero compartilhar com vocês algumas 
anotações, absolutamente provisórias, que só têm sentido se forem ouvidas e se produzirem 
o sentido de uma conversa sobre o campo da clínica na Reforma. Portanto, tudo o que eu dis-
ser aqui é provisório e contingente, terá sido útil  se produzir em vocês o desejo e a invenção, 
contrapondo formas diferentes de pensar. Este o  sentido da forma de diálogo.
 
 Clínica como construção e contingência - Um comentário ou esclarecimento 
preliminar. - É que a palavra “clínica” tem muito(s) sentido(s).  Mas ela não pode ficar com 
excesso de sentido. Talvez o excesso de sentido da palavra ”clínica” nos impeça, a nós todos, 
de nos tornamos protagonistas na construção desta nova clínica. Estou de acordo, integral-
mente, com a Ana Raquel: trata-se de uma nova clínica. De uma clínica em construção. E de 
uma clínica que só existe porque está em construção. E essa construção não acabará nunca. 
Portanto, esse diálogo é um diálogo, por definição, incompleto. E por definição imperfeito. 
Porque fala de um processo de construção que é imperfeito e contingente. 

5Psiquiatra, Coordenador  de Saúde Mental do Ministério de Saúde
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 Esse primeiro esclarecimento implica dizer, também, que é necessário abrir mão de 
qualquer sacralização e solenidade em torno da palavra “clínica”. Abrir mão de qualquer 
ilusão de essencialidade da palavra “clínica”. Como se existisse uma essência da clínica. A 
clínica é isso ou não é isso,  só é tal coisa e não outra coisa. Porque a clínica é essencial-
mente um esforço imperfeito. E só tem uma direcionalidade irrecorrível,  que é a direcion-
alidade da ética. Da ética de buscar e exercer e suportar  isso que a Ana Raquel chamou 
de os diversos espaços do cuidado. Para ajudar as pessoas a construírem o lugar social da 
loucura. E ajudá-las, também, a conviver com essa experiência, muitas vezes intolerável, que 
é a dor do sofrimento psíquico. Isso é certo, é preciso. O resto mais é contingente. Mas este 
certo e preciso já é suficiente para seguirmos trabalhando (no ofício da clínica e do presente 
diálogo).  

 Sujeito e relação - O segundo ponto, também preliminar,  é que essa clínica se 
refere a sujeitos. Há um sujeito que tem o ofício do cuidado e há o sujeito que pede esse 
cuidado. Que recebe esse cuidado. Beneficia-se dele ou não. Ou para quem esse cuidado 
também pode ser nocivo. Mas de qualquer modo são sujeitos. E são sujeitos também contin-
gentes. São sujeitos que existem em lugares concretos, historicidades concretas, momentos 
concretos;  portanto, é preciso abrir mão de qualquer idéia que fale de uma essencialidade, 
tanto dessa clínica quanto desse sujeito. Pensar sempre que estamos no terreno do contin-
gente e do provisório. Como condição preliminar, como condição conceitual preliminar, 
para poder discutir a clínica da Reforma Psiquiátrica. 
 Por isso  penso que a palavra “cuidado”, como foi citada aqui, pode ser uma palavra 
provisória e útil, que nos ajude a transitar no debate sobre esse trabalho em construção. Ao 
mesmo tempo em que é um trabalho de ajudar o outro, de construir o lugar social para o 
outro é, também, uma tarefa a mais, o esforço de construção e desenho de uma nova clínica. 
Ao mesmo tempo em que enfrentamos todas as situações de inusitado,  em que nos defron-
tamos com toda a insegurança que nos traz a nova clínica, estamos a construí-la e a garantir 
um caminho aberto para a sua transmissão, para a sua possibilidade de sustentação ao longo 
do tempo. Então, é uma clínica histórica, contingente, são sujeitos históricos,  contingentes, 
sempre “em relação a”:  em relação aos outros, em relação ao momento concreto, em re-
lação à situação histórica dada. Não existe essencialidade. Se existe algo que pode ser dito 
como sendo um irredutível da condição desse sujeito seria aquela coisa mais antiga possível, 
do conhecimento sobre o que é a experiência humana, que resumida numa frase quer dizer:  
eu sou um homem, um ser humano; e sendo humano, tudo que é humano me interessa. Que 
é a única forma possível de falar universalmente sobre o que é humano. Uma coisa que é 
indescritível, mas que convida, convoca imediatamente a uma implicação, ao interesse. Esta 
é a famosa frase de Terêncio,  que diz:  sou humano, portanto, nada do que é humano deixa 
de me interessar. Acho que essa é, talvez, a única possibilidade de uma descrição geral sobre 
qual a característica desses sujeitos: humanos, imersos na condição humanai.
 Então, se é uma clínica que é histórica, contingente, construída em relação con-
creta, com sujeitos concretos, em ambientes e situações concretas, quando falamos de CAPS, 
residência terapêutica, salas do Juizado de Crianças e  Adolescentes, estamos falando das 
situações concretas onde se dá essa clínica: a rua, a cidade, o “território”, como chamamos. 
Portanto, ela só pode existir nessas situações concretas,  que são sempre diferentes. Não 
existe um território que seja igual ao outro, como não existe um território em si, um território 
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como essência. O território também é uma construção dessa clínica. Sendo assim é tudo 
imperfeito e tudo contingente e temos que nos defrontar, não sem angústia,  com isso. 
 Acho  interessante esta fórmula “lugar de produção do cuidado”. Simples assim, im-
perfeito assim; o que fazemos é  transformar o território em lugares de produção do cuidado. 
 Se se trata mesmo de uma clínica que só existe no território, temos que abrir uma 
nova agenda de diálogo com todas as tradições do nosso campo, a Saúde Mental. A clínica 
da Reforma nos exige um diálogo, com protagonismo teórico, com as  tradições teóricas 
de que somos herdeiros. As poderosas tradições teóricas do nosso campo, especialmente a 
psiquiatria e a psicanálise. Por exemplo, se tal clínica só existe no  espaço concreto do ter-
ritório, o conceito de setting da Psicanálise,  se tomado rigidamente, não será útil, porque 
pode colocar-se como obstáculo para uma clínica que se dá em espaços fluidos e públicos. 
Isto é, nem todas as referências teóricas, os grandes conceitos teóricos da tradição que nos 
forma, se aplicam e são úteis ou operativos para construir a  teoria dessa nova clínica.

 O território como desamparo - Se aceitamos o argumento de que esta é uma 
clínica do território, isto significa dizer que tal clínica  vai construir, num labor permanente, 
a relação com o território. O que vai nos trazer diversas indagações, e  constituirá,  na ver-
dade, uma das mais importantes angústias do nosso ofício. Porque o território é também 
desamparo. O território não nos garante nada. O território é um desamparo absoluto. Ele 
está fora daqueles lugares que nos asseguram o exercício da clínica naquelas tradições nas 
quais fomos formados: o consultório, o ambulatório, o hospital psiquiátrico, a emergência. O 
território é, ao mesmo tempo,  aproveitando a lembrança inevitável do Guimarães Rosa,  o 
território... “é o mundo”. Se o território é o mundo, se o território é o sertão, ele tem que ser 
apropriado permanentemente. Esta apropriação é a clínica. Esta apropriação não se dá como 
uma condição para a clínica. Ela é a clínica mesma. Porque é nesse lugar do território que 
construiremos o espaço, o lugar social da loucura.
 Sendo assim, acho que, também, na descrição do território,  é preciso incluir a 
dimensão política: esta  é uma clínica da Saúde Mental, que se dá no campo da política pú-
blica, no campo da Saúde Pública, e  isso traz conseqüências para a construção desta clínica. 
Além de ser uma clínica do território é, também, clínica do dia a dia, do quotidiano. Sendo 
uma clínica do quotidiano ela é uma clínica da banalidade do quotidiano. Ela fala de coisas 
que antes eram remetidas para uma espécie de lado de fora da clínica. Ela incorpora - mais 
do que incorpora, valoriza - de uma maneira decisiva aquelas questões que eram considera-
das secundárias na clínica. Ou menores. Como menores, se são as questões fundamentais?   
Que são aquelas relacionadas com a vida do sujeito,  com sua casa, seu trabalho, seu mundo 
familiar,  mas também com a experiência que essas pessoas têm do conflito num país que, 
hoje, é dominado pela cultura da violência.  Um parêntese: estamos fazendo um curso para 
pessoas que trabalham com a Atenção Básica, do qual tenho participado  mais diretamente, 
já é a segunda turma - o discurso do enfrentamento da situação da violência no território está 
presente em absolutamente todas as pessoas que lidam com essa questão. Então, na verdade, 
ser uma clínica do quotidiano é ter que se defrontar com tais questões que antes eram colo-
cadas externamente à clínica. E o que eu diria? Que nas poderosas tradições do nosso campo 
tais eventos permanecem, de certa forma, do lado de fora da clínica. Não é isso? (um resíduo 
taylorista em nossas equipes multidisciplinares destinava a algumas profissões, nesse campo, 
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o lidar com esse “resto” cotidiano; até algum tempo atrás era o Serviço Social, que certa-
mente não concorda com esse tipo de reducionismo). Era como se restasse para a clínica 
apenas uma dimensão, da intersubjetividade pura...  como se existisse  a intersubjetividade 
pura. Pois  já dissemos que esse sujeito é sempre um sujeito em relação. Portanto, não existe 
subjetividade fora do território, não existe intersubjetividade fora desse território complexo e, 
também, fora desse quotidiano que é o tempo da clínica.

 Inclusão social, a face visível da política - Outra dimensão desta clínica é a in-
clusão social. A clínica da Reforma Psiquiátrica é necessariamente uma clínica da inclusão 
social. Se assim é, não existe outra possibilidade senão, permanentemente, termos uma in-
tervenção direta na produção da inclusão social. Nesse sentido, a discussão sobre clínica e 
política  acaba subsumida por essa questão fundamental. Ora, a inclusão social é matéria da 
política. A inclusão social é essencialmente uma démarche política, num país desigual, estru-
turalmente desigual. E se essa clínica é da inclusão social,  e se ela se dá num território e no 
plano da política pública, da saúde pública,  essa clínica é, necessariamente, uma política. 
 Porém: esta clínica é uma política, mas não pode ser politizada, no sentido de perder 
a direção da clínica. Talvez  seja este o nosso fio da navalha, porque ela é política, mas é 
clínica. E essa dimensão da intervenção política é uma dimensão que tem que ser exercida, 
de certa maneira, junto com a construção mesma da clínica. Eis um desafio que me parece 
típico do nosso campo. Não pensem vocês que, por exemplo, aquelas que considero as 
duas grandes tradições teóricas da clínica no campo da Saúde Mental, a psiquiatria e a psi-
canálise,  se defrontam dessa forma com este fio da navalha da clínica e da política. Isso se 
dá no nosso campo, na Reforma. Isso se dá porque esta clínica é uma clínica do território, do 
quotidiano e da saúde pública, do campo da Saúde Pública, como foi mencionado. Portanto, 
temos diante de nós uma tarefa teórica, que não é  tão simples. E é uma tarefa que já esta-
mos desenvolvendo na clínica e na política (na clínica da política, e na política da clínica) 
mas, talvez, não esteja ainda aparecendo na forma de teoria. Certamente este trabalho está 
em marcha. O trabalho da teoria, também, mas este não pode ser prejudicado pelo recurso 
a designações. Assim,  quando digo que esse é um diálogo sobre a clínica da Reforma não 
pensem que existe uma “clínica da Reforma” como um conceito construído, como se tal 
expressão já significasse algo. Porque senão fica parecendo que estou sugerindo apenas um 
recurso de designação -  Clínica da Reforma, clínica do quotidiano, clínica do território -  e 
que esse recurso de designação é em si uma teoria ou é em si uma solução teórica. Pois isso 
vai atrapalhar  nosso esforço teórico de seguir buscando descrições mais densas para aquilo 
fazemos. Porque vamos continuar fazendo e os nossos pacientes estão aí fazendo conosco. 
E os nossos pacientes, também, são grandes artífices nessa construção teórica. Vou dar um 
único exemplo, rapidamente,  de um paciente que é um artífice nessa construção teórica. 

 Psicossocial, e daí ? - Houve um vídeo feito na inauguração de um CAPS, pela 
oficina de vídeo. O CAPS estava sendo inaugurado mas já existia há algum tempo, como 
acontece com todos os CAPS. O vídeo era produzido pelos próprios pacientes de uma ofic-
ina da qual participavam também técnicos e estudantes.  Então eles foram ouvir várias pes-
soas sobre a inauguração do CAPS, que, como estamos cansados de saber, quer dizer Centro 
de Atenção Psicossocial, e a pergunta que o repórter-usuário quis fazer a todas as pessoas 
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presentes foi:  - “O que é psicossocial? O que significa psicossocial?” Ai um técnico falou da 
importância do psíquico e do social, que não existe o psíquico fora do social etc. etc.  E um 
outro falou outra coisa, e outro. Um usuário mencionou que não basta o que a gente sente 
na mente, mas é importante a nossa vida no dia a dia, etc. Quando o repórter se aproximou 
de  outro usuário que estava lá no canto e lhe perguntaram: o que significa psicossocial para 
você? Ele: - “Não significa nada;  psicossocial não significa nada”. E deu por encerrada a 
entrevista, pois não estava a fim de muita conversa. Achei interessante  ele ter falado as-
sim, foi muito expressivo, além de engraçado, porque, vejam, as palavras não solucionam 
os nossos problemas. É preciso conviver com a inquietação e a angústia da construção da 
teoria. O trabalho teórico é, também, uma angústia permanente. O trabalho teórico não se 
resolve pelo nominalismo, não se resolve pelos vocativos, não se resolve pelas designações. 
As designações, às vezes, são muito importantes no trabalho político, é necessário dizer. 
Nós fazemos a clínica da Reforma, a Reforma tem uma clínica, devemos afirmar isto.  Até 
porque as grandes tradições teóricas do nosso campo dizem que não temos clínica, dizem 
que não fazemos clínica, não é verdade?  Que clínica é essa?,  perguntam.  “Não há clínica, 
não existe clínica nesse campo” (ou “não é baseada em evidências”, para a corrente mais 
biomédica). Temos que fugir da pressa em dizer que essa clínica se chama tal ou qual coisa 
e sustentar esse desconforto. Porque o trabalho teórico é permanente desconforto. 

 O vasto mundo da clínica  - Para concluir queria acrescentar outras perguntas a 
este diálogo. São perguntas da agenda da Reforma, e com as quais estamos nos defrontando. 
Primeiro: qual é o tamanho da nossa tarefa nessa clínica? 
 Se pensarmos em termos de magnitude, sob a amplidão da experiência do sofrimen-
to psíquico,  considero oportuna a referência que  Miriam fez a Foucault, no sentido de que 
jamais existirá um momento em que a humanidade vai conviver com a ausência da loucura, 
esta grande ilusão racionalista do século 18. A ausência da loucura será a ausência da experiên-
cia humana sobre a terra. A loucura nesse sentido não é uma contingência, e faz parte da 
experiência humana. Não existe experiência humana sem a experiência da loucura e sem 
a experiência do sofrimento psíquico, dessa dor que desatina. Desatina sem doer mas dói. 
Dói no corpo, dói na alma, dói no espírito, dói no dia a dia. Esta ilusão gerou o monólogo da 
razão, o alienismo.
 Neste diálogo em tempos pós-foucaultianos, podemos dizer que não teremos nunca 
essa perspectiva que outras áreas de Saúde Pública têm de, por exemplo, solucionar o 
problema, e viver aquele momento triunfante em que não teremos mais a prevalência de 
alguma enfermidade. Sabemos que assim não se passa com a loucura ou com o sofrimento 
psíquico, que são uma condição da existência humana. Por outro lado, temos a questão epi-
demiológica da magnitude das diversas formas de sofrimento. As psicoses, neuroses graves,  
formas de apresentação clínica da deficiência mental, uso prejudicial de drogas, e o imenso 
conjunto de problemas graves que fazem parte da nossa clínica, os “transtornos mentais 
severos”. 
 Existe, também, outro campo do sofrimento psíquico com o qual temos que nos 
defrontar. A Saúde Pública não pode oferecer uma resposta que seja, apenas, para o grande 
sofrimento psíquico, até porque aquilo que se chama, muito imperfeitamente, na literatura 
técnica “transtornos mentais menores”, só são menores na pele de quem não os está 
sofrendo. Os transtornos mentais menores são terrivelmente dolorosos e angustiantes. Temos 
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que construir respostas efetivas, na clínica e na política, para tais formas de apresentação do 
sofrimento.
 E há o terceiro grupo, que é o grupo do mal-estar mesmo. A vida no território é uma 
vida que produz freqüentemente angústia. Temos que saber de que maneira a Saúde Mental 
vai poder contribuir, no sentido da transversalidade das políticas públicas em geral (não no 
sentido do preventivismo comunitário triunfante dos anos 60 e 70, cuja crítica – da medi-
calização e psicologização do mal-estar e dos conflitos sociais – deve ser uma permanente 
referência para nós), para, solidariamente, no plano da cultura e sob a ética da autonomia,  
produzir lugares para a escuta desse sofrimento difuso, que não se exprime na psicopatologia 
mais evidente e que não está nas radiografias médicas.
 Essa é a primeira pergunta de agenda de urgências da Reforma. Qual o tamanho do 
desafio da clínica da Reforma, de que modo dimensioná-lo de maneira útil e responsável?
 Como construir redes de cuidado abertas, intersetoriais, inseridas na cultura,  sen-
síveis à diversidade, democráticas,  além de efetiva?

 Clínica da gestão, gestão da clínica -  A gestão também é clínica? A gerência do 
CAPS é uma tarefa clínica? Penso que é. Para mim,  a gerência do CAPS, a gestão, estão no 
campo da clínica. A gestão também é clínica, embora não se reduza à clínica. Se não incor-
porar uma dimensão clínica, a gestão está fadada ao fracasso. Clínica: o caso, a escuta, a 
delicadeza, o fascínio da surpresa, mas o rumo.  Outra forma de fazer tal pergunta, da clínica 
da gestão: nós, o CAPS,  ou qualquer outro dispositivo estratégico colocado no território, por 
exemplo, uma equipe do PSF com matriciamento de Saúde Mental, articulados em rede, seremos 
mesmo capazes de realizar aquilo que chamamos de organizar ou ordenar a demanda do 
território? Essa é uma questão central: a clínica no território e a clínica do território.
 Passei o dia de hoje numa cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, onde 
as pessoas estão afogadas em números. Quer dizer, lá existe uma rede potente, poderosa, 
experiente, que exerce uma clínica forte, no sentido de uma clínica que se discute a si 
mesma, e que, dez anos depois,  está afogada em números pelo excesso de pessoas que 
demandam cuidado, em função, principalmente, desse mal-estar difuso da cultura. Será que 
conseguiremos? Essa é uma tarefa da clínica ou da gestão? Realizar isso que se chama no 
texto normativo  “ordenar a demanda no território”,  de tal maneira que se consiga fazer com 
que o serviço e a rede, de fato, se ocupem do território e no território. Estou de acordo com 
uma referência que foi feita, aqui: o CAPS é muito mais importante fora do CAPS do que 
dentro do CAPS. O CAPS existe para ser fora do CAPS. Mas será que isso é possível de fato? 
As experiências dos ambulatórios mostraram o contrário. Se se cria um ambulatório de Saúde 
Mental o problema daqui uma semana será a superlotação. Isto é: existe de fato  um território 
susceptível de uma intervenção, clínico-gerencial,  que torne possível organizar uma rede 
capaz de acolher todos esses problemas?
  Uma questão complementar a esta: se existe uma clínica da gestão e da gerência 
dos serviços, que caminhos trilhar para construir os referenciais teóricos dessa clínica da e 
na gestão?
 Penúltima indagação à moda socrática. Somos capazes mesmo de ampliar o espaço 
de intervenção dessa clínica até a Atenção Básica?  Nossa experiência na Reforma não tem 
sido, ainda, muito bem sucedida em relação à questão da Atenção Básica. Por quê?  Por que 
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ainda não conseguimos construir um diálogo mais decisivo com a Atenção Básica?  Penso 
que existe aqui uma questão teórica que temos que construir. O impasse – há um evidente 
impasse, um obstáculo – não é só de natureza política, administrativa e gerencial, mas tam-
bém teórico.
 Finalmente uma última questão. Na construção dessa clínica saberemos mesmo 
incorporar, criativamente, de modo transformador, inventivo e radical, as duas poderosas 
tradições do nosso campo, a psiquiatria e a psicanálise ? Certamente que existem outras 
tradições, como o campo ampliado do trabalho social, a reabilitação, outras correntes da 
psicologia; esta leitura implica uma redução às duas correntes que considero mais influentes 
no contexto brasileiro, e a que recorro neste diálogo (por isso um diálogo, porque convoca 
a outras leituras). Seremos capazes, na clínica da Reforma, em relação a estas duas tradições 
fundamentais do nosso campo, de incorporá-las, territorializar essas duas tradições, como o 
serviço e a rede  já vêm fazendo, para construir uma clínica que não seja, estreitamente, nem 
a Psiquiatria, nem a Psicanálise, e que não signifique uma negação não-dialética de ambas ?  
Nossa tarefa é imensa, mas quero dizer que a experiência da Reforma tem demonstrado que 
vale a pena ser enfrentada.
 Obrigado.
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A CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA ANTIMANICOMIAL 
ACONTECE COM A SOCIEDADE

Elias Rassi Neto 6 

 Primeiramente, gostaria de agradecer a esse convite e a oportunidade. É  um privilé-
gio poder estar participando deste evento, nessa Mesa Redonda.  E, após ouvir as exposições 
de  Miriam Abou Yd, de Raquel Santiago e de Pedro Gabriel Delgado, registrar a grande 
responsabilidade em proceder aos comentários ou tentar debater as apresentações realizadas 
que, indubitavelmente, têm a capacidade de modificar conceitos pré-definidos. 
 Saí de Goiânia com um roteiro para essa minha fala; roteiro alterado de maneira 
muito substancial após as apresentações. Vou tentar,  em dez ou quinze minutos,  realizar 
algumas provocações - não provocações com relação às idéias e visões que foram apresen-
tadas,  mas por serem feitas  de um lugar de observação diferente daquele que os colegas 
apresentaram. Ou seja, do lugar de um profissional que trabalha na área de Saúde Coletiva, 
no campo da epidemiologia, no campo da gestão, com algumas incursões na política,  tendo 
exercido dois mandatos de vereador em Goiânia e também o cargo de Secretário Municipal 
de Saúde,  com algumas diferenças do ponto de observação.
 Vou pedir desculpas,  porque as falas foram muito intensas e as anotações foram 
muito extensas. Vou tentar organizar isso rapidamente. 
 Por volta da década de 80, quando ainda fazia o  internato em Medicina, antes de 
me formar,  ingressei como plantonista num grande manicômio chamado Hospital Psiquiátrico 
Adauto Botelho, em Goiânia, onde tínhamos em torno de mil e duzentos pacientes. Eu estava 
ingressando na atividade médica, terminando o curso,  com vinte e poucos anos.  Entrava no 
plantão às 19 horas  de sábado e saía às 19 horas  de domingo, como interno,  acompanhado 
de um colega psiquiatra.  Posteriormente, como vereador, presidi a Comissão de Assistência 
Social e Saúde, e me  vi,  em determinado momento,  na obrigação de realizar algumas in-
cursões, com fiscalizações e acompanhamentos,  num grande presídio em Goiânia, no final 
da década de 80, início da década de 90, chamado CEPAIGO, também com aproximada-
mente mil e quinhentos presidiários.
 Nessas duas experiências,  as visões foram muito traumáticas e muito semelhantes. 
Estou trazendo  esse paralelo em função até mesmo  dos acontecimentos que se repetem no 
Rio e repetidos, nessa semana, em São Paulo:  foi capa dos jornais de ontem  uma grande 
fotografia de um presídio também grande, cercado com muros altos de 4m, 5m, com mil 
pessoas ali, praticamente, sem nenhum espaço, três presidiários por metro quadrado.  E a 

6Professor do Departamento de Medicina Coletiva da UFG; Secretário de Saúde de Goiãnia e vice-presidente do 
CONASEMS de 1997 a 2000.
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lembrança foi muito parecida,  muito semelhante. 
 No domingo, dando plantão  nesse hospital,  o que se presenciava eram cinquenta, 
sessenta e setenta internos tomando banho nus, de mangueira, comendo  sem talheres ... 
Isso,  para uma pessoa com vinte e poucos anos, tentando ainda se apaixonar pela ativi-
dade médica, com uma certa tendência em trabalhar com psiquiatria,  traz um choque. Essa 
modulação de minha experiência na área aparece também,  nas apresentações de Miriam,  
Raquel e Pedro: uma diretriz central na luta contra os manicômios, sejam  eles de  qualquer  
natureza, inclusive contra os  manicômios judiciários.  
 Esta luta,  certamente, é uma luta pela liberdade,  por uma nova organização da 
sociedade. E quando  Pedro Gabriel diz que essa é uma luta que não se encerra,  porque faz 
parte da condição humana, do enfrentamento de situações que estão dentro da condição 
humana, parece-me que esses dois campos  também se aproximam muito. 
 Ana Raquel chama a atenção para as experiências de Aracaju, quanto ao  acolhi-
mento, vínculo, responsabilidade, responsabilização, uma clínica de ruptura do isolamento;  
e mostra ainda como   fazer, qual foi  a maneira pela qual os serviços de saúde foram organi-
zados,  e se organizam ainda. 
 Ora,  embora, a idéia manicomial seja anterior à organização dos nossos serviços de 
Saúde, aqui no Brasil, bem anterior ao SUS, ao INAMPS, anterior, inclusive  ao antigo INPS 
e às  organizações das Secretarias Estaduais e Municipais, a impressão  é que a forma de or-
ganização dos nossos serviços de Saúde, sob certos aspectos, como o financiamento,  ainda  
reforça a idéia dos manicômios. 
 As modalidades de pagamento, seja por paciente internado, seja  por procedimentos 
realizados, não por acaso, serviram como um reforço  muito grande para a organização de 
grandes serviços privados  voltados ao  atendimento de pessoas acometidas de transtornos 
mentais . Esta  parece-me ser uma grande força que persiste ainda, como  resistência às mu-
danças, às transformações que vêm ocorrendo nesse campo. 
 A organização dos CAPS, as internações em hospitais gerais, a regulação, nas mais 
diversas e numerosas cidades do nosso país e dos nossos Estados encontram resistências 
permanentes: em alguns casos das associações de profissionais de Psiquiatria, noutros  ca-
sos das associações de hospitais psiquiátricos, mas, principalmente, dos grandes serviços de 
atenção. Tenho presenciado isso após o grande período de avanço, na área da Saúde Mental, 
na cidade de Goiânia, na organização de serviços externos:  organização dos CAPS,  agluti-
nação dos usuários de serviços de Saúde Mental. Porém,  estes  resultados,  que vêm sendo 
manifestados em fóruns ou em outros pequenos encontros,  muitas vezes, não conseguem 
alcançar a população como um todo em determinados momentos de mudanças nas gestões 
dos serviços de Saúde, onde as associações, os hospitais têm um peso maior.  
 Esse tipo de avanço vem sendo sabotado e boicotado,  e os retrocessos são muito 
visíveis. Então, ocorre-me   que nesse contexto, nessa discussão, nessa organização, esteja 
faltando uma busca maior da publicização, da divulgação. Se é uma tarefa que ultrapassa 
os muros dos serviços tradicionais, se é uma tarefa que se sobrepõe aos relatórios técnicos, 
aos relatórios clínicos, que ultrapassa as enfermarias de psiquiatria nos hospitais gerais, ul-
trapassa os muros dos CAPS, ultrapassa os limites do espaço  específico da psicanálise, e 
incorpora o território como espaço de vida, incorpora o cotidiano daquelas pessoas que 
passam por algum tipo de sofrimento psíquico, ou daquelas outras pessoas que estão na sua 
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proximidade,  isso, efetivamente, se transforma numa política que exige, necessariamente, 
publicidade, divulgação, convencimento político cotidiano. 
 Neste sentido, durante o tempo em que tenho participado da política, mais especi-
ficamente na Saúde Pública, a melhor,  a mais prazerosa, a mais feliz experiência que tive, 
digo sem dúvida alguma, no campo profissional,  foi o relacionamento com a Associação 
de Usuários de Serviço de Saúde Mental, em Goiás. Foi a experiência que mais me trouxe 
satisfação em termos de formação de caráter, de personalidade, de construção de solidar-
iedade, de construção de laços de atuação. Contudo, as inúmeras vivências que muitos de 
nós temos nessa área ficam muito limitadas, merecendo uma maior divulgação. A  coragem 
destas pessoas tem construído o Movimento da Reforma Sanitária, no Brasil, que não é um 
movimento exclusivo dos profissionais e dos trabalhadores; é  também um movimento  con-
solidado pela força dos usuários, das pessoas que sofreram nos hospícios, nos manicômios, 
longe dos limites do olhar da sociedade, das cidades,  e assim por diante. E essa experiên-
cia,  essa vivência que estas pessoas passaram,  num determinado  momento de suas vidas, 
e que conseguem encontrar,  em outro momento,  a partir da sua conquista, da sua luta, da 
sua solidariedade,  uma nova condição de vida:  uma condição que, embora não exclua o 
sofrimento, não exclua a dor,  dá a satisfação da luta, a satisfação do enfrentamento. Essa  
experiência precisa, cada vez mais, ser traduzida e colocada para a nossa população, para a 
nossa sociedade,  como luta política, como luta de conquista, como luta de enfrentamento, 
como foi dito por Miriam e por Pedro.
 Então, embora tenha sido uma responsabilidade e uma dificuldade muito grande de-
bater as extraordinárias apresentações que me antecederam, falando, como eu disse, de um 
outro ponto de vista, que é o campo da gestão, da epidemiologia e um pouco da experiência, 
eu diria que nesse processo precisamos incorporar e divulgar, cada vez mais, as conquistas 
daquelas pessoas que tiveram a oportunidade e a coragem de enfrentar essa situação; que   
saíram  de uma condição como a dos nossos antigos hospícios e manicômios,  e entraram  
nesse processo de participação, de luta e de conquista de cidadania (como acontece com a 
maior parte dos brasileiros, mas nesse caso com dificuldades maiores, adicionais). 
 Essas experiências podem produzir um convencimento para que  a construção da 
clínica antimanicomial se dê junto com toda a sociedade, se dê junto com todas as pessoas;  
e, também, no âmbito da política não se pode desfazer disso. Ou seja, criarmos, cada vez 
mais, as condições para o enfrentamento daqueles que vêm defendendo a manutenção da 
situação atual baseados,  ou tendo como retaguarda,  a defesa dos seus interesses próprios, 
fechando os olhos a essa realidade. Na realidade, já construímos experiências suficientes, já 
temos transformações e mudanças tão profundas e tão importantes que estão sendo, cada vez 
mais, compartilhadas com a nossa população.
 Obrigado. 



70



O DELÍRIO E SUA FUNÇÃO PARA O SUJEITO:
UMA ABORDAGEM DA PSICOSE

Uma experiência do delírio
Paulo José Azevedo

Amarrações; um compromisso irreversível
Cristiane Saúde Barreto 

Abordagem psicopatológica do delírio: é possível tomá-lo como ferramenta para o 
desenho do cuidado nos serviços substitutivos?
Erotildes Maria Leal
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UMA EXPERIÊNCIA DO DELÍRIO 

Paulo Jose Azevedo7 

 Quero agradecer a todos a oportunidade de falar aqui. Não sei porque me chama-
ram para falar sobre “delírio”, pois se falarem que estou delirando sou capaz de ficar bravo, 
porque  não gosto muito de ser rotulado de louco.  Então vamos lá. 
 Então, o tema é Delírio e sua Função para o Sujeito. Vou introduzir  uma frase da 
Virginia Woolf, que era militante dos Direitos Humanos para as mulheres, só para situar mais 
ou menos. “O homem procura na mulher reflexos de sua própria imagem. Por outro lado, a 
mulher privada de um contato real de trabalho e ação refugia-se na fantasia”. 
 E outra fala que eu queria introduzir, também, é do compositor e cantor Wander Lee: 
“Romântico é uma espécie em extinção (...)”, Românticos são loucos desvairados (...)”.
 Quero falar que, realmente, o meu delírio preencheu o meu vazio existencial, de 
verdade. Mas, só para situar como ele começou, quero dizer que comecei a ter crises aos 
17 anos, com tentativas de suicídio.  Só aos 25 anos eu resolvi me tratar mesmo. E quando 
fui parar no CERSAM NOROESTE eu disse: “Ah, eu vou resolver confiar no médico”. Então, 
quando completei  25 anos - eu estava no ano de 1997, agora, estou com 34 anos -  cheguei 
no CERSAM pensando nessa palavra mágica:  “Resolver confiar no médico”. O médico era 
o Doutor Marcelo Nonimato -  ele não era de falar muito não, mas era muito simpático -  e 
eu estava, realmente, desintegrado mesmo. Imaginem  uma pessoa que ficou num processo 
auto-destrutivo   dos 17 anos aos 25 anos. A minha situação era de uma solidão grande:  eu ia 
ao CERSAM duas vezes por semana, depois comecei a fazer aula de teatro fora do CERSAM 
e estudar inglês. Então o delírio foi uma coisa de mágica, tinha que dar certo. Toda semana 
eu entrava no consultório do doutor Marcelo e olhava para a cara dele,  e me dava vontade 
de rir ao olhar para a cara dele. Quase sempre, eu tinha a impressão de que ele estava me 
comunicando algo:  de acordo com o gesto que ele fazia, com a expressão da face dele eu 
concluía alguma coisa. E a minha vontade de me recuperar era tanta que eu não enxergava 
o CERSAM como um local de tratamento. Eu enxergava o   CERSAM como uma escola, e 
ali eu precisava me sentir bem, me sentir útil, me sentir com a auto-estima boa. Acho que 
até exagerei, porque comecei a tentar superar meus complexos de menos-valia, de inferi-
oridade. Sempre usava estratégias de auto-sugestão para me achar foda, uma espécie de 
terapia mágica. Logo o meu delírio começou a se desenvolver, fruto de simples bobeiras. Eu 
ficava andando, às vezes, pelo CERSAM,  enquanto esperava a consulta,  e tinha mania de 
ler cartazes, ler placas;  e de tanto ler cartazes e placas parecia que aquilo ia me instruindo. 

7Usuário do CERSAM-Pampulha, vice-coordenador do Fórum Mineiro de Saúde Mental, colaborador da Associação de Usuários de 
Saúde Mental de Minas Gerais  (ASUSSAM)
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No meu entender.  parecia que Deus estava se comunicando comigo através dos cartazes. E 
aquilo foi ganhando dimensões construtivas com bastante lógica. Dos cartazes eu passei a ler 
outdoors e aquilo foi me trazendo informações e construindo o meu saber. E talvez pelo fato 
de eu ter estudado teatro, ter lido Constantin Stanislasviski, eu sabia o processo de formação 
do ator, da criação do personagem;  e, assim, o meu delírio se exteriorizava nas posturas 
corporais. Quando tive alta do CERSAM a continuidade da minha construção psíquica era ler 
as placas e publicidades. Como exemplo, num lugar de tratar Saúde Mental tinha uma placa 
da prefeitura para tratamento de crianças asmáticas e eu, sendo asmático, associava as idéias 
e fazia uma construção feliz. É isso, a placa do projeto Criança que Chia da prefeitura de 
Belo Horizonte me fazia delirar: é muita coincidência, entenderam? Eu criava em cima dos 
slogans da Prefeitura e por causa disso acabei virando militante do PT   Mas o que eu quero 
dizer é que acho que o meu delírio, por mais que a minha vida estivesse solitária,   me tornou 
uma pessoa capaz de seduzir as pessoas, porque meu delírio de ser importante se incorpo-
rava no meu corpo, nas minhas expressões corporais. Não é que o delírio saísse  da minha 
cabeça, mas se tornava externo pelos gestos, comportamentos e falas. Quem viu Uma Mente 
Brilhante sabe. Aquela mulher,  quando se apaixonou pelo John Nash, ela olhava para aquele 
cara e dizia:  “Você deve ser muito importante”,  porque ele incorporava o estado de pessoa 
importante. Quando ela descobriu que  tudo era uma fantasia dele, aquilo  se desestruturou, 
acabando com o casamento deles, mas por um tempo ele a seduziu.
 A semente do meu delírio, aquele negócio muito doido, porém lógico para minha 
razão,  foi só crescendo, e de placa em placa construí uma associação de idéias que povoa-
vam os meus sonhos, desejos e fantasias. Quando o Lula ganhou a eleição, porque eu fui um 
militante, eu procurava as pessoas e dizia: o Lula ganhou. E achava que o Lula tinha ganho 
a eleição por minha causa. Eu achava que eu é que tinha o poder de ter feito o Lula ganhar. 
Depois de fazer muita terapia foi que eu descobri que foi um processo coletivo, foram muitas 
pessoas que ajudaram, foi uma construção coletiva. Acho que o meu delírio é igual ao Es-
pírito Santo para os evangélicos, que preenche o vazio deles. Mas, o mais interessante, é que 
para eu enxergar o fim do CERSAM como o meu lugar de escola, pois eu não queria ir para 
o Centro de Convivência, foi um longo processo de construção intuitiva. Então,  fiquei no 
CERSAM por um tempo. Tudo o que tinha que acontecer na minha vida, como  a transição 
do CERSAM para o Centro de Convivência tinha que acontecer por um sinal mágico, intui-
tivo. E o sinal somente eu sabia interpretar,  e era, mais ou menos, assim:  baseado não num 
raciocínio lógico, mas baseado na intuição. Era eu  que tinha que ter a intuição da hora de 
sair do CERSAM e ir para o Centro de Convivência. No Centro de Convivência fui indicado 
para a oficina de Comunicação. Eu fiquei lá por pouco tempo, porque fui para uma clínica 
particular. Até acho que a luta antimanicomial influenciou, também, as clínicas particulares. 
A clínica não era ruim não, era boa. E fui construindo isso. Eu não tenho muita coisa para 
falar porque, na verdade, esse período durou de 97 até hoje. E eu pensar em falar, aqui, que 
esse delírio foi destruído, é muito triste. 
 É  importante delirar? É. Mas a pessoa tem que ter um mínimo de noção de realidade. 
Porque o que estou falando de delirar seria enfrentar a realidade de uma forma poética. 
Porque eu acho  que o delírio não é exclusivamente do psicótico não. Acho que todo mundo 
tem devaneio. Agora, o meu delírio, realmente, era uma vontade que eu tinha de me recu-
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perar mesmo. E eu tinha que fazer alguma coisa, eu estava destruído, eu não tinha amigos. 
Mas, nesse delírio, como falei, acho que me tornei uma pessoa, às vezes, capaz de seduzir;  
eu fiz amigos -  o que eu mantenho de relações, desde que eu comecei a recuperar a minha 
vida, que eu conservo até hoje, pessoas fora do círculo da luta antimanicomial. Agora, é 
muito importante, também,  eu acho,  a pessoa que faz o tratamento se assumir.  É porque 
se a gente se assumir a gente consegue ser sem fazer força, entendeu? Só que eu,  mesmo 
delirando,  eu sabia me comportar socialmente nos lugares, eu fui aprendendo. Às vezes, 
num local de tratamento, no meio de pessoas da luta antimanicomial, eu me soltava mais. 
Mas, quando chegou a época em que o Lula disputava a reeleição, eu tinha uma consciência 
política, eu achava que eu ia conseguir derrubar o Aécio para eleger o Nilmário Miranda 
para governador, que eu seria o responsável pela vitória do Lula no segundo mandato.  O 
delírio começou a desmontar quando começou essa coisa de mensalão, e me deixou muito 
ansioso, pois desestruturou as minhas convicções e me deixou sem chão.  Mas acho que o 
mensalão é uma corrupção por uma causa nobre. Sinceramente. Eu acredito e vou votar no 
Lula. Mas, isso me tornou agressivo. Eu tinha conseguido ficar três anos sem remédio, quan-
do tudo isto que falei era tranqüilo, quando não havia conflitos entre realidade e fantasia. 
Em fevereiro, agora, eu tive uma crise que não agüentei segurar. Eu comecei a ficar agressivo 
verbalmente. 
 Então, o que eu quero falar é que é importante a gente se preencher com um delírio 
sem perder a noção do senso de realidade.  Acho que é uma questão de me motivar, sabe? 
Mas, se por algum motivo o delírio acaba e perdemos a motivação, acho que a gente fica lou-
co mesmo, transtornados, tentando uma reconstrução diferente, e, até que todo este processo 
passe, vamos ter muitas recaídas. É muito difícil a gente fingir que é normal para parecer que 
está tudo bem e conseguir a aprovação das pessoas, porque viramos um sepulcro caiado com 
aparência e atitudes ótimas e por dentro destruído, com tendências suicidas. A gente não 
consegue interpretar o que gostaríamos de ser por muito tempo, a verdade sobre nós sem-
pre aparece um dia. Então, a melhor atitude é assumir para melhor enfrentar as realidades 
individuais de cada um. Foda-se, tem tanto doido que trabalha, que faz um tanto de coisa, 
por quê não posso ser doido e ser aceito com naturalidade? Eu não quero mais esconder,  eu 
quero assumir. 
 E só para concluir, antes de falar a mensagem que eu planejei, quero dizer uma 
questão que acho muito importante:   por mais que eu acredite que o remédio funciona 
mesmo, acho que seja 30% (trinta por cento) do tratamento -  eu surtei aos 17 anos, eu decidi 
morrer, pode ser mesmo que os meus neurotransmissores estejam fodidos mesmo, enxergava 
a vida de forma cinza – mesmo o remédio funcionando, fica toda aquela carga de lembrança. 
Não é uma lembrança negativa, mas como você já estava fodido mesmo,  organicamente ou 
psicologicamente,  fica aquela memória ruim. Então eu delirei que tinha 17 anos aos 25 anos, 
achava que tinha que aprender a ser criança, eu tinha que voltar a ser adolescente, voltar 
lá mentalmente e reconstruir o que eu tinha perdido. E eu voltei a ser criança e adolescente 
em estados de alma e de espírito. A minha família, os meus tios, todo mundo acha:  “Ah, 
não. Esse é um pentelho, se comporta igual criança”. Eles gostam de mim. Então, por causa 
da minha infância, eu estava fodido, eu sempre fui uma criança meio invocada, porque eu 
construí no vazio, acho que por causa da projeção que eu tinha da minha mãe. Mas ser tei-
moso durante meu tratamento me ajudou bastante, por acreditar mais na psicologia, achar 
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que eu podia elaborar a minha infância voltando atrás, voltando a ser criança, eu desenvolvi 
o meu método terapêutico e ia me monitorando constantemente na questão do tempo. Eu 
estava fazendo atividade no Centro de Convivência ou no CAPS da clínica e dizia: “Agora, 
eu sou criança, agora eu sou adolescente. Ainda vou chegar até adulto”. Mas já concluí que 
preciso trabalhar. Eu não podia trabalhar, porque na minha loucura eu me sentia adolescente 
de classe média, quando estava com  25 anos, não é? Até que fiz uma construção e consegui 
me envolver com pessoas adolescentes de verdade, que estavam na época certa, e consegui 
ser aceito. Então acho que tem que ter limite sim, mas que você se aceite.  Porque a melhor 
forma de você enfrentar o seu problema é você se assumir e aceitar a realidade, porque 
negando a realidade você não vai resolver o seu problema.  
 Eu tinha muito mais coisa para falar - eu escrevi até um livro sobre o meu delírio que 
se chama Doideira Pouca é Bobagem. Eu escrevi vinte e quatro capítulos, e o último capí-
tulo,  escrevi para não culpar todo mundo de que eu era doido. Meu pai, minha mãe, minha 
família, minhas circunstâncias de vida. Escrevi este livro durante oito anos da minha vida;  e 
o último capítulo do livro chama-se Enfrentando a Realidade. Infelizmente acho que tenho 
problemas com os meus neurotransmissores, ter enfrentado a vida de forma cinza e eu tenho 
que assumir, que se foda que eu sou doido e eu vou ser feliz desse jeito mesmo, é a única 
saída. 
 E o próximo livro que eu vou escrever vai se chamar Método Peter Pan de Re-
cuperação. Porque eu, agora, tenho 35 anos, estou saindo da minha adolescência e estou 
virando gente grande. Estou pensando até em trabalhar. Estou achando que estou doente, 
porque estou pensando em trabalhar. 
 Então, eu vou terminar com o Betinho. Mas, antes do Betinho queria falar do Tim 
Maia. O Tim Maia, também, tinha uma música, não é? “Quem sofre tem que procurar, pelo 
menos, vir achar razão para viver”.
 E o Betinho tem uma frase muito bonita que diz assim: “Às vezes a vida, o sofri-
mento, as injustiças são maiores do que nós. Mas se a gente acreditar numa luzinha que mora 
lá no fundo, dentro da gente, a gente volta a sonhar. Volta  a saber que gente foi feita para 
inventar o mundo de novo. Para mudar e desmudar carregando alegria.” 
 Obrigado.
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AMARRAÇÕES: UM COMPROMISSO IRREVERSÍVEL

Cristiane Saúde Barreto8

A Mark Napoli, este texto.

 O delírio é uma tentativa de cura! Com esta afirmação, Freud tornava célebre para 
o campo da psicanálise a leitura de um relato autobiográfico, letras encadeadas na mais pri-
morosa interpretação delirante. 
 Trata-se do livro Memórias de um doente dos nervos, de Daniel Paul Schreber. Dou-
tor em Direito em Dresden, Alemanha, que logo após tomar posse como Senatsprasident 
- juiz que preside uma divisão de um tribunal de apelação -, decide escrever sua memória e 
impetra ação judicial para ter alta de um hospital psiquiátrico. 
 Um suspiro matinal abreviado por uma estranha exclamação: “Afinal de contas, 
deve ser realmente muito bom ser mulher e submeter-se ao ato da cópula!”, – interpela os 
dias vindouros do magistral senhor. Ele escreve sobre como vem sofrendo, desde então, im-
posições e abusos; escreve sobre como seu corpo fora invadido, comandado e modificado 
por raios divinos. A partir do que Lacan chama da “badalada de anúncio da entrada na psi-
cose”, o mundo soçobra na confusão, e podemos seguir passo a passo  como ele o reconstrói. 
A reconstrução do mundo, esta é a função do delírio.
 A idéia de ser transformado em mulher é, destaca Freud, a “característica saliente e o 
germe mais primitivo de seu sistema delirante”. “Objeto de horror para o sujeito, inicialmente, 
depois aceita como um compromisso razoável, e, desde então, como um compromisso ir-
reversível”, diz Lacan em seu seminário sobre as psicoses. Com seu delírio, chega até uma 
equação, numa espécie de ‘consentimento progressivo’, designa-se “A mulher de Deus”.  A 
construção desta metáfora delirante o estabilizou.  Qual a função de uma metáfora? Atribuir 
a uma pessoa ou coisa uma qualidade que não lhe cabe a princípio, mas, logicamente, se 
fundamenta, numa relação de semelhança. Pois bem, a metáfora delirante cumpre à risca 
esta função. Schreber transforma-se numa mulher, não uma qualquer, mas aquela que faltava 
à humanidade - “A mulher de Deus”. Eis uma frase dele: “Não vale mais, depois de tudo, ser 
uma mulher de espírito, que um homem cretinizado?”
 Ele, assim, de posse desta exceção, se mantém homem de respeito, ilustre e digno 
em  suas obrigações. Por um longo período viveu sua rotina de trabalho e existência na mais 
plena normalidade, que incluía seu trabalho incessante na edificação do delírio. Na via do 
delírio o sujeito aborda o seu mundo e o habita, quando consegue um gancho para estabe-
lecer um laço social, para se conectar ao Outro. 
 Porém, num terceiro episódio da sua doença, Schreber foi internado novamente, e 
permaneceu num estado lastimável, com um quadro de deterioração física gradativa – “per-

8 Psicanalista da Seção Minas Gerais da Escola Brasileira de Psicanálise, supervisora clínica da rede de Saúde Mental da Prefeitura 
de Belo Horizonte.
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turbado e intratável” – até sua morte. Morte na primavera do ano em que Freud publicou 
as notas psicanalíticas sobre o seu relato. A psicanálise deve, portanto, a este encontro, um 
despertar. A psicose aborda a psicanálise e acolhe aqui a sua entrada num campo fértil, que 
a impulsiona. A função do delírio para a  psicanálise foi a de fazê-la avançar – indo muito 
além da cautela freudiana.
 Freud, depois de ter se dedicado aos mecanismos da paranóia, com o estudo de 
Schreber, declara com humildade - não a falsa ou a típica da postura dos covardes-, mas 
aquela que revela o total respeito de quem reconhece estar diante de uma construção mag-
istral: “Compete ao futuro decidir se existe mais delírio em minha teoria do que eu gostaria 
de admitir, ou se há mais verdades no delírio de Schreber do que outras pessoas estão, por 
enquanto, preparadas para acreditar”. 
 Contudo, alguns costumam observar que a solução de Schreber foi insuficiente, pois 
a construção da metáfora delirante não impede outro desencadeamento e ele morre em ruí-
na. Poderíamos mesmo sustentar tal alegação sem interrogá-la? Sua ruína foi,  em atribuição 
do seu recurso ao delírio, uma solução precária? 
 Existiu, sim,  um recurso precário: o hospício! Se pudermos atribuir, com segurança, 
uma ruína frente ao seu destino esta, sem dúvida, a meu ver, foi ter sido internado e per-
manecer num lugar do espaço zero da conversação possível, da condenação ao abandono 
do corpo. A forma de tratar é decisiva. O estimado senhor, trabalhador incansável da subje-
tividade, acaba só. Sem Centro de Convivência, sem CERSAM, sem rede, sem a parceria da 
transferência ..... Poderia ter feito diferença! Isto sim é insuficiente, pois na medida em que 
um sujeito faz um apelo, dá mostras de que precisa de ajuda para tratar do seu impossível – é 
preciso que alguém assuma um lugar. Para possibilitar ao sujeito fazer um nome e pertencer 
à cena do mundo.
 Vale lembrar que seu recurso não se restringiu à significação incessante via delírio, 
não se manteve o tempo todo como uma máquina de interpretação delirante. Podemos destacar 
a hipocondria presente no início do adoecer, o recurso ao ato e a escrita das memórias – 
como outras tentativas. 
 O recurso ao ato, por exemplo, foi destacado por Lacan, pela sua relação com a 
defecação. Isto mesmo! Evacuar, e todo o ritual que isto envolvia, tinha um estatuto de ato. 
Trazia alívio, negativizava, operava uma separação da sua posição frente ao Outro. 
 Também a escrita das Memórias por Schreber, certamente, teve uma outra função, 
a de organização e fixação – uma tarefa da letra – “só a letra suporta o real”, este impossível 
de dizer. As produções discursivas que caracterizam os registros das paranóias, para Lacan, 
costumam se desenvolver em produções literárias, “no sentido em que literárias quer dizer 
simplesmente folhas de papel cobertas com escrita”. 
 As saídas da psicose podem se dar via o delírio, o ato ou na vertente da obra. A meu 
ver, todas têm o mesmo nível de importância enquanto solução possível.  O que não significa 
dizer que não existam saídas melhores que as outras, ou que devemos incentivar qualquer 
saída. Mas, trata-se de reconhecer que as soluções são lançadas pelo próprio sujeito e nos resta, 
na direção do tratamento, acolher e manejá-las. Por exemplo, não se deixar fascinar pelo 
delírio a tal ponto de não conseguir limitá-lo do ponto onde se excede, deixando o sujeito 
tomado por um mergulho sem volta. Evitando, assim, uma passagem ao ato. Falar das coisas 
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por fazer, da vida, do cotidiano, que podemos ajudar a organizar. Lacan propõe ocuparmos 
a posição de secretário, ou da testemunha – uma testemunha ativa. 
 O que fazemos nós quando somos abordados pelo delirante, abordados pelo 
delírio?
 Michel Silvestre  lembra que é como chegar num restaurante e pedir “um bife pra 
dois”! O analista também participa do delírio. 

Por uma clínica universal das amarrações

 A psicose pode ser descrita como articulada em torno de uma experiência vivida da 
qual o sujeito fica impossibilitado de dar uma significação. Vê-se confrontado com um de-
samparo. Instala-se a ausência de todo fundamento do seu ser, o aparecimento de um gozo 
sem limites e enigmático. Encontra-se em perigo.
 A psicose é, para Lacan, a partir de um determinado momento do seu ensino, con-
dição para se pensar a psicanálise ela mesma. Passou-se do ponto no qual a referência era 
a neurose, tempo da clínica do déficit – do não ter ou ter um elemento organizador central 
compartilhado por muitos, da clínica edípica do Nome do Pai. Curiosamente, é um encontro 
com a obra de Joyce, um escritor - um sujeito que nunca sofreu o desencadeamento da sua 
psicose, em função do recurso que inventou - que é tomado por Lacan como um paradigma 
clínico, não só da psicose.
 O que chamamos a primeira clínica de Lacan demarca uma radical descontinui-
dade entre psicose e neurose. Entretanto, podemos perceber também uma continuidade. 
Isto não implica em considerar uma igualdade das respostas, ou a eliminação do arcabouço 
teórico das estruturas clínicas – onde se postula a impossibilidade de se passar de uma para 
outra. Mas implica em destacar uma proximidade nos “modos de gozo” - na forma de obter 
satisfação, pulsional, danosa algumas vezes e que assume a vertente do “é mais forte do que 
eu”. 
 Frente aos desfiladeiros do mundo contemporâneo - tempo da queda dos ideais, da 
variação infinita dos significantes mestres -  a grande epopéia do delírio também declinou. 
Não se encontra mais facilmente uma construção delirante sistematizada. Na rede de Saúde 
Mental ainda existem raros e preciosos casos.
 A clínica atual apresenta-nos a face constante das psicoses (ordinárias) cotidianas, 
corriqueiras - de construções rudimentares, com traços não evidentes, que dificultam a definição 
diagnóstica. Desencadeamento em novas formas – errância, desligamento, isolamento. E 
que, com muita freqüência, encontra saída via passagens ao ato, actings out, no uso abusivo 
de drogas. De fato, o abuso entra na cadeia normal da coação a repetir.
 Surgem também, e é o que tenho colhido de mais belo e novo nas supervisões da 
rede de Saúde Mental de BH, o que estou chamando de “delírio em ato”. Realizações com 
registros da construção delirante. O delírio que se presentifica em ato. 
 Nesse contexto, porém, vale ressaltar que algo se diferencia do que se nomeia 
“delírio em ato” – quando normalmente uma passagem ao ato violenta é realizada, e, após, 
constatamos o registro de uma perplexidade delirante. 
 O termo “delírio em ato” é retomado por Silva Tendlarz, que exemplifica esta ex-
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pressão com um caso de  um adolescente que comparece numa escola armado e mata 
colegas e professores. Trata-se da vivência de um momento enigmático, seguido por um ato 
criminoso, abrupto e brutal. Ele mata, senta-se tranqüilamente para esperar a chegada da 
polícia, e ao ser indagado porque o fez, nada tem a dizer. Continua a ser o sujeito calado e 
tímido de sempre. A expressão “delírio em ato”, diz das passagens ao ato onde, ao invés da 
“significação ou da certeza sobre o que daí teria advindo, há simplesmente a perplexidade”. 
Não está presente o delírio no sentido clássico, na vertente discursiva, não está presente nenhuma 
significação ou produção de saber. Entretanto, sabe-se que há um “delírio em ato”, ou seja, 
é possível localizar um delírio “não em função do que se diz depois de cometido o ato, mas 
pelo ato assassino em si. É um delírio no ato mesmo de assassinar que, não obstante, assinala 
essa direção ao Outro para produzir a divisão subjetiva”, prossegue Tentlarz. 
 Proponho localizar aqui, nomeando também de “delírio em ato”, os casos nos quais 
os sujeitos se dedicam a um fazer, com poucas palavras, mas onde podemos ler uma con-
strução. É como uma construção arquitetônica, literalmente uma edificação delirante, pois, 
nos exemplos que vez ou outra recolhemos nas supervisões da rede, os sujeitos reconstroem 
sua morada. A casa é, literalmente, cenário delirante. O caso da dona Ana é quase fábula. 
Ela se faz uma formiguinha – papel que desempenha diuturnamente, com muita organiza-
ção, e derivado do nome da sua cidade de origem (ela nasceu em Formiga- MG). Em Belo 
Horizonte, chamávamos os garis – responsáveis pela coleta do lixo, limpeza urbana-, de 
‘formiguinhas’. 
 Após o abalo do seu mundo, ela, que tinha uma confecção, expunha na feira de arte-
sanato, se isola. Começa a andar, trabalha sem parar, recolhendo da cidade folhas, papéis, 
que picota e cuidadosamente armazena na forma de montinhos e trilhas por sua casa. Não se 
permitindo um dia sequer de “Cigarra”. Ela só faz verão, à espera de um inverno que nunca 
chega, talvez por habitá-la, ou por tê-lo  experimentado tão rigoroso em sua vida, em função 
da ruptura que sofreu. Tão bela forma de sair do seu inverno, ela adia ao mesmo tempo em 
que se prepara, para o que pode, até mesmo, não mais vir a chegar. Recebe os técnicos da 
rede para uma visita, e eles podem ver – como entrar num filme, na fábula. Falar disso, em 
supervisão, foi condição para podermos ler. A construção do caso possibilita localizar por 
onde passou sua saída. 
 Alguns pontos de chegada transformam-se em novos pontos de partida. Segue-se em 
frente. O desenvolvimento teórico de Lacan, sua segunda clínica, fornece ferramentas para 
dar conta de inúmeras situações clínicas, imprescindíveís, principalmente na clínica atual. 
Alargam-se as possibilidades de tratamento, quando a pergunta necessária à abordagem do 
sujeito é: o que mantém junto, para cada sujeito, os registros do Real, Simbólico e 
Imaginário? Qual a relação do ser falante com o gozo e com seu corpo? 
 Sendo assim, o que orienta a clínica é localizar o que, em determinado momento, 
faz com que um sujeito se desligue, desate, desenganche do Outro. 
 Miller propõe uma clínica universal do delírio. Clínica que toma como ponto de 
partida a constatação de qe  todos os discursos não passam de defesa contra o real. A psicose, 
assim como a neurose e a perversão, estruturas clínicas cifradas pela psicanálise, é uma de-
fesa contra o real, o impossível de dizer. 
 A clínica universal do delírio só pode ser alcançada se tomarmos a perspectiva do 
ponto de vista do esquizofrênico. A vertente da ironia do esquizofrênico, o único sujeito que 
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não se defende do real pelo simbólico, pois para ele o simbólico é real! É, desta forma, al-
guém que não evita o real. O que diz sua ironia? Que o Outro não existe, que a gente é que 
faz consistir o outro, que o laço social, no fundo, é uma “escroqueria”- esta palavra significa: 
apropriação dos bens do outro de forma fraudulenta. 
 Óbvio, então, a ironia é conveniente ao psicanalista. Ah, E ao revolucionário! 
 A proposta, ou melhor, o anseio, é que a clínica psicanalítica seja irônica, caso con-
trário, que ironia (!!!), ela seria apenas uma cópia pouco criativa da psiquiatria. O delírio é 
universal porque os homens falam, e a linguagem tem efeito de aniquilamento. “Somos todos 
uns remendados!”
 O que nos restaria ofertar? Nós mesmos e os dispositivos que construímos, como par-
ceiros, numa escrita que sustenta a política do sinthoma. Caminho que se destina a percorrer 
a clínica da Saúde Mental. 
 As diferentes abordagens dos serviços – ou seja, as invenções no cotidiano do nosso 
trabalho - devem considerar, em primeiro lugar, a estratégia do sujeito, o estatuto e a função 
que um sintoma ocupa nos diversos momentos do tratamento. 
 Entram em cena as amarrações possíveis. E, nesta orientação, basta “uma invenção 
particular e um destinatário atento”.  Destinatário capaz de escandir e extrair uma lógica dos 
movimentos do sujeito. 

Uma advertência: qual a função do delírio na sustentação de uma clínica antimanicomial?

 Participar desta mesa teve, para mim, um ar de convite solene – um Encontro Nacion-
al de Saúde Mental – Antimanicomial! Solene, no sentido, visto no Aurélio, “acompanhado 
de fórmulas ditadas por leis ou costumes capazes de imprimir um caráter de importância e 
estabilidade”. Importância necessária quando nos depararmos com o que há de inaugural em 
nós. Envolve o desejo, as vísceras. Para mim, a psicanálise se apresentou nesse espaço, num 
tempo inaugural e decisivo do meu percurso. Nunca mais fui a mesma, e quando, por algum 
lapso, fui outra, por me atrapalhar com os ritmos ... lá estava eu, longe de mim! Mas tratando 
logo de me recompor. De respeitar o meu remendo, o meu atalho. 
 Dito isso, declaro que também povoou as minhas lembranças um circuito íntimo, não 
solene, lembrança do primeiro encontro com uma mulher louca. Em um hospício, cárcere 
privado e fétido, inaugurava-se minha trajetória profissional, num estágio extra-curricular. 
Endereçava-me a uma das alas destinada a atendimentos de convênios e de particulares, 
após ser escolhida, como quem recebe uma promoção, para fazer uma oficina de pintura, ou 
como queriam os coordenadores do local, de “arte-terapia” – coisas que para mim sempre se 
permearam disjuntas -, com as pacientes femininas. 
 “As mulheres quando são todas são loucas!” Quem nunca experimentou este em-
baraço ao se deparar com a tentativa de aprisionamento do que não se deixa aprisionar? É 
puro desordenamento pulsional, as alas femininas - sexo, palavras, partes flácidas, cheiro, 
correria, imobilidade – opostos de restos gritantes. E lá estavam elas. Pelos corredores, o 
quarto de uma pianista que tinha livre acesso à cidade; na vizinhança, uma habitante do 
“quarto fechado”, reduzida à sua cama, ao seu corpo obeso e ao batom mal contornado. E 
outras tantas, ocupavam o lugar de menos da exceção. 
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 Na minha primeira tentativa de reunião, uma delas se põe a desenhar uma história. 
Era uma história de amor. Como um homem e uma mulher se encontraram e de onde vinha 
aquele homem. De repente, eu que ouvia atenta, inclusive  como as outras mulheres se in-
teressavam pelo que ela dizia, começo a escutar nomes familiares, de tão estranhos. Uma 
versão do “estranho que me parece”, justo por me pertencer. E eram nomes próprios que 
bem poderiam ter sido retirados de alguma “língua fundamental delirante”– Ermita, Anito, 
Agripino – e, por fim, o nome dos meus pais. Escutava uma versão do meu romance familiar, 
na boca de um outro sujeito, de uma outra geração, que guardava um segredo. Só me restou 
interrompê-la, por não poder ou não suportar escutar aquilo sem ficar em dúvida se eu es-
tava delirando. O próximo passo, o sobrenome, confirma o inusitado: os traços do olhar, os 
olhos e o dizer arrastado-, não deixavam dúvidas. Apresentei-me a quem já conhecia sem 
saber, e fui com ela, que emocionada, não menos que incrédula, pedia ajuda para sair dali, 
ao mesmo tempo que me considerava ora louca - uma paciente internada como ela que 
pensava ser psicóloga-, ora inimiga – perseguidora, integrante da trama feita para arruiná-la. 
Ela me indagava: - “Você não toma seus remédios?”, - “Você já tem um amor?”
 Portanto, traço uma advertência, inspirada num dizer de J.A.Miller, ao inaugurar, em 
Buenos Aires, um serviço de Saúde Mental cujo nome homenageava J.Lacan: “Ao atender 
o delirante, não esqueça que você já fez ou faz análise e também falou do que não existe”. 
Mais ainda, para quem nunca experimentou o que o encontro com um analista causa na 
alma, não sem tocar o corpo, ou por aí não vai fazer suas andanças, ainda assim, ou, mais 
ainda, lembre-se que falar do que não existe é condição única de fazer-se ex-sistir. 
 O psicótico tenta produzir no seu delírio uma aparência de furo, diz Laurent.
 É preciso fazer um esforço de poesia. “A poesia é criação de um sujeito assumindo 
uma nova ordem de relação simbólica com o mundo”, lemos em Lacan. E uma forma de 
fazer poesia é conseguir fazer “estrela” com as mãos, que giram o eixo do corpo de pernas 
para cima, de pernas pro ar. É rápido. Compasso de um rodopio, que pode ser medido de 
duas maneiras: ou cabe no espaço do olhar embasbacado de quem não sabe fazer, ou, no 
movimento de quem arrisca seu gesto num salto – piscar de olhos. Portanto, se “somos todos 
uns remendados”, resta-nos assim estar, entre alguns e de preferência num cenário capaz de 
amortecer ou acolher a queda, de bordejar a errância, de serenar a dor. Leveza da imagem 
do cartaz desse encontro. Encontro que proporciona um giro, um rodopio lépido, realizado 
por nós na tessitura de uma rede, com os corpos e as palavras, para sustentar uma política 
que respeite o saber fazer de cada um. Sem nos esquecermos da brisa!
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ABORDAGEM PSICOPATOLÓGICA DO DELÍRIO: 
É POSSÍVEL TOMÁ-LO COMO FERRAMENTA PARA O 
DESENHO DO CUIDADO NOS SERVIÇOS SUBSTITUTIVOS 
AO MANICÔMIO?

Erotildes Maria Leal9  

 Agradeço à organização do evento o convite para participar dessa Mesa. Confesso, 
entretanto: hesitei. O que teria uma psiquiatra a dizer sobre o delírio - na perspectiva de uma 
clínica antimanicomial - diante de quem teve a experiência delirante e outras que fazem da 
psicanálise a ferramenta para pensar, trabalhar e cuidar dos que vivenciam tal fenômeno?  
 A psiquiatria, embora seja uma disciplina com rica e complexa tradição, foi,  nos 
últimos 30 anos, integralmente capturada pelo modelo biomédico. Entendida por muitos na 
atualidade como neurociência clínica, nos transformou de “psiquiatras sem cérebros, em 
psiquiatras sem alma”, como disse Eisenberg. Os atuais manuais de classificação diagnóstica, 
DSM IV e CID 10, espelham bem isso. Ao pretenderem-se ateóricos e objetivos, nos impe-
dem de ver a dimensão avaliativa presente nesses e em qualquer outro esforço classificatório, 
além de eliminarem completamente a dimensão subjetiva do paciente, observa Fulford.  De 
acordo com esta perspectiva descritiva, o delírio é uma crença falsa, pessoal, baseada em 
inferências incorretas sobre a realidade externa, firmemente sustentada, a despeito de provas 
ao contrário e daquilo que a grande maioria crê. Diante desta definição como tomar o delírio 
sem fazer dele algo a ser necessariamente eliminado, para que as pessoas vivam bem?
 A clínica dos serviços territoriais, diferente daquela centrada no modelo do velho 
hospital psiquiátrico, de modo algum se compatibiliza com esta tradição que necessaria-
mente considera os sintomas como algo negativo, sempre a ser eliminado. Ao considerar o 
sujeito expressão da relação humano-social, toma o adoecimento como um fenômeno que 
se constitui na relação do sujeito com o mundo, dando, a partir dessa relação, existência ao 
próprio sujeito e ao mundo. Nesta tradição,  estar doente é sempre uma experiência subje-
tiva que expressa uma dimensão particular da relação do sujeito consigo mesmo e com o 
mundo. 
 Minha identificação com os outros profissionais que constituem as equipes dos 
serviços substitutivos ao manicômio foi elemento determinante para pôr fim à hesitação em 
acolher o convite para esse debate. Afinal, não só o psiquiatra e a psiquiatria são  intensa-
mente marcados por modelos de cuidado nos quais sintomas tipo delírios e alucinações 
são compreendidos como resultado de alguma disfunção a ser excluída. Outros saberes e 
práticas têm orientações igualmente normativas. É absolutamente freqüente que tais exper-
9Psiquiatra, doutora em Ciências da Saúde – IPUB/UFRJ, supervisora de CAPS do município do Rio de Janeiro, pesquisadora do 
Laboratório de Pesquisas e Estudos em Psicopatologia e Subjetividade IPUB/UFRJ.
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iências sejam tomadas, por exemplo, como a parte “doente” do sujeito, a ser ignorada, não 
valorizada, ou corrigida, em oposição à parte “saudável”, a ser investida pelo cuidado. Ou 
ainda, partindo de pressupostos semelhantes, não é raro que o cuidado se organize a partir 
de objetivos estabelecidos e determinados previamente ao encontro com os sujeitos que bus-
cam tratamento; e intervenções sejam definidas exclusivamente a partir de idéias e princípios 
de quem cuida, pouco ou nunca considerando a experiência de quem vive o adoecimento,  
elemento importante para o desenho do cuidado. 
 Dispus-me assim a enfrentar o desafio que vi proposto pelo título desta mesa e por 
sua configuração: como fazer do delírio – numa clínica que aposta na subjetividade – uma 
ferramenta de acesso ao sujeito e de abordagem da experiência da psicose, sem que sejamos 
necessariamente psicanalistas? Poderia a psicanálise - saber que se propõe a considerar a 
subjetividade dos que tratamos como elemento importante para o desenho do cuidado - 
produzir alguma inflexão na prática dos profissionais não psicanalistas? Embora esse não 
seja o único saber que tenha este projeto, a psicanálise parece ser aquele que, nos serviços 
substitutivos, tem enunciado tal questão. O que pode o encontro com este conhecimento,  e 
com um relato tão contundente de quem vive ou viveu a experiência do delírio,   produzir 
em nós que não somos psicanalistas? Em que medida este diálogo pode nos ajudar a construir 
a clínica dos serviços substitutivos sem que tenhamos necessariamente que nos tornar to-
dos psicanalistas? Partirei de tais perguntas para tentar exercer o papel de debatedora desta 
mesa. A proposta é fazer isso não necessariamente comentando as falas dos meus parceiros, 
mas ressaltando o que estas falas podem nos ajudar no debate de tais questões. Tomando-as 
naquilo que me provocaram, espero poder descrever melhor o problema que as perguntas 
acima enunciam. Problema que, a meu ver, fala do desafio do desenho de uma outra clínica 
para estes serviços. Então, digo a Paulo10 , a Cristiane11  e a Manoel12  que é deste lugar que 
proponho o debate
 “O delírio preenche o meu vazio existencial” disse  Paulo. Temos aí uma afirmação 
que me parece fundamental para entender o fenômeno delirante e que, associada à exposição 
de Cristiane, pode nos ajudar nesta empreitada. Essa frase nos indica de pronto que o delírio 
é um fenômeno humano,  e não apenas algo da ordem da doença, orientado ao morbus 
(Kraus), já que o vazio existencial é experienciado por todos,  embora de formas muito vari-
adas. Marca do humano em todos nós?  Tomar o delírio como um modo de preencher esse 
vazio evidencia o pressuposto de que ele pode estar presente nas nossas vidas e que o delírio 
é não só um modo de relação com o vazio, mas também modo de relação com o mundo e 
de estar no mundo que, igualmente, configura o vazio que nos afeta. As proposições apre-
sentadas aqui exigem que sigamos adiante nesta linha de raciocínio.
 Duas experiências delirantes muito diferentes foram relatadas. Primeiro um mo-
mento quase apoteótico da fala do Paulo, um momento de alegria e de possibilidade de 
dizer positivamente da experiência delirante. Por sua vez, Manoel, ao trazer um caso duro, 
exige que nos interroguemos sobre a possibilidade de tratamento na paranóia e sobre os 

10Paulo José Azevedo, usuário, palestrante desta mesa.
11Cristiane Barreto, ,supervisora da Rede de Saúde Mental de Belho  Horizonte, palestrante desta mesa.
12Manoel Tosta Berlinck, psiquiatra,  palestrante desta mesa, onde apresentou o relato de um caso de paranóia, lendo texto já pub-
licado de Douglas Tavolaro.  Declinou o convite para participar desta publicação, informando  que seu trabalho sobre o tema ainda 
se encontra em andamento. 
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caminhos que poderiam assegurá-lo. O que estes dois relatos podem nos indicar, sem que 
maiores reflexões se façam necessárias? Lição inicial: o delírio não é um só, como sugerem os 
manuais diagnósticos. A diversidade que marca a experiência delirante está na dependência 
de inúmeros e complexos fatores que exigem consideração, principalmente se o fizemos 
indicador do modo do sujeito constituir a si a sua relação com mundo. Os delírios podem 
ser semelhantes em sua dimensão descritiva, mas a diferença na dimensão experiencial nos 
sugere que não constituem  fenômenos homogêneos. Tais diferenças nos indicam  alterações 
estruturais da consciência que podem acontecer numa das duas dimensões da relação do 
sujeito com o mundo, na dimensão de sua relação com o mundo ante-predicativa, marcada 
pelo corpo, e naquela que é mediada pela palavra ou narrativa. Tais diferenças fariam deste 
fenômeno um potente indicador de diferentes quadros clínicos. Autores como Parnas, Stang-
hellini  e outros têm insistido neste argumento. Buscam, a partir dos relatos das experiências 
delirantes, características clínicas que confiram validade clínica às diferenças experienciais 
relatadas. Musalek, um outro autor que também se ocupou de pensar os significados e as 
causas dos delírios, indica que os sentidos de um delírio incluem necessariamente três as-
pectos: o sentido do conteúdo delirante, o significado dos delírios em cada transtorno, e o 
significado do comportamento da pessoa delirante. Os dois últimos aspectos, dirá, deverão 
ser considerados fatores fundamentais na manutenção dos transtornos, na amplificação da 
experiência delirante com conseqüente perda do grau de liberdade do paciente em relação 
ao delírio e na própria persistência ou cronificação do delírio.
 As observações sobre a experiência delirante, suscitadas pelas apresentações desta 
mesa e destacadas acima, sugerem que nos interroguemos sobre como tomar o delírio, sem 
ignorar tais questões, no contexto dos serviços substitutivos. Como considerar, em nossas 
ações e intervenções cotidianas, não só que a experiência delirante é diversa, mas que alguns 
delírios trazem em si a possibilidade de articular o sujeito no laço social? Pelas características 
que marcam a experiência delirante, vimos também que há delírios que capturam o sujeito 
num outro mundo. Tais delírios, embora distanciem a pessoa deste mundo compartilhado, 
algumas vezes também podem promover a possibilidade de conectá-lo a este mundo de 
uma outra forma – pela retração – ou seja, através de uma ligação caracterizada pelo dis-
tanciamento. Como enfrentar experiências delirantes tão diversas no cotidiano dos nossos 
serviços? Acho que hoje esse é um dos desafios centrais da nossa clínica. O outro seria 
suportar a indagação sobre como lidar, cuidar e tratar daqueles que, como indica Cristiane, 
tornaram-se cada vez mais numerosos em nossos serviços: pessoas para as quais o encontro 
com o vazio existencial, a conseqüente alteração de consciência e de sua relação consigo e 
com o mundo, não se deu através de delírios exuberantes como os relatados anteriormente. 
Dois grandes e diferentes desafios que partem do mesmo ponto - o vazio existencial que nos 
constitui – e se expressam de modo diverso. Mas o tema de nossa conversa é o delírio. Re-
tomemos então a pergunta: o que seria considerar a possibilidade de produzir laços através 
do delírio no cotidiano de nossos serviços? 
 Fragmentos clínicos, espero, poderão nos ajudar a enfrentar essa indagação. Rela-
tarei alguns com o intuito de elaborar melhor a nossa questão. Há alguns anos acompanho 
como psiquiatra um homem com delírio paranóico tratado num serviço aberto. Um dia o seu 
analista se dirigiu à equipe que cuida deste paciente e perguntou: - “Por que é que todas às 
vezes que essa pessoa fala da sua experiência delirante com vocês - psiquiatra, profissionais 
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responsáveis pelo cotidiano do serviço e acompanhantes terapêuticos - vocês sugerem que 
ele vá falar com o analista? Por quê isso ? ”
 O desafio de tomar essa fala na vida cotidiana dos serviços, aposto, é questão central 
nos nossos serviços hoje. Existiria alguma chance de fazer do delírio uma provável ferramen-
ta para a produção do laço social possível para estas pessoas? Como é que nós - não analistas 
- podemos operar com essas falas? Acho que essa é uma pergunta importante. Aposto que 
temos muito mais a fazer do que sugerir àqueles que levam a sua experiência delirante para 
um espaço coletivo, como por exemplo uma  assembléia, que enderecem  tal conteúdo a  
outro espaço institucional. 
 Outro dia, numa assembléia de um CAPS, a propósito da discussão da dificuldade 
com moradia enfrentada por vários usuários, um deles nos relatou toda a sua experiência 
delirante que, por fazê-lo filho do demônio, promove a insustentável dificuldade de con-
vivência com os seus supostos pais. Como lidar com um relato que irrompe desta forma, 
neste contexto, assegurando a sua relevância enquanto indicador da relação que o sujeito 
estabelece consigo mesmo e com o mundo? Dois grandes riscos talvez devam ser 
considerados, se desejamos fazer da experiência delirante mais um indicador no desenho 
do cuidado cotidiano. É fundamental relativizar a idéia de que há um “lugar” apropriado 
para acolher tal experiência e que nenhum outro é capaz de fazê-lo, devendo,em conse-
qüência disso, ignorá-lo. O segundo grande risco é lidar com a experiência delirante de 
uma perspectiva normativa. Tentarei definir melhor o que seria esse perigo recorrendo à fala 
do Paulo. Lembram-se que ele nos revelou que quando começou o tratamento no CERSAM  
buscava o serviço dirigido por sua “intuição”, e não por regras externas a ele, traçadas pela 
instituição? Ele nos informou que ia até lá quando aquilo que chamou de “intuição” lhe indi-
cava que era hora de ir. Como garantir que os serviços sejam permeáveis aos modos e formas 
do sujeito lidar com o mundo, garantindo que num determinado tempo da sua história ele 
possa acessá-la a partir do que experiência e não exclusivamente a partir das regras gerais 
que regem a instituição?
 Um trabalho feito a partir da experiência de quem vive o delírio - e não através 
de uma abordagem de fora da pessoa, que enfatiza exclusivamente aspectos funcionais do 
tratamento - poderia ganhar força nesses serviços e,  a partir das indicações que a narra-
tiva delirante nos apresenta,  constituir-se em mapa para nossas intervenções? Não estou 
falando de um trabalho construído com e sobre o conteúdo, mas do que o delírio pode nos 
indicar quando o tomamos como um fenômeno que nos sugere uma cartografia da relação 
do sujeito com o mundo e consigo mesmo. Quando trabalhamos num serviço substitutivo 
e tratamos pessoas que têm esse tipo de experiência, talvez a saída seja, para nós que não 
partimos da trama delirante em si, acolher esse modo de operar que o sujeito produz a partir 
da sua experiência delirante. Retomando novamente o exemplo relatado por Paulo: acolhê-
lo naquele instante em que tinha a “intuição” de que era a hora de buscar o serviço não seria 
abrir a possibilidade de constituirmos um diálogo com sua experiência delirante, bússola que 
naquele momento específico o orientava a se mover no mundo? O mundo vivido durante a 
sua experiência delirante parece frequentemente muito diferente daquele que constituímos 
com as nossas regras e organização. Paulo, entretanto, nos indica que houve uma permea-
bilidade entre eles. O fato dos dois mundos se conectarem, ainda que de forma particular, 
não seria um aspecto a ser observado quando consideramos que o delírio não é apenas um 
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fenômeno a ser eliminado, mas uma experiência que revela como o sujeito se relaciona 
consigo e com o mundo? Esse reconhecimento da particularidade da dimensão do vivido 
daqueles que tratamos, mesmo sem priorizar um trabalho a partir da trama delirante, não 
ampliaria a permeabilidade do delírio à mudanças, reduzindo o grau de captura de quem o 
experiencia?   
 Relatarei um último fragmento com a expectativa de contribuir ainda mais para a 
elucidação do desafio de trabalharmos nesta direção. Esta situação foi enfrentada por um dos 
meus alunos do Programa de Residência Multidisciplinar da Prefeitura do Município do Rio 
de Janeiro, que funciona no Instituto Municipal de Assistência à Saúde Mental Juliano Morei-
ra localizado no bairro de Jacarepaguá, e que têm campos de estágios em todas as unidades 
da rede (ambulatório, CAPS, residências terapêuticas, hospital psiquiátrico de agudos e de 
longa permanência e hospital geral). O paciente em questão estava internado há mais de dez 
anos no hospital de agudos e naquele momento encontrava-se também sob responsabilidade 
do CAPS para desinstitucionalização. Além de todos os obstáculos sociais para o seu retorno 
à vida comunitária, havia a dificuldade determinada especialmente pelo conteúdo de sua 
trama delirante: “sabia” que se pusesse o pé fora do hospital seria morto. O constrangimento 
imposto à sua liberdade por tal verdade nos deixava basicamente duas alternativas: ou o 
tiraríamos de lá à força, ignorando a experiência catastrófica que se anunciava toda vez que 
essa possibilidade era ventilada, ou iríamos buscar trabalhar com ele a partir dessa experiên-
cia. Visitas sistemáticas da residente ao hospital associadas a encontros regulares e contato 
com a família por ele solicitado resultaram em  que,  um dia, não muito tempo depois de 
iniciado este trabalho, ele nos dissesse: -” Já posso sair do hospital para visitar minha família”. 
Com este fragmento quero sublinhar a permeabilidade do delírio à relação intersubjetiva. O 
trabalho com essa pessoa não foi centralizado sobre a oposição aparente entre necessidade 
de sair do hospital versus impossibilidade determinada pelo delírio. Com ele discutiu-se 
como deveria ser difícil e dura a experiência de sentir-se morto, que alternativas teríamos 
para ajudá-lo a atravessar essa árdua experiência, já que permanecia vivo, e o que faríamos 
juntos nesse tempo de vida que tinha nesse hospital.
 Para concluir,  quero apenas sublinhar o que as apresentações desta mesa nos 
indicaram de forma primorosa através do contraponto da fala do Paulo e do caso apresen-
tado por Manoel  Berlinck -  o delírio, tão diverso em sua dimensão experiencial, não é um 
fenômeno que possa ser definido apenas como possibilidade de cura, ou sintoma que subtrai 
o sujeito do mundo compartilhado. A sua definição está principalmente na dependência do 
jogo intersubjetivo, relação complexa onde diferentes variáveis se articulam e determinam 
que um delírio se caracterize de um modo ou de outro. Discutir mais profundamente como 
tais questões se refletem nos serviços substitutivos é fundamental. Retomemos as perguntas 
que potência para nos auxiliar nesta empreitada e que gostaria que guardássemos como 
efeito do debate proposto por essa mesa:
 1-Como, não sendo psicanalistas, poderíamos dialogar com a experiência delirante, 
fazendo dela, quando possível, ferramenta para criação de laço social?
 2 - Como cuidar de não inflar o lugar da escuta analítica na instituição - o que pode 
inviabilizá-la - e ao mesmo tempo garantir que outros espaços tenham o seu quantum ter-
apêutico, justamente porque trabalham com a cartografia da relação do sujeito com o mundo 
e consigo próprio, desenhada pelo delírio, sem que necessariamente se parta do trabalho 
direto com a sua trama? 
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 Tendo enfrentado tais questões,  estaremos livres para nos dedicar ao outro problema 
aqui enunciado,  que,  progressivamente ganha relevância em nossa clínica: o cuidado àque-
les para os quais a experiência do vazio existencial se expressa via dificuldades de relação 
com as normas e com a lei, e não a partir de fenômenos tipo delírios e alucinações. Não 
atravessaremos o problema proposto pelo título desta mesa, entretanto, se a compreensão 
de fenômenos como delírio ficarem restritos à sua dimensão descritiva. Embora os manuais 
de psicopatologia e diagnóstico hegemônicos, responsáveis pela formação de psiquiatras 
e de muitas outras categorias profissionais, privilegiem essa dimensão, será preciso buscar 
ferramentas que nos auxiliem também a acessar a dimensão experiencial dos fenômenos 
psicopatológicos. Essas são condições mínimas que devemos perseguir para continuar não 
só apostando na tarefa de tratar de pessoas com transtornos mentais graves, a partir de uma 
perspectiva clínica que não faz do sintoma algo a ser meramente eliminando, como manter 
viva a discussão acerca da melhor forma de fazer isso em serviços abertos e comunitários. 
 Espero ter contribuído para o debate. Muito obrigada. 
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ACOLHIMENTO DAS CRISES: UM DESAFIO A ENFRENTAR   

Sandra Lia Chioro dos Reis13   

 Bom dia a todos. Gostaria de agradecer as instituições que organizaram esse evento 
pelo convite.  Tenho a tarefa de substituir a doutora Suzana Robortella, que não pode estar 
presente.  Suzana é uma grande amiga e companheira da luta antimanicomial e nossa tra-
jetória se cruzou  em Santos, de 1989 a 1996, durante a intervenção do Hospital Psiquiátrico 
Casa de Saúde Anchieta e na construção dos primeiros CAPS (Centro de Atenção Psicosso-
cial) com funcionamento 24h do Brasil; e, atualmente, em Diadema.
 Gostaria de partilhar com vocês algumas situações e questionamentos vividos a 
partir da nossa experiência iniciada no ano passado, em Diadema (SP), onde iniciamos um 
processo de reorganização da rede de atenção em Saúde Mental. 
 Quando assumi a coordenação de Saúde Mental recebi uma clara encomenda do 
Secretário de Saúde, Dr. Marcos Calvo (sanitarista muito sensível às questões da Saúde Men-
tal) de implantar a Reforma Psiquiátrica neste município. 
 Diadema é um município muito novo, com cerca de 380 mil habitantes, em sua 
maioria imigrantes nordestinos. Apresenta a quarta maior densidade demográfica do Brasil e 
faz parte da Grande São Paulo, sendo suas características econômicas e sociais as mesmas 
das periferias das grandes metrópoles. Cerca de 90% da população é SUS dependente. Além 
da pobreza, do desemprego e da elevada densidade demográfica, a questão da violência se 
tornou uma das principais questões a ser enfrentada pelo poder público, muito presente no 
município. Existe uma série de ações voltadas ao combate à violência, como lei municipal 
que determina o fechamento dos bares após 22 horas, projetos sociais com crianças, ado-
lescentes, idosos, projetos na área de educação, inúmeros centros culturais muito ativos nas 
micro-regiões, etc.
 As questões da Saúde Mental até 2004 não haviam sido priorizadas. Na verdade, 
não havia um projeto claramente identificado com os princípios da Reforma Psiquiátrica.
 A primeira tarefa, antes de organizar a rede, foi o debate interno, a atividade de 
convencimento de outros secretários de governo e instituições do município de que Saúde 
Mental deveria ser uma das prioridades. Uma tarefa que vem sendo construída diariamente.
 A rede de saúde mental do município era composta por: 
 •Um Pronto Socorro, com alguns leitos de observação que deveriam ser leitos de 
curta permanência, no máximo de 24h a 72h, mas que acabavam funcionando como uma 
mini-enfermaria psiquiátrica com 16 leitos;
 •Um CAPS Álcool e Drogas, não integrado à rede municipal de Saúde e com prob-
lemas e dificuldades internas;

13Psiquiatra,  coordenadora de Saúde Mental de Diadema-SP
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 •Uma mini-equipe de Saúde Mental na Atenção Básica, que fazia apenas psicotera-
pia, em sua maioria individual e com a lógica de consultório privado, com longas filas de 
espera e ou demanda reprimida;
 •Um CAPS que não tinha sido cadastrado junto ao Ministério da Saúde e funcionava 
como um grande ambulatório, em moldes tradicionais, centrado na figura do médico, com  
alguns grupos de psicoterapia,  e que não atendia à população com quadros de sofrimento 
psíquico mais graves, pois não atendia situações de crise aguda. 
 Em 1988 houve uma tentativa de transformar este ambulatório num CAPS e iniciou-
se atendimento diurno à crise e oficinas terapêuticas. A falta de um projeto político de Saúde 
Mental, a mudança na direção da unidade e uma situação específica, utilizada como pre-
texto (uma usuária se “jogou de uma escada” e sequer chegou a se machucar) fez com que a 
equipe, já fragilizada por questões internas, avaliasse que “não poderia correr riscos”. Como 
conseqüência,  foi interrompida a hospitalidade diurna e atendimento à crise. 
 Isso não impediu que esta equipe continuasse trabalhando com o discurso antimani-
comial. Todo mês de maio iam ao vão do MASP (Museu de Arte Moderna de São Paulo) e se 
reuniam com os demais municípios do Estado que apoiavam a Reforma Psiquiátrica. Faziam 
apresentações de dança, recebiam prêmios, mas sem que houvesse concretamente uma mu-
dança no modelo de cuidado à Saúde Mental. Os usuários... pacientemente estavam lá... nos 
manicômios!
 Em 2002, o único hospital psiquiátrico com o qual o município mantinha convênio 
pelo SUS fechou as suas portas, sem que nenhuma estrutura substitutiva fosse implantada 
para acolher as pessoas que ocupavam seus 400 leitos.
 Pergunto: “Onde estariam estas pessoas?”
 É como se o fechamento desse hospital psiquiátrico tivesse “abduzido a loucura”. 
Então a loucura deixou de existir? O hospital psiquiátrico se fechou e a loucura acabou? 
Simples: acabou o problema!
 Na verdade Diadema passou a ser o campeão de internações no hospital psiquiátri-
co de referência para o ABCD (região que compreende os municípios de Santo André, São 
Bernardo e São Caetano e Diadema), de acordo com os dados do DATASUS/MS (2005). 
 Sobre os pacientes graves,  a equipe alegava que eles vinham ao serviço e, estando 
estáveis, deveriam ficar em casa. Diziam: - “Eles ficam aqui um tempo e depois vão embora”. 
Questionávamos: -“Sim, mas eles vão embora para onde?” Respondiam: - “Para a casa deles. 
Os pacientes não podem ficar muito tempo nos CAPS porque isto vai causar dependência do 
serviço e eles não vão se inserir na comunidade”.
 Passamos a questionar que projeto a equipe estava construindo para que essas pes-
soas pudessem se inserir na sociedade. É como se a direção e parte da equipe acreditassem 
que a inserção social fosse dada por um ticket, como se pudéssemos dizer ao usuário, pós 
crise: “Toma, vai, e agora fica lá.”. Lá? Onde?
 Muitas outras coisas me chamavam a atenção neste modelo de “CAPS”. No primeiro 
dia em que entrei neste serviço observei que os “pacientes” estavam todos sentados. Isso me 
marcou muito. Todos na sala de espera, muito quietinhos, sem movimento, ninguém falava 
nada, olhavam para baixo, sei lá para onde.  Para mim isso é um grande indicador de pés-
sima qualidade de serviço, porque um serviço de Saúde Mental tem que ter vida, tem que 
ter movimento, as pessoas têm que circular. Quando está tudo muito certinho, muito organi-
zado, você fica de olho!
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 A porta desse serviço estava fechada há dez anos. Portanto, há dez anos não entra-
vam novos usuários, a não ser que alguém morresse ou abandonasse o tratamento. Portas 
fechadas, técnicos lendo jornal em horário de trabalho e ao mesmo tempo alegando que não 
poderiam atender as situações de crise porque a equipe estava em número reduzido. 
 Na verdade, percebemos que os profissionais foram se despotencializando junto 
com o serviço e o projeto perdendo seu sentido.
 Nenhum profissional se indignava com essa situação. Nem os partidos políticos, 
nem os trabalhadores de Saúde Mental, Conselhos de Saúde – e isso também chamava 
muito a atenção. Todos estavam acomodados e passivos. 
 É lógico que as situações de crise não deixaram de existir. O resultado deste quadro 
eram as internações num manicômio fora da cidade.
  A partir de fevereiro de 2005, com a reorientação no modelo assistencial na cidade, 
propusemos uma mudança na orientação neste CAPS, passando a priorizar os pacientes 
graves e potencialmente internáveis, realizando entre outras ações atendimento às crises e 
abertura da porta para quem chegasse ao serviço e pertencesse a clientela CAPS.
 Com a nova reorganização do serviço ficamos sabendo, através dos familiares, que 
muitos usuários ficavam amarrados ou trancafiados em casa, pois não tinham quem cuidasse 
das crises enquanto eles estavam no trabalho. Não queriam abandoná-los, nem o faziam por 
perversão, mas não tinham outro recurso.
 Vários casos emblemáticos poderiam ser relatados. Uma mãe contou-nos que che-
gou a comprar um cachorro treinado para atacar sua filha em crise. Quando ela se agitava a 
mãe dizia ao cão: - “Ataca.” E era assim que ela controlava a crise da filha.
 Outro usuário nos contou que ele nunca desistiu da fila de espera do CAPS (esteve 
nela por 10 anos). Isto lhe custou diversas internações em manicômios e 48 eletrochoques.
 Uma das primeiras tarefas do novo projeto foi a reorganização de uma série de 
ações, começando pela  discussão com a equipe. Houve muita resistência. A equipe dizia: 
- “Agora, você vem aqui e diz que tudo que a gente faz está errado”. Aos poucos fomos 
mostrando os absurdos que vinham ocorrendo no município e a própria equipe começou a 
enxergar coisas problemáticas que, na verdade, acabavam passando como “naturais”. 
 Um evento muito importante foi a troca da diretora do serviço. Não acredito que 
uma equipe, sem uma direção que apóie e que acredite na proposta da Reforma Psiquiátrica, 
possa organizar um serviço tipo CAPS. 
 Desta forma, a primeira coisa que pedimos ao Secretário foi a substituição da di-
reção do serviço. A partir daí pudemos reorganizar as rotinas do serviço, necessárias para o 
funcionamento de um serviço tão complexo como o CAPS.
 Foram instituídas reuniões diárias de passagem de plantão, com a participação 
de toda a equipe, para discussões de casos, situações cotidianas e rediscussão da abertura 
da porta, entre outras coisas. Para abrir “essa porta” teve que ser reorganizada a escala de 
plantão médica e não médica, para que o serviço pudesse estar pronto para estar acolher as 
situações de crise, os casos novos, atender um pedido de ajuda por telefone, um familiar que 
chega ao serviço sem o paciente porque, muitas vezes um familiar ou vizinho comparece 
ao serviço e  avisa que o usuário está muito mal e não quer vir ao CAPS. E não é incomum 
receber uma negativa de atendimento, pois sem a a presença do usuário a equipe não teria 
o que fazer. Essa situação é absurda! 
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 Não é possível falar em acolhimento se o serviço não está disponível. Muitas vezes 
é preciso ir até a moradia e ver o que está acontecendo. É preciso conhecer esse território de 
existência do sujeito, lá iniciar o cuidado e o atendimento à crise. 
 Tivemos ainda que reorganizar as oficinas que estavam sendo realizadas de acordo 
com aquilo que o professor Benedeto Sarraceno costuma chamar de “entretenimento”. Tanto 
dos técnicos quanto dos usuários. Começamos a discutir que as oficinas precisavam ser cria-
das a partir das necessidades dos usuários. Oficinas de auto-cuidado, que tivessem sentido 
para a vida das pessoas. Precisávamos conversar com os usuários e descobrir o que desper-
tava o seu interesse, o que era importante para a vida dessas pessoas. Os técnicos muitas 
vezes tendem a organizar oficinas a partir dos seus desejos e não os dos usuários. Às vezes, 
um técnico adora música, coisa que geralmente os usuários também gostam muito. Quando 
cheguei nesse serviço, entretanto, a oficina de música tinha três técnicos e dois usuários. 
A oficina das palavras contava com três profissionais e um usuário. Isso me levou a 
questionar: - “Que palavra? Essas pessoas tinham direito à voz? O que elas queriam falar?”. 
 É lindo trabalhar poesia, teatro com os usuários, mas se isto não tem um sentido 
para eles... Será que perguntaram a eles se estavam a fim de participar? Os técnicos estavam 
fazendo oficinas para quem? Do que essas pessoas estão precisando?
 Quando falei em projetos de reabilitação psicossocial, um médico do serviço disse 
que não acreditava em reabilitação para pacientes psicóticos. Depois de certo tempo desco-
bri que no passado houve uma tentativa de inserção social pelo trabalho, começando com 
curso de capacitação para alguns usuários mais estabilizados. A equipe vibrou quando con-
seguiu vagas junto à comunidade numa escola técnica. Porém, era um curso de formação, 
não atrelado a uma proposta concreta de inserção pelo trabalho. Ao término do curso, sem 
conseguir arrumar emprego e frustrados, muitos usuários entraram em crise. Os técnicos ficaram 
“sem entender o por quê”, já que acreditavam que o fato de conseguirem as vagas para eles 
seria muito bom. Não calcularam que muitos usuários mesmo estabilizados precisariam por 
um tempo de tutela da equipe (exceto se tiverem um grau muito grande de autonomia, o que 
não ocorre com a maioria) a fim de intermediarem os projetos de geração de renda. 
 Uma outra coisa importante foi a priorização dos casos. Diadema precisaria contar 
com 4 CAPS, mas só tem um. Era preciso então definir a demanda prioritária para o CAPS: as 
pessoas graves, com menos autonomia, sem apoio familiar e que precisariam de um enorme 
investimento. 
 A equipe decidiu por uma mini-intervenção e centralizou o trabalho em cerca das 
novecentas pessoas que se enquadravam nestes critérios. Hoje, temos em atendimento mil 
e quatrocentos usuários, sendo 48% composta por usuários em situação muito grave e uma 
média de oitenta pacientes em regime de hospitalidade diurna. 
 A partir de 1 de junho de 2006 foi aberta esta porta, e o serviço passou a acolher 
situações de crise aguda. O apoio da equipe técnica do pronto socorro municipal e da enfer-
maria psiquiátrica foi fundamental, pois os usuários passam o dia no CAPS e à noite voltam 
para a enfermaria (caso não tenham suporte familiar nas crises e até que seu quadro se esta-
bilize).
 Devido ao grande número de pessoas em atendimento a equipe começou a se preo-
cupar: - “Não vamos conseguir fazer projeto terapêutico individual para todos. Nós vamos 
priorizar, primeiramente, essas pessoas que têm um nível menor de autonomia”. Isto foi im-
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portante e trouxe uma mudança no perfil de atendimento, pois no serviço estavam as pessoas 
com maior tendência a se vincular,  e, logicamente,  é muito mais fácil trabalhar com  estes 
usuários que vêm ao serviço e que participam. Mas sabíamos que teríamos de nos preocupar 
com aqueles que não compareciam ao serviço.
 O fato de termos aberto a porta no município começou a trazer maior credibilidade 
junto à população e também aos outros serviços de Saúde (antes totalmente descrentes) 
que não encaminhavam usuários para esse CAPS. Naturalmente sabiam que a porta estava 
fechada. A partir dessa modificação do projeto as pessoas começaram a aparecer esponta-
neamente ou por encaminhamento. 
 Sensibilizamos o pessoal do transporte que nos conseguiu um carro, fundamental 
para o CAPS. É muito importante que haja transporte disponível, principalmente nos mu-
nicípios maiores. Pode ser que nos municípios menores o deslocamento possa ser feito a pé, 
mas no município de Diadema não havia condição. E o quê esse carro tem garantido? Tem 
garantido que se faça o atendimento da crise no município, que se façam visitas domiciliares 
e, principalmente, que as pessoas em crise e que se encontram em regime de hospitalidade 
diurna compareçam ao serviço.  Muitos usuários com grau de autonomia muito pequeno, 
sem apoio familiar, não vinham ao serviço. Então o carro começou a fazer um itinerário (às 
vezes faz umas quatro viagens por dia) e traz essas pessoas para o serviço e depois, ao final 
do dia, as leva para casa.
 Conseguimos, também, instalar um horário semanal para discussão de casos. A 
equipe se dividiu em micro-regiões de responsabilidade (um técnico-médico e um não 
médico). Lógico que diariamente temos as reuniões de passagem de plantão e uma vez por 
semana, do projeto como um todo.  O projeto tem que ser rediscutido o tempo todo.
 Outros pontos abordados no novo processo foram: o significado de ser referência 
técnica, de fazer acompanhamento terapêutico e o de atender a família. Que estratégias 
iríamos utilizar com as famílias que não se inserem? O que significa inserção social pelo 
trabalho?
 Discutimos também o papel do profissional, que,  na verdade, deve também as-
sumir as responsabilidades de ser o acompanhante terapêutico na trajetória e nos percursos 
de inclusão social dos usuários de sua referência, e não somente fazer o acompanhamento 
clínico.
 Temos uma série de desafios. Este é um processo que ainda está sendo construído, 
inclusive, com outros equipamentos do município.
 Não é um modelo para ser seguido. Não temos essa pretensão, pois cada município 
tem a sua realidade, dificuldades e os seus recursos próprios. Mas é um exemplo de que é 
possível implementar em toda a sua radicalidade a Reforma Psiquiátrica.
 Finalizando queria dizer algo que acredito sobre acolhimento. Acolhimento é fazer 
o que o usuário precisa, mesmo que haja divergências entre os profissionais na condução do 
caso. E, muitas vezes, vocês sabem que vai acontecer, e isso acontece. Temos muitas vezes 
que enfrentar o mau humor dos técnicos, dos familiares, dos usuários e a sua agressividade, 
mas acolher é “não deixá-los sofrerem sozinhos”. Se nós, enquanto técnicos, estivermos 
com eles em sua dor, mostrando como se faz e fazendo, os usuários acabam em aceitar o 
proposto e a relação. Hoje, um dos maiores desafios dos serviços é - de fato - estar aonde o 
usuário necessita. Se as rotinas e as práticas dos serviços forem meramente administrativas os 
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usuários não vão se vincular. Os técnicos têm que mergulhar no território dos usuários, têm a 
obrigação ética de conhecer os percursos necessários de inclusão dos usuários, de conhecer 
a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus amigos e os seus interesses, porque é disso que 
vem o vínculo. Vínculo não surge da empatia e do “santo que cruza”. Ele vem do cuidado e 
da forma do cuidar. E cuidado e responsabilidade andam juntos. Primeiro a gente se respon-
sabiliza e cuida e, depois, e a partir daí, o usuário se vincula.
 Acho que tenho um exemplo citado por Geraldo Peixoto, que é um querido com-
panheiro, familiar de usuário, que muita gente aqui conhece. Ele contou que certa vez o filho 
dele estava em crise e o técnico foi à sua casa fazer o atendimento. O filho dele não quis 
abrir a porta e o técnico insistiu: - “Daqui eu não saio.” Ai o filho dele deu uma brechinha e 
houve a persistência do técnico em dizer: - “Daqui eu não saio enquanto não conversar com 
você. Só quero ter a certeza de que você está bem.” Ele abriu um pouquinho a porta e então 
o técnico pensou: - “É agora”. E entrou.
 Muitas vezes temos que “forçar um pouco a barra”. Entrar, não para invadir, mas 
para cuidar.
 Muito obrigada a todos. 
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TECENDO A CLÍNICA:PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Maria Elizabete Freitas14 

 Bom dia a todos e todas, e aos colegas de Mesa. Quero agradecer a Comissão Or-
ganizadora pela oportunidade de estarmos, aqui, nesse desafio,  trocando as nossas exper-
iências, as nossas inquietações, isso tudo que vivemos cotidianamente na construção dessa 
clínica.
 Esse tema é muito complexo. Sabemos disso, porque ele  traz a  necessidade de 
articularmos diversos campos de saberes,  e isso é fundamental. Eu vou tentar ler e ir conver-
sando com vocês, para que possa estar seguindo algumas coisas que têm sido elaboradas e 
pensadas, a partir da experiência de encontros cotidianos com as equipes, usuários e famil-
iares.
 O compromisso ético na construção dos novos cenários político e clínico, no campo 
da Reforma Psiquiatra, tem como um dos pressupostos básicos a transformação dos modos 
de relação estabelecidos entre a sociedade e a loucura.   Nesse sentido, é importante ressaltar  
as transformações dos valores, preceitos éticos que se modificam de acordo com o momento 
histórico de cada sociedade, de forma que são reconstruídos novos códigos acordados entre 
o sujeito e a sociedade, para que possam dar suporte às transformações sociais, científicas e 
culturais no indivíduo e na coletividade. 
 A complexidade e amplitude dos problemas referentes à área de Saúde apontam 
para a necessidade de reversão de modelos de atenção excludentes, cronificador, verticali-
zados, de baixo acesso, pouca resolutividade, levando os usuários e profissionais às atitudes 
isoladas, segregadoras e alienantes do sistema social. E é nesse sentido que a reformulação 
desse cenário exige vários compromissos. Exige um conjunto de estratégias, de intervenções 
de cuidados que possibilitem e possam garantir uma coerência entre os princípios, a prática, 
e a  materialidade das ações no cotidiano das instituições. E essa reformulação  precisa 
de quê? Para isso é imprescindível, sim, entre outras questões,  os princípios do SUS. Mas 
sabemos que os princípios do SUS são uma conquista dos trabalhadores, da sociedade e dos 
sanitaristas desse país. Nós devemos segui-los, sim.
 Os princípios da desinstitucionalização, cujo objetivo principal  é que haja, real-
mente, uma mudança radical nas relações de poder. Nós vivenciamos isso e sabemos o 
quanto isso é difícil no nosso dia a dia. E para isso foram e são imprescindíveis, também, as  
reformulações dos  conceitos de saúde e doença. O que, realmente, entendemos por isso? 
Trata-se de  criar um conjunto de aparatos científicos, administrativos, etc, como coloca 
Rotelli, que possibilitem, realmente, mudanças profundas na ótica do cuidado. E, principal-
mente na dinâmica, no dia a dia dessas instituições.
 Dito de outra forma,  trata-se de um  trabalho dialético, coletivo, de transformação 
institucional e social. E isso é fundamental. Nessa perspectiva é que pensamos reestruturar 
14Psicóloga, psicanalista, supervisora de CAPS no Rio Grande do Norte,  e consultora do Ministério da Saúde
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esses elementos constitutivos da instituição, estabelecendo um processo de fiação onde to-
dos os meios existentes devem estar integrados,  e fazendo,  de todos eles e de cada um,  um 
dispositivo terapêutico que vise criação, produção de atos de vida, de socialização.  
 E é nesse sentido que lidamos no nosso dia a dia, na nossa história, na implemen-
tação do Movimento da Luta Antimanicomial, da Reforma Psiquiatra, com um grande de-
safio. Como seguir  esses princípios e operacionalizar,  no cotidiano da rede de cuidados, a 
interseção entre a materialidade  do espaço terapêutico institucional e a potencialidade dos 
recursos subjetivos, teóricos, tecnológicos e culturais?. O  que demarcaria a diferença entre 
o  sistema asilar e os  novos dispositivos de cuidado?
 Tentarei, agora, tecer alguns pontos cruciais para nortear o foco desse encontro, 
o que é a clínica. Que elementos básicos são esses  que alicerçam essa clínica e  tecem 
esse cuidado? Isso nos remete a uma tecelagem criteriosa, que convoca diversos saberes, 
nos campos teóricos e práticos, de forma que possamos, diariamente, construir uma nova 
compreensão sobre esse cuidado. Produzir novas tecnologias e dispositivos de Saúde com 
referências e pressupostos científicos que dialogam, cada um com sua especificidade, mas 
com princípios, objetivos e eixos em comum, que transversalizam os saberes e atos num 
processo dinâmico, democrático, criativo. 
 Nessa linha histórica de diversas mudanças e re-significações,  a teoria psicanalítica 
tem uma influência impactante na relação na saúde e doença, mudando o foco da doença 
para o ser humano. Ou seja, o discurso freudiano contribui para desfocalizar a problemática 
da loucura em torno do sintoma, buscando dar um sentido, ressignificando o sofrimento 
psíquico, em que o paciente busca compreender melhor a sua existência, pela subjetividade, 
elaborando o mal-estar, os conflitos psíquicos e sociais vivenciados por ele.
 É importante situar o que se entende por instituição, no campo da Saúde Mental. 
Essa instituição deve ser  um dispositivo de cuidado comunitário, territorial destinado a acol-
her pessoas, usuários com sofrimento psíquico, transtornos mentais, construído na coletivi-
dade, um espaço de singularização, de convivência, escuta; deve proporcionar autonomia, 
integração, produção social, lugar de criação (Cria-Ação).
 Penso que o passo seguinte deve articular clínica e instituição. E  que clínica é 
essa? Como é que vamos construir  essa clínica?  Qual a clínica da qual realmente estamos 
precisando para que se possa efetivar a Reforma Psiquiátrica? Que trabalho dará sustenta-
bilidade a  construção de condições de autonomia,  agenciamento social  e produção de 
subjetividade?  É  isso que se precisa? Quais princípios, diretrizes e ferramentas teóricas são 
norteadoras para a construção da clínica de espaços singulares e coletivos?
 A clínica,  na perspectiva do SUS e da Reforma Psiquiátrica, implica em criar um 
conjunto de intervenções que traduza, de forma criteriosa, a coerência existente entre os 
princípios, conceitos e o modo de atuação, ou seja, o espaço de agenciamento de encontros, 
de produção de subjetividades individuais, coletivas, estabelecidos nos diversos cenários, 
em via de mão dupla entre os  universos externos e internos.
 A construção dessa clínica é um trabalho de tecelagem que convoca a todos. Con-
voca  todos os autores e atores, cada um no seu lugar singular, a ser um agente ativo nesse 
processo de fiação em que o usuário sai da posição de anulado e de passivamente assistido 
para a condição de sujeito, ser pensante, desejante, criativo, um cidadão.  Estes espaços, lu-
gares de tecimento do cuidado,  devem ser  formados a partir dessa contratualidade contínua, 
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seja entre equipes, os usuários, os familiares, redes sociais e todos que estão envolvidos. O 
desenho terapêutico exige um traçado impulsionado pelos princípios intercessores que cir-
culam em movimento contínuo, dinâmico, interligando o processo de fiação que atravessa 
os diversos cenários da rede de cuidados. Então, vamos delinear   quais os  princípios  fun-
damentais para a cartografia dessa clínica.
 A elaboração dessas questões são amplas, complexas, como tudo na vida, pela 
heterogeneidade e antagonismo, variáveis que fazem parte do cuidado dos serviços, das in-
stituições. Tentarei elucidar alguns pontos fundamentais, que alicerçam a clínica. Tentemos, 
agora, pensar aqui juntos:  o que alicerça isso? Esse antagonismo não é só no campo dos 
usuários. É no campo das equipes, da política, no campo de todos que fazem essa história. 
A responsabilidade terapêutica passa pela transversalidade, pela transdisciplinaridade dos 
saberes e das ações compartilhadas. Como é que vivemos isso? No dia a dia, é preciso  com-
partilhar essas ações num gerenciamento horizontal. Todo trabalho clínico institucional será 
referido ao coletivo, e do coletivo. 
 A singularidade de cada sujeito será reconhecida no seu lugar ativo. Como se es-
tivéssemos num coral. O que acontece num coral? É onde cada voz possui a sua verdade. 
Onde todos são atores e autores do projeto terapêutico, e, ao mesmo tempo, da invenção 
social. Nesse sentido o setting é todo o serviço, ou dispositivo de cuidado onde são iden-
tificados, traduzidos os discursos, as produções, as intervenções, que emoldura, organiza 
todo o percurso terapêutico. Seguindo essa lógica da fiação, é fundamental que os encontros 
estabelecidos entre as equipes, usuários, possibilite, garanta relação de confiabilidade, acol-
himento, escuta, vínculo, responsabilização e autonomia.
 É necessário enfatizar que o cotidiano dos serviços de Saúde Mental, independen-
temente  das modalidades de atenção, (CAPS, PSF, Centro de Convivência...) devem estabe-
lecer na sua dinâmica uma organização das relações de trabalho que estabeleça modos de 
produção de saúde, a partir de encontros onde se possa garantir a circulação da palavra, de 
escuta, de troca de experiências, de subjetividades, de construção e reconstrução de histórias 
de vida dos usuários e familiares. É fundamental que as diretrizes e o objetivo dos dispositivos 
sejam claros, definidos, com responsabilidades compartilhadas, que cada ação esteja inter-
ligada com a outra, produzindo sentido, continuidade do cuidado, evitando a fragmentação 
(discurso e prática), rupturas e descontinuidades, fatores de risco para o comprometimento 
da saúde psíquica da instituição e dos usuários. De modo que o dispositivo de atenção seja 
configurado como um lugar agenciador de cuidado, de continência, criatividade. Como diz 
Winnicott: “É através da percepção criativa que a vida é digna de ser vivida”.
 Então, essas traduções estabelecidas entre as equipes e os usuários devem possi-
bilitar, garantir a  relação de confiabilidade. Como é que vamos poder se colocar diante do 
outro, diante de alguém? Quando estamos conhecendo alguém é preciso que isso ocorra aos 
poucos,  estabelecendo a base da confiança. E o acolhimento passa por isso ai, a possibili-
dade dessa escuta, o vínculo, a responsabilização e a autonomia. É importante colocar que o 
acolhimento deve perpassar todas as ações do cuidado. Ele não é apenas um procedimento,  
mas o reconhecimento do sofrimento do outro. O sofrimento entendido como uma forma 
de circulação pulsional. Pensar em acolhimento nos remete ao espaço, espaço que precisa 
ser suficientemente  continente, onde  o sujeito se sinta recebido onde haja possibilidade 
de escutar, reconhecer a presença do outro (sujeito), disponibilidade de traduzir  a partir do 
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encontro, das experiências vividas . Deve ser  um  espaço que possa estabelecer esse amparo, 
que possa reconhecer a presença e a importância do outro. Espaço em  que se possa traduzir, 
cada um ao seu tempo, a sua história e as re-significações dela.
 A diversidade presente nos grupos, equipes, instituições,  no campo da lógica social 
e psíquica, trazem na sua dinâmica efeitos de conflituosidades inerentes às transmissões 
psíquicas inconscientes da realidade interna e externa, vivenciadas pelos integrantes que 
compõem a instituição.
 Com isso, concluindo, reafirmamos a importância de garantir espaços de elaboração 
da dinâmica do serviço, seja em reuniões de equipes, seja no espaço de supervisão 
clinico-institucional. A supervisão, como pude trabalhar em outro texto, é o momento onde 
é pensada a clínica, elaborado tanto pela dinâmica do serviço como pelas transversalidades 
das ações e as interseções vivenciadas pela equipe. É na pluralidade das transferências que 
se apresentam as dificuldades nas relações de poder, as contractualidades de equipe, as 
dificuldades de lidar com os limites subjetivos, os sentimentos ambivalentes, os vínculos 
estabelecidos entre eles, o acolhimento, o lugar de cada um e o exercício permanente da 
escuta, de disponibilidade de discutir as adversidades dos espaços de convivência, da neces-
sidade de integração ou da tecelagem clínica. Ou seja, a construção da clínica exige investi-
mentos subjetivos e de políticas públicas, de formação permanente com os cuidadores para 
qualificar e garantir que a cartografia da clínica revele uma fotografia que expresse cenário 
em movimento, alicerçado pelos vínculos estabelecidos nos elos efetivos identificados, num 
formato integrado, acolhedor.
 A discussão dessa clínica ocorre com a riqueza da singularidade de cada membro 
dessa equipe, em um processo associativo, como se tivéssemos construindo uma obra sem-
pre inacabada. Às vezes temos a impressão de ser uma tela pintada por todos, uma escultura, 
um texto;  cada um do seu lugar constrói o que estamos chamando de “clínica de invenção 
social”. 
 Eu agradeço a todos. E espero  que,  na oportunidade do debate, escutando vocês, 
possamos estar avançando, nos inquietando e provocando algumas ações, questões  do nos-
so trabalho.
 Obrigada.
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POR UMA CLÍNICA DO ETHOS HUMANO

Kleber Duarte Barreto15 

 Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos, e agadecer aos organi-
zadores  a oportunidade de estar conversando e debatendo sobre essas questões tão impor-
tantes para todos nós que estamos envolvidos no campo da Saúde Mental. 
 Nasci em Itapira, cidade do interior do Estado de São Paulo. Isso tem tudo haver 
com o que vou falar. Estou em São Paulo há vinte e um anos, mas como dizem: “Você sai do 
interior, mas o interior nunca sai de você”. E eu estou vivendo um processo de enlouqueci-
mento, de loucura desde o Natal e o Ano Novo de 2005, em que uma amiga me deu de 
presente o livro Grande Sertão:  Veredas de João Guimarães Rosa. A coisa foi braba. Então, 
usarei um pouco de Guimarães Rosa, aproveitando e prestando uma homenagem aos 50 
anos de Grande Sertão Veredas, e também, de outro livro do mesmo autor, o Corpo de Baile, 
lançado no mesmo ano.  Guimarães Rosa é mineiro nascido em Cordisburgo, cidade do 
coração.  Guimarães Rosa é um gênio, patrimônio mineiro, patrimônio brasileiro, patrimônio 
da humanidade. Uma das coisas que ele fazia, brilhantemente, com propriedade, pela sua 
genialidade, é que ele rebatizava tudo: aproveitava aquilo que já estava batizado, mas não 
suportava a situação já estabelecida, acomodada. E parece que um projeto simples dele, um 
dos anseios dele era, através do conhecimento de várias línguas que ele tinha, poder recu-
perar a língua falada antes da Torre de Babel, a partir da qual os seres humanos começaram 
a construir coisas, teorias, tentando alcançar o céu - e ai surgiram as várias línguas.  Mas ele 
queria a língua antes de Babel, que era a mesma para todos, onde todos se comunicavam e 
se entendiam. Projetinho simples. Evocar a língua-memória de nossas raízes
 Para a minha desgraça maior, estive em Cordisburgo, há alguns dias atrás,  partici-
pando da XVIII Semana Roseana, que acontece todo ano no mês de julho -  uma celebração 
da obra de Guimarães Rosa. Tive a oportunidade de ver coisas interessantes. Ele  trabalhava 
através dos paradoxos, a obra dele é um paradoxo:  é o sertão, mas é um sertão que está den-
tro da gente, é um sertão que não se deixa às claras, é um sertão que acena e  que se oculta. 
E  ele buscava o paradoxo, a coexistência de contradições:  onde não é uma coisa ou outra, 
é uma coisa e outra. Segundo ele, os paradoxos existem para expressar uma realidade para a 
qual ainda não existem palavras; ele queria a matéria bruta, a palavra-coisa.
 Essa situação da Saúde Mental, da doença mental... o termo “mental”, assim, a mim 
incomoda, pois  já vem saturado dos equívocos decorrentes da modernidade. Posso aceitar 
o “mental” se for dentro de uma perspectiva oriental. Só para ajudar a situar esta visão: uma 
família, em São Paulo,  hospedou uma estudante, vinda  da Tailândia ou da Indonésia.  Eles 
estavam conversando e de repente, na conversa, o marido falou “mental” e pôs a mão na 
cabeça, e a estudante estrangeira começou a rir.  Ele perguntou: - “O que foi? Alguma coisa 

15Acompanhante terapêutico, doutor em Psicologia Clínica, supervisor e pesquisador da Universidade Paulista -UNIP
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engraçada?” Ela falou:  - “Você disse ‘mental’ e  pôs a mão na cabeça.” Ele: - “Mas é isso o 
‘mental’. Como é que é lá para vocês?” Ela respondeu dizendo a palavra  “mental” e pondo  
a mão no coração. A referência oriental é outra. “Mental” está no coração, se dá no coração. 
Para nós, ocidentais, o mental migrou para a cabeça - algo racional, algo cerebral.
 Penso que nessa luta antimanicomial buscamos uma clínica onde trancar não é 
tratar, de maneira alguma. A proposta desta Mesa é, também, bastante forte: quais seriam os 
pontos de partida para uma clínica antimanicomial? E aí, como na torre de Babel, cada um 
defenderá pontos de partida distintos, dependendo da perspectiva teórica, dependendo do 
lugar de onde fala.  Mas, recorrendo a Guimarães Rosa: não é o ponto de partida, não é a 
chegada que é o mais importante; o importante é a travessia. Penso que já estamos atraves-
sando. Podemos ver quais foram as origens, de onde partimos, mas já estamos atravessando, 
não tem mais jeito,  e, agora, estamos nessa viagem que não é fácil. Então nem partida, nem 
chegada - quer dizer, temos partidas, temos pontos onde sonhamos chegar e, talvez nunca 
cheguemos, mas é para lá que vamos.  Sabe Deus para onde é, mas é uma terceira margem 
- nem uma margem, nem outra, mas a terceira margem do rio.
 Os termos propostos para esta mesa - o acolhimento, a escuta e o vínculo - são fun-
damentais;  mas, também, preferiria rebatizar esses termos. Do modo como são apresentados 
estão já saturados de abstrações.   Se observarmos aquilo que ouvimos no encontro com o 
outro, com as pessoas na nossa lida, cuja maioria não tem formação acadêmica, certamente, 
eles rebatizariam essas coisas, de um modo em que estariam mais próximos dos fundamentos 
das necessidades humanas. 

Acolhimento

 Talvez, pudéssemos pensar, ao invés de acolhimento, em hospitalidade, cuidado, 
responsabilidade, devoção. Donald Winnicott, pediatra e psicanalista inglês, fez todo um 
esforço clínico e teórico a fim de  dar uma fundamentação científica para a palavra devoção. 
Com o objetivo de dar um lugar para a sabedoria da mãe, das mulheres - a sabedoria ma-
terna. Dar hospitalidade é receber o outro em sua singularidade, nos deixando visitar pela 
sabedoria que o outro porta.

Escuta

 Um termo tão caro ao campo psicanalítico. Sugeriria outro termo, um termo que me 
é muito querido: “acompanhar”. Acompanhar, cuja origem latina da palavra cum,  comer,  e 
panis,  pão, comer do mesmo pão. Ao acompanhar alguém comemos do mesmo pão com o 
outro e também nos transformamos nesse encontro. E por quê esta sugestão? Porque podemos 
fazer esforços imensos de ampliação semântica, mas “escuta”, inevitavelmente, faz refer-
ência ao campo discursivo, à dimensão da palavra. Sem dúvida uma dimensão importante, 
mas que, principalmente no campo psicanalítico, e na cultura ocidental em geral, repre-
senta o campo privilegiado do simbólico. Como se a dimensão simbólica por excelência 
acontecesse apenas na palavra. Mas o campo simbólico não se restringe a essa dimensão. 
Segundo Gilberto Safra, especialmente em Hermenêutica na Situação Clínica - existem pelo 
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menos  três noções de simbólico. Uma delas é a dimensão discursiva que tem como para-
digma a palavra. Uma segunda dimensão, que no Ocidente  tem sido trabalhada por alguns 
filósofos e psicanalistas, postula a noção de um símbolo apresentativo. Este tipo de símbolo 
proporciona uma experiência onde a linguagem é plástica, e ocorre no campo das artes por 
excelência: dança, pintura, artes plásticas, literatura e poesia. Neste registro simbólico não 
cabe interpretar, não cabe decodificar. É um campo de experiência. Se no símbolo discursivo 
temos como paradigma o pensamento lógico, a linguagem, por outro lado, o paradigma no 
símbolo apresentativo é o corpo, a sensibilidade. No pensamento oriental, existe uma outra 
noção simbólica importante que se apóia na teologia e na filosofia grega e russa, onde se 
fala de uma dimensão icônica. Então, temos três dimensões simbólicas: representativa, apre-
sentativa e icônica. Dentre elas, a icônica é fundamentalmente paradoxal, porque nela está o 
representativo, que faz uma referência a alguma coisa, uma lembrança; é também apresenta-
tiva, pois proporciona uma experiência.  Além de representativa e apresentativa, ela é uma 
presença do transcendente, do para além, ela é o ícone. Icônico, aqui, não tem nada haver 
com a informática. O símbolo icônico é furado, é abertura para além. Se quisermos fazer al-
guma relação com a  Conferência de Abertura do Peter Pál Pelbart, seria o lugar da aparição 
do Outro. No ícone tem o mesmo e tem o outro. É abertura para algo que nos transcende. 
Como paradigma poderíamos pensar na janela. Campo do paradoxo: é dentro e é fora, é e 
não é. Fura o mundo, fura o tempo e o espaço. Campo da surpresa, do surpreender-se, dos 
acontecimentos, da vivência do sagrado. Quando vivemos alguma coisa e sentimos algo 
especial que, às vezes, chamamos de sagrado, algo que não tem nada haver com religioso. 

Vínculo

 Por quê não encontro? Por que não amizade? Amizade não no sentido “Aí, meu 
amigo!”,  não no sentido desse jeito às vezes estereotipado de falar. Mas, uma amizade que 
poderíamos pensar a partir da definição de um filósofo russo que se chama Pavel Florensky:  
amizade como algo anterior ao subjetivo, condição mesma para a existência humana.  Ele 
afirma: “Enquanto o ser humano permanecer humano ele busca uma amizade. O ideal de 
amizade não é inato no homem, é ‘um a priori’ do si mesmo. É um elemento constitutivo de 
sua natureza (The pillar and the ground of truth).  Ele assinala para amizade como condição 
para a existência humana. Uma amizade não só ôntica, ocorrendo no campo do mundo, 
no espaço e no tempo, mas  uma amizade ontológica, uma amizade que possibilita o ser 
homem. 
 Acho que temos um desafio  pela frente. O trabalho empreendido  nessa caminhada, 
nessa travessia,  exige de nós toda a formação que podemos alcançar, demandando  também  
a formação fornecida pela vida, pelo que portamos em decorrência de nossa história e por 
aquilo que trazemos em nós de nossos antepassados.
 Uma amiga foi chamada para realizar a reforma dos serviços de um hospital 
psiquiátrico que seria interditado. Fizeram uma proposta para ela, deram todas as condições 
para ela e disseram: -“Olha, você assume e faz as transformações que você quiser, a gente 
dá todas as cartas para você transformar o tratamento desse hospital”. Isso foi na região de 
Presidente Prudente, se não me engano. E ela disse o seguinte, contando a experiência: - “Eu 
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topei, mas antes, conversei com duas pessoas que eu queria ter comigo, porque eu só toparia 
se essas duas pessoas estivessem comigo”. E ela contava que estas pessoas eram duas senho-
ras: uma tinha a formação de enfermeira e a outra cuidaria da cozinha. E ela não aceitaria 
sem essa senhora da cozinha, que cuidaria também de outras coisas, porque segundo ela, era 
uma mulher de um coração do tamanho de um bonde. Ela só topou aquele desafio, aquela 
proposta, porque essa mulher estaria junto dela. Penso que na empreitada que estamos nos 
propondo temos de  estar presente de corpo e alma: já que estamos falando tanto do coração,  
acho que isso é fundamental.
 Estive no IV Congresso Argentino de Acompanhamento Terapêutico, em Córdoba, 
e houve uma homenagem a um psiquiatra que se chama Jorge Pellegrini, responsável pela 
Saúde Mental da província de San Luis, que recebeu em 2005 um prêmio da UNESCO em 
Saúde Mental. Agradecendo a homenagem dos acompanhantes no referido Congresso, ele 
mencionou a reforma que pôde  ser  implementada em sua província, e agradeceu também 
os que o receberam:  ele conseguiu fazer uma reforma sem despedir um funcionário do 
hospital, utilizando, se apoiando nas próprias pessoas que já estavam lá. Agradeceu a todos, 
e agradeceu, principalmente, a cozinheira, pois eles conseguiram fazer a reforma, também 
porque a cozinheira, de manhã, quando ia para o trabalho,  trazia no bolso o manjericão de 
casa para poder dar um sabor diferente para a comida que  iria fazer no hospital.
 A reforma é feita com tudo que é possível, mas fundamentalmente, com o que traze-
mos em nossa bagagem pessoal, com o que somos, e, dessa forma, nos implicamos até o 
último fio de cabelo, ou melhor, até a última corda do coração, não é? Vocês sabem disso.
 Como parte de nossa bagagem é interessante evocar o que nossa literatura desvela 
sobre essas questões. Para isso, gostaria de falar mais um   pouco do Grande Sertão e do 
Miguilim.
 Quero abordar uma cena que considero paradigmática no tipo de trabalho que po-
demos realizar. Nela podemos encontrar a transformação de uma situação psíquica, humana 
por meio da amizade entre mãe e filho e com o uso de uma situação que surge em um valor 
icônico:  Miguilim, do Campo Geral, garoto sofrido, sua mãe não gostava da cidadezinha 
em que viviam, achava muito feia;  o bonito, a beleza estava para trás do morro, aonde  ela 
nunca ia. Era uma pessoa que se entristecia pela feiúra, e Miguilim tentava transformar isso. 
 “Então a noite descia e recebia mais, formava escuridão feita. Daí dos demais deu 
tudo vaga-lume. Olha, quanto me encharcou se desajuntando no mar, por um chorinho 
desse parece festa, insano. Miguilim se deslumbrava: - Chica, vai chamar mãe! Para ela ver 
quanta beleza!”   Mais adiante no mesmo texto: “Mãe, minha mãe, o vaga-lume! Mãe gos-
tava, falava afagando os cabelos de Miguilim. Por meio de um deles é um aceno de amor.”
Se atentarmos para a questão do amor como aparece na cena descrita, poderíamos nos inda-
gar de que amor se fala?
 No texto de Guimarães Rosa,  encontramos na fala de Riobaldo algo que pode nos 
esclarecer. Ele nos diz: “Amor é a gente querendo achar o que é da gente”. Amor,  anseio do 
pressentimento de si? O gesto amoroso do Outro não nos devolve o que mora em nós como 
sonho pressentido de si? Somos a memória do que habita no outro?
 Continuemos em companhia, comendo do mesmo pão, de Rosa. Em seu poema 
Revolta de Magma, na última estrofe nos diz:“...mas não quero ir para mais longe, dester-
rado, porque a minha pátria é a memória, não quero ser desterrado, porque a minha pátria é 
a memória”.
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 Reformar não seria ofertar ao outro a memória dos fundamentos de si e do homem 
esquecidos ou perdidos? Gesto amoroso-ético!
 Dostoiévski, em um de seus textos que se encontra no livro intitulado Diário de um 
Escritor, abordou algo muito interessante.  Ele nos diz: “Fala-se muito sobre educação, mas 
alguma memória sagrada e bela, preservada desde a infância, talvez, seja a melhor educação. 
Se um homem carrega várias dessas memórias consigo, elas são salvas para o resto dos seus 
dias. Mesmo se somente uma boa memória vive em nosso coração ela será um instrumento 
de nossa salvação algum dia”.
 Não seria desse modo que poderíamos dar hospitalidade ao outro ofertando 
memória? Memória do humano? Beleza que encanta e trazendo a tona a recordação do que 
nos é fundamental?
 Eu gostaria de compartilhar com vocês uma memória que eu trouxe de Cordisburgo,  
cidade do coração. Dostoiévski  é conhecido pela frase: “A beleza salvará o mundo”. Em 
russo a frase é Krassata cpaciot mir. A palavra  Mir em russo é: mundo, paz, e aldeia. A beleza 
salvará o mundo, a beleza salvará a paz, a beleza salvará a aldeia. Esse era o seu modo de 
assinalar a interdependência desses diferentes fenômenos.
 Quero, portanto falar de algo que me encantou pela beleza, pelo espírito comu-
nitário que aconteceu na “aldeia” Cordisburgo 
 Eu estava em  Cordisburgo,  em uma manhã, antes de vir  para cá, às 5h da manhã,  
e ouvia a serenata dos galos. Nunca vi tanto galo cantando num lugar só - o trem passa 
apitando. Eu fui para a beira da linha tentar ler um livro.  De repente ouço uma algazarra 
de crianças, um alvoroço. Fui ver o que era e havia um tipo de Bumba-Meu-Boi, chamado 
Encantado, um violeiro, um cara tocando tambor e a molecada acompanhando em festa. 
Eles cantavam duas musiquetas enquanto andavam pela rua. Uma delas, era assim: “Lá vem 
o sol, lá vem a lua/ no reino encantado passeando pela rua”. E eles iam caminhando, e o boi 
ia avançando em direção à criançada,  e todos em polvorosa. Tinha uma hora em que o boi 
parava, o boi agachava, o boi sentava. Nesse momento, surgia alguém e colocava uma corda 
na frente do boi e, então, se cantava:  “Pisa na linha, levanta o boi,  levanta meu boi do chão. 
Pisa na linha, levanta o boi, levanta meu coração”.
 Memória do originário, canção que surge no meio do povo e que salva o coração 
humano, levantando-o e colocando-o no meio do peito.
 Vi uma vaca no Aeroporto de Confins, parte dessa exposição que percorre diferentes 
cidades do mundo chamada Cow Parade (Desfile das Vacas). Uma vaca no aeroporto! En-
contro de mundo e de tempos. Eu fico assim meio atormentado, tentado a chegar naquela 
vaca que vi no Aeroporto, lá deitada, jogar uma corda no chão e cantar essa música para ela: 
“Pisa na linha, levanta meu coração”...
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POR UMA REFORMA PSIQUIÁTRICA ANTIMANICOMIAL: 
DESAFIOS E IMPASSES ATUAIS 

Cirlente Ornelas16 

 Boa tarde a todos! É um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite, parabenizar a 
Comissão Organizadora pela beleza desse encontro e dizer que é uma honra estar aqui nessa 
Mesa com pessoas que ajudaram a construir a história da Reforma Psiquiátrica antimanico-
mial do Brasil: Marcus Vinicius, Tykanori, Florianita.  Quando eu ainda nem sabia que existia 
o movimento antimanicomial, lá no meu município, Ipatinga, havia algumas pessoas que 
faziam algo para mudar a nossa realidade, como o Jairo Guerra, psicólogo da rede municipal 
de Saúde e a equipe de Saúde Mental.  A Florianita e o Tykanori estiveram lá em 92,  a con-
vite da Secretaria de Saúde, para esclarecer sobre a necessidade da implantação do CAPS. E 
depois, já em 1999, com a mobilização da Associação Loucos por Você, nos juntamos aos 
colegas do Fórum Mineiro de Saúde Mental, a Marta Elizabeth e o Marcus Vinicius, que estão 
nesta mesa, e muitos outros que estão presentes hoje aqui. Com certeza, todos contribuíram 
enormemente com a nossa luta.
 Sou familiar de portadores de sofrimento mental. Eu sempre digo que o maior achado 
da minha vida foi meu encontro com o movimento antimanicomial. Encontrar estas pessoas 
com as quais, certamente, aprendo a cada dia, sejam usuários, familiares ou técnicos.
 E também quero ressaltar aqui o trabalho que foi feito conosco, no decorrer destes 
sete anos, pelo  psicólogo Jairo Guerra. Acho que a maior formação que ele nos deu foi, ao 
dar valor àquilo que não era valorizado antes, nos fazer acreditar em nosso fazer e em nosso 
saber. E, também, nos ajudou a pensar, a trocar experiências e a sistematizar o que fazíamos. 
O texto que vou ler agora é o resultado de inúmeras discussões que fizemos coletivamente 
em nossa associação de usuários e familiares e organizado mim e pelo Jairo . 
 Pela nossa experiência nestes anos de militância no movimento antimanicomial e 
de relacionamento com os serviços de Saúde e de Saúde Mental, vemos o quanto o tema 
desta mesa é difícil. A realidade nos desafia a superar os impasses, que, por vezes, parecem 
realmente nos colocar em becos sem saída. A Associação Loucos por Você e o movimento da 
luta antimanicomial são lugares de intensa aprendizagem e de construção de novas formas 
de se lidar com a loucura. No início de nossa luta a associação priorizou lutar pela implan-
tação do CAPS em nosso município e, desde então, adotamos o ideal antimanicomial como 
referência.
 Descobrimos que, antes mesmo da implantação do CAPS, muitos dos problemas 
que tínhamos poderiam ser mudado. E, realmente, a partir de nós mesmos, realizamos mui-
tas mudanças na realidade à nossa volta por meio do diálogo, da troca de experiências, do 

16Familiar de usuário da Saúde Mental, coordenadora da Associação Loucos por Você,  miltante do Fórum Mineiro de Saúde Mental 
17Psicólogo, assessor da Associação Loucos por Você.
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apoio mútuo e da solidariedade. Conseguimos quebrar preconceitos, melhorar as relações 
entre usuários e familiares e destes com a comunidade. Para tanto, trocamos saberes do 
dia a dia construídos pelos próprios usuários e familiares com os saberes técnicos. Unimos 
nossa luta política diante do governo municipal com nossa luta política pelos direitos mais 
básicos de convivência familiar e comunitária. Com isso aprendemos que intervir no âmbito 
governamental é tão importante quanto mudar uma postura profissional inadequada, uma 
manifestação de preconceito de vizinhos. Compartilhamos vivências pessoais que evidenci-
aram que a política faz parte indissociável de nossa casa, de nossa comunidade.
 De 1999 a 2004, lutamos arduamente pela implantação do CAPS. Enfim, consegui-
mos a tão desejada vitória. No entanto, vimos que a Reforma Psiquiátrica pode se tornar 
apenas reforma de instalações, de implantação de novas equipes, de oficinas, de oferta de 
mais consultas e mais medicamentos sem, contudo, mudar algumas coisas que nós, antiman-
icomiais, consideramos fundamentais. Apesar do inegável avanço promovido pela implan-
tação do CAPS em nosso município, algumas práticas ainda persistiram,  muito semelhantes 
àquelas promovidas pelo antigo modelo manicomial.
 Algumas experiências que vivenciamos em nossa realidade, infelizmente, pelo 
diálogo que temos com colegas de outros municípios mineiros e outros estados, não são 
exceções. Queremos ressaltar que existem inúmeras experiências positivas dentro da Refor-
ma. No entanto, estamos aqui para problematizar os desafios que enfrentamos para fazer 
avançar a Reforma Psiquiátrica brasileira.
 Uma questão central que pretendemos ressaltar é a atenção à crise, a dificuldade de 
apoio dos serviços de Saúde Mental nas diversas situações de crise que temos acompanhado 
a partir do trabalho de nossa associação. Os usuários e familiares do Programa de Saúde 
Mental do município participam das oficinas organizadas pela associação Loucos por Você 
e com isto estabelecemos relacionamentos estreitos com eles. Conhecemos cada um deles 
e suas famílias profundamente. Para exemplificar a dificuldade de uma atenção adequada, 
citamos um dos primeiros casos que aconteceu após a implantação do CAPS. Um dos par-
ticipantes da nossa associação após semanas em crise foi atendido pelo CAPS por volta das 
11 horas da manhã. Imediatamente após a sua entrada no serviço, foi encaminhado para o 
Pronto Socorro por estar “agressivo”. O SAMU foi acionado, mas, como o paciente estava 
sem condições de ser abordado, segundo a equipe do CAPS, retornou ao PS. Após a chegada 
da Polícia, o SAMU retornaou  e o levou ao Pronto Socorro. No PS, ele ficou poucas horas,  
e foi encaminhado para um hospital psiquiátrico em Belo Horizonte.
 Deste pequeno relato já podemos fazer várias perguntas acerca das condutas adota-
das pelos serviços. Primeiro, por quê o CAPS não permitiu a permanência do usuário durante 
o dia, antes de indicar o seu encaminhamento para o Pronto Socorro? É bom dizer que nós 
conhecemos este paciente em crise e fora dela e, na associação, a sua dita “agressividade” 
nunca foi problema. Segundo, supondo que este usuário estivesse realmente agressivo com 
os profissionais do CAPS, por qual motivo o usuário não foi encaminhado para passar a noite 
no Pronto Socorro e, no outro dia, retornar ao CAPS para nova avaliação? Este usuário ficou 
internado 30 dias no hospital psiquiátrico e, com toda certeza afirmamos: desnecessaria-
mente. Assim como foi desnecessária a sua contenção física no CAPS e no PS, seu isolamento 
no hospital psiquiátrico e todo o sofrimento daí decorrente. 
 Os seus amigos da associação ficaram chocados com a conduta do CAPS. Os seus 
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familiares estavam preocupados com a internação no hospital psiquiátrico, queriam tirá-lo 
de lá, mas, ficaram com medo de transgredir uma orientação técnica. Afinal, se o serviço 
especializado não deu conta dele... Por mais que nós disséssemos que ele poderia ser trazido 
para casa, havia uma indicação contrária ao seu retorno justamente por parte do  serviço 
especializado recentemente implantado: o CAPS. O pior foi que este serviço era, para nós 
da associação, o resultado concreto de nossa luta antimanicomial no município. Era uma 
situação estranha, tanto para nós quanto para as pessoas que acreditaram em nossa luta. O 
serviço “qualificado e humanizado” que havíamos lutado tanto para implantar estava nos 
contradizendo, dizendo que o certo, o necessário, em alguns casos, seria justamente en-
caminhar para o hospital psiquiátrico. Diante destes supostos “casos especiais” que precisam 
de internação manicomial, perguntamos: eles realmente estão fora da capacidade dos novos 
serviços abertos? Se eles realmente estão, é por que não existe uma Reforma Psiquiátrica 
antimanicomial.
 Outro caso acompanhado por nós é também o de um usuário em crise,  cuja  família 
faz parte inclusive da diretoria de nossa associação e, portanto, não aceitou a indicação de 
internação em hospital psiquiátrico. A família, conforme orientação do CAPS, procurou a 
unidade básica de saúde por ser a porta de entrada da rede de atenção em Saúde Mental. A 
esposa do usuário explicou à psicóloga que ele já não dormia há muitos dias, não aceitava 
mais a medicação e estava agredindo verbalmente a ela e aos filhos. A psicóloga encaminhou 
o caso ao CAPS sem sequer ouvir o usuário. No CAPS, o técnico perguntou se a família já 
havia registrado um boletim de ocorrência policial. Se não, a família deveria fazê-lo, pois 
este recurso serviria para intimidá-lo. Este usuário já era atendido pelo psiquiatra da rede 
municipal e a opção pela polícia foi a primeira resposta do CAPS. Esta situação gerou grande 
constrangimento para nós;  afinal, em nossa luta, sempre defendemos tratar os casos de 
Saúde Mental preferencialmente dentro do recursos do Sistema de Saúde. No entanto, neste 
caso, a primeira ação feita foi pela  via da força policial, quando deveria ser a última. 
 Apesar da indicação “técnica” de acionar a polícia, conseguimos acordar com o 
CAPS a realização de visitas domiciliares na tentativa de estabelecer um vínculo do usuário 
com o serviço. No entanto, o profissional responsável pela visita reclamou que não havia 
carro disponível no serviço para esta ação. A visita somente ocorreu cinco dias depois, após 
uma nova cobrança por parte da família. 
 Durante a visita, o profissional acordou com o usuário uma visita ao CAPS, mas 
este não foi. O profissional, por sua vez, não realizou novas tentativas. Após várias queixas 
da família, o CAPS transferiu o atendimento do usuário em crise novamente para a unidade 
de saúde. Em síntese, os serviços de Saúde apontaram que a solução estaria em ações da 
própria família, mas não buscavam dialogar com esta para construir novas saídas. A família 
foi “orientada” a sair de casa e a denunciar o usuário. Mesmo que fossem estas as medidas 
necessárias do ponto de vista dos técnicos, não o eram do ponto de vista da família. Esta 
situação perdurou por meses, levando a família a grande sofrimento sem que fosse proposta 
qualquer outra alternativa. No mínimo, a família poderia ter um espaço continuado de diálogo 
com a equipe técnica para conseguir construir outras soluções. No entanto, ao recusar as 
orientações do serviço, a família foi considerada rebelde às indicações “técnicas”, isto é, a 
família foi considerada um “caso problema” cujo método adotado foi o do abandono a fim 
de, pelo sofrimento, fazê-la  submeter-se às “superiores” orientações técnicas. Como a as-
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sociação tomou a posição de defender a família, fomos considerados também um problema 
para os profissionais. “Quem éramos nós para sabermos mais do que eles”, parecia ser o 
grande questionamento.
 Nós, antimanicomiais, queremos que haja trocas de saberes, escuta e resolução dos 
casos, sem o privilégio de respostas prontas, seja de serviços, seja dos usuários, seja dos 
familiares. Parece que este é um grande problema ainda para os  profissionais que se con-
sideram os únicos a saber o que fazer, como no antigo modelo manicomial. E o restante da 
sociedade deve apenas seguir obedecendo.
 Diante do impasse citado acima, perguntamos: aonde discutir tais casos? Qual o 
lugar destas trocas acontecerem quando estabelecido um confronto de condutas? Se de-
fendemos que o saber não está somente em prescrições técnicas, mas que há saber a ser 
considerado no usuário e no familiar, como possibilitar a prática efetiva desta nossa posição? 
Como seria feita? Parece que inúmeros serviços abertos ainda não construíram práticas ca-
pazes de dar conta deste desafio.
 Destes dois relatos podemos ver que a formação profissional ainda deixa muito a 
desejar. E pergunto: será que os novos profissionais, que estão sendo formados hoje, estão 
qualificados para enfrentar estes novos desafios? A política de formação para os profissionais 
de Saúde Mental está sendo viabilizada de forma adequada? 
 Todos os setores mais esclarecidos da sociedade são favoráveis à Reforma Psiquiátri-
ca. No entanto, o título desta Mesa nos faz uma provocação a partir da Reforma diferenciada 
que queremos: uma Reforma Psiquiátrica antimanicomial. Dentro do leque da Reforma 
Psiquiátrica, alguns criticam o hospital como lugar de asilo, mas o defendem como um lugar 
de assistência que conviveria com os serviços abertos. Querem uma reforma mais técnica 
que valorize a conduta especializada dos profissionais. O hospital, para estes, deveria con-
tinuar existindo para os casos mais difíceis. Estes, conscientemente, não querem uma reforma 
antimanicomial. 
 No entanto, encontramos muitos técnicos que se dizem antimanicomiais, mas não 
ousam construir novas práticas e continuam a usar quase que indiscriminadamente o hospi-
tal psiquiátrico como recurso terapêutico. Estes são antimanicomiais no seu ideal, mas não 
nas suas práticas. Parece que, no nosso dia a dia, nem todos estão satisfeitos com a Reforma 
do mesmo modo. Nós, antimanicomiais, temos de ter a clareza de que criticamos o hospital 
psiquiátrico como lugar de assistência e queremos o seu fim. Para isso, pensamos que temos 
de ter muitos outros parceiros, sempre, sejam técnicos ou não.
 Assim, encontramos comumente o discurso avançado, mas uma prática limitada 
e até contraditória com a luta antimanicomial, como nos casos relatados acima. Pensamos 
que é uma questão de qualificação dos profissionais das unidades básicas, do PSF e mesmo 
dos CAPS para a realização de ações de Saúde Mental. Pela nossa experiência local, os 
agentes comunitários são sensíveis e acolhedores, mas os profissionais, de maneira geral, 
infelizmente, não sabem conduzir de maneira adequada inúmeros casos, seja em relação à 
medicação, seja em relação ao acompanhamento continuado dos casos. Muitos acham que 
a Saúde Mental não é para eles. Há, ainda, uma rotatividade dos profissionais que impede a 
continuidade dos trabalhos, o estabelecimento de relações mais duradouras entre técnicos 
e usuários/familiares. Muitos trabalhadores, insatisfeitos com os baixos salários, saem dos 
serviços em busca de alternativas na rede privada. Constatamos um claro confronto entre o 
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sistema público e o sistema privado de Saúde. Alguns profissionais invalidam o trabalho em 
equipe do CAPS e propõem a consulta individual em seus consultórios particulares como 
algo mais qualificado e humanizado. Afinal, segundo eles, o que é público é de “segunda 
linha”.
 Enfrentar estes grandes problemas da Reforma Psiquiátrica e do Sistema Público de 
Saúde é de fundamental importância para cumprir uma política antimanicomial que garanta 
uma atenção a todos, humanizada e de qualidade. Para tanto, os trabalhadores devem ter 
garantias de formação adequada,  que contemple a aceitação da visão dos usuários e 
familiares no projeto terapêutico. Com isso não queremos dizer que todos devem ser técni-
cos na matéria, e é até bom que não sejam. 
 É preciso também garantir condições de trabalho e de remuneração dignas para 
os profissionais para que a relação terapêutica seja de qualidade, uma relação continuada 
e responsável com as pessoas que atendem. É preciso ainda criar espaços diversos, além 
dos serviços, incentivando as diversas formas de associação de usuários e familiares a fim 
de articular novas redes sociais na comunidade. Não há apenas saídas técnicas, dentro dos 
serviços, que dêem conta de uma reforma efetivamente antimanicomial.
 Devemos incentivar a realização de campanhas locais e regionais contra o precon-
ceito e a discriminação da sociedade. Os próprios usuários e familiares devem ser incentiva-
dos a construir novas formas de relacionamento em cada comunidade. Atualmente, há so-
mente as atividades do dia 18 de maio que mobilizam a atenção dos meios de comunicação 
e promovem um debate público. No entanto, é preciso promover também espaços continu-
ados de reflexão nas comunidades e até em instituições governamentais como no Judiciário 
e no Legislativo. Por isto é que a mudança da cultura manicomial é de grande importância 
e deve ser uma de nossas prioridades de trabalho. Um CAPS inserido em uma comunidade 
fortemente manicomial pouco pode fazer dentro de seus muros para mudar a cultura mani-
comial.
 Em nossa associação, há um tempo atrás, reformamos a casa de uma associada nos-
sa que, por força da justiça,  poderia perder a guarda da filha devido às péssimas condições 
de sua moradia. A Reforma Psiquiátrica pode ser vista como a reforma que fizemos nesta 
casa. Portas foram fechadas, outras abertas; onde não havia janelas, abrimos para deixar 
o sol entrar, e, agora, lá estão elas escancaradas para uma paisagem antes não vista. Uma 
simpatizante da nossa luta tomou para si a organização da reforma e convocou empresários 
para doação do material necessário, contratou um pedreiro que orientava os colegas da asso-
ciação a pintar, etc. Estes  não sabiam, a principio, como fazer nada, mas foram aprendendo 
com o pedreiro;  afinal, sozinho, o pedreiro iria demorar muito para terminar o serviço. A 
dona da casa, portadora de sofrimento mental, deu idéias que nem sempre eram viáveis, 
mas, pelo diálogo, construímos acordos. Precisou-se também de dinheiro suficiente para que 
não faltasse o material necessário; o telhado não poderia ficar descoberto ou uma parede 
sem reboco. Assim, foi preciso investir realmente na construção do que nos propomos a 
fazer.
 Por mais simples que este exemplo possa parecer, ele nos alerta sobre coisas fun-
damentais. Na Reforma Psiquiátrica que queremos este compromisso social e esta solidarie-
dade são imprescindíveis; promover condições efetivas para dividir ações e conhecimentos 
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também, pois somente assim, ousando coletivamente, poderemos reformar nossas práticas 
para construir o que não existe ainda. E, tão importante quanto o que já foi falado, há a 
questão do financiamento da reforma. Afinal, uma obra não pode ser realizada sem mínimas 
condições de financiamento. Tudo isto é fundamental para construir a nossa obra inacabada, 
a reforma psiquiátrica ANTIMANICOMIAL que queremos.
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NO LABIRINTO DA REFORMA PSIQUIÁTRICA

Florianita Coelho Braga Campos18 

 Quando cheguei e vi que falaria na Praça Vermelha pensei que essa era minha pri-
meira oportunidade de falar numa “Praça Vermelha”,  que, na minha história de mais de 50 
anos, significa revolução... Nada mais oportuno, pois estou acompanhada das pessoas que 
há tempos lutam por uma sociedade sem manicômios e vim para falar por uma Reforma 
Psiquiátrica antimanicomial. 
 Ao mesmo tempo não poderia ser somente puro desejo... Era o que eu neste mo-
mento gostaria: deixar-me levar pelo delírio em nossa utopia de uma sociedade sem 
manicômios! 
 Contudo, aproveitando que estou na Praça Vermelha,  cercada de lutadores de dif-
erentes locais do país e de diferentes inserções sociais – donas de casa, técnicos de serviços 
de Saúde Mental, artesãos diversos, artistas de várias artes, professores, gestores – e, o mais 
importante, todos são militantes de uma grande causa:  a liberdade de pessoas que não com-
eteram crime, não têm pena a cumprir e estão presas ou que ainda ficam presas como recur-
so “terapêuticos”. Antes de começar a levantar questões para o debate, gostaria de falar sobre 
o nome da mesa. Quando falamos Por uma  Reforma Psiquiátrica Antimanicomial,  estamos 
dizendo, pelo menos é o que transparece, que não temos uma política de Reforma anti-
manicomial. O que vou defender aqui é que temos sim uma política, e,  no caso da Reforma 
Psiquiátrica,  é uma política de Estado. Temos leis e portarias que respaldam o que por anos 
(18? 20? Mais de 20 anos) fizemos sem respaldo da letra da lei. Construímos jurisprudência 
e, como movimento social forte, conseguimos impor modificações na legislação nacional. 
Tínhamos bancada no Congresso Nacional, tínhamos técnicos reconhecidos no Ministério 
da Saúde e,  em vários estados e municípios, tínhamos   experiências importantes, que mos-
travam que a “liberdade é terapêutica” e que não precisávamos do hospital psiquiátrico. Era 
época da democratização do país, pós ditadura, quando todos os setores, principalmente os 
da Saúde, exercitavam o que era vetado fazer. Outra época. 
 E esta nossa época? Hoje, não temos apenas a experiência santista que colocou um 
fim ao hospital psiquiátrico, substituindo a atenção ao usuário do SUS por serviços abertos 
inseridos em comunidade e vivendo em território as experiências difíceis da loucura. Hoje, 
temos neste rumo – antimanicomial - serviços que buscam ser substitutivos em Belo Hori-
zonte, Aracaju, Campinas, Belém, Paraíba, Bahia e tantos outros lugares.  Hoje, temos uma 
diminuição muito grande de leitos e um crescimento significativo de serviços de atenção e 
de moradias – recebendo financiamento escrito em lei e portarias regulamentadoras. A partir 
da aprovação da lei 10.216/01, seguiram-se instrumentos que nos possibilitaram realizar o 

18Psicóloga,  professora da PUC-Campinas,  atualmente  no Núcleo Federal de Ensino da Fiocruz Brasília. 
19No Campus da UFMG, onde foi realizado o encontro, a praça central dos debates tem o nome de Praça Vermelha, e a alusão é à 
Praça Vermelha da revolução soviética. 
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que queríamos. Foi possível construir equipamentos que facilitam a rede de cuidados em 
Saúde Mental, que favorecem a mudança do modelo de atenção e que nos permitem chamar 
de uma política de Reforma Psiquiátrica antimanicomial.  Logo após esta lei, conseguiu-se 
concretizar mais uma antiga reivindicação do movimento, com a instituição da bolsa de rea-
bilitação psicossocial (o Programa de Volta para Casa), somando-se à portaria já existente - a 
PtGM106/00 - que institui o Serviço Residencial Terapêutico.  Poderíamos pensar que esta-
vam constituídos os pilares da desinstitucionalização: moradia e dinheiro para emancipação 
da vida. 
 O instrumento que preservava nossa bandeira de anos, qual seja, que  o dinheiro 
acompanhe o usuário (no caso o interno- morador), não bastou. Não conseguimos desarmar 
uma história de anos: a família - ou o curador - do interno fica com o BPC (benefício continu-
ado do Ministério da Assistência Social) , e os donos de hospício com a AIH (autorização de 
internação hospitalar do Ministério da Saúde), que permite interná-lo. Quem tem dinheiro e 
não precisa do BPC, ainda paga para o hospital (em formas discretas para não ferir princípios 
do SUS). Desarmar isto tem sido uma guerra, e temos perdido batalhas.
 Após 20 anos de batalhas pela Reforma Psiquiátrica, vivemos desafios em tempos 
mais conservadores que os anos 80. Até porque quem pagava pra ver, viu e não gostou: os 
contra-reformistas, sejam os donos dos hospitais, seja a indústria farmacêutica, sejam as as-
sociações corporativas – pois a maioria acredita no Ato Profissional, não apenas o médico. 
 Vivemos hoje grandes problemas, e não resolvê-los seria andar para trás, pois já 
estamos patinando nestas questões. Vou colocar aqui, quatro deles que merecem reflexão:
 1. Os macro-hospitais e a cultura da necessidade da internação (que andam juntos). 
Temos os instrumentos que permitem retirar as pessoas que ainda moram em hospitais e 
colocá-las em casa na comunidade,  e a maioria esmagadora delas terá direito à bolsa do 
Volta para Casa.  Destaco os macro-hospitais porque neles moram a maioria das quase 16 mil 
pessoas (exemplo disto temos Camaragibe/PE com 870 moradores com média de internação 
20 anos, assim temos Santa Rita do Passaquatro/SP, Paracambi/RJ e por aí vai). Por quê não 
conseguimos utilizar os instrumentos que aí estão? Cuidar em liberdade é algo que diverge 
de nosso conceito habitual de ciência e profissão... pois o convívio é a marca maior da 
atenção a estas pessoas, que de medicamentos psiquiátricos quase não precisam, psicotera-
pia individual ou em grupo não é a solicitação delas, não é o acompanhamento da famosa 
Atividade de Vida Diária, e, muitas vezes, os sinais vitais não devem ser temperatura, pressão 
e peso, mas convívio, luz, sol e vento livre, mostrar a cara e poder ser estranho e preocupar-
nos com suas solidões. 
 2. O teto financeiro do SUS. É princípio do SUS a descentralização (incluindo o 
financiamento/investimento) e a gestão participativa (com controle social). O modo de fi-
nanciamento que fez impulsionar a Reforma Psiquiátrica, até agora, para reverter o modelo 
hospitalocêntrico para atenção comunitária e territorial,  foi feito através do Fundo de Ações 
Estratégicas (o FAEC), como diretriz vertical. Apenas com o incentivo e financiamento dos 
serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico foi possível reverter o investimento que era 
exclusivamente para os leitos hospitalares (até 2001 constituía mais de 90% e caiu após estas 
ações para 50%... ainda!).  No ano de 2006  iniciou-se uma discussão dos Pactos do SUS, 
apontando para decisões que esperam um amadurecimento das instâncias de negociação 
do SUS (federal/estadual/municipal e  gestores/ usuários/prestadores) que, a nosso ver ainda 
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estão distantes disto. Brasil continental e Reforma Psiquiátrica, com pouco tempo de fun-
cionamento em novo modelo, traz grande dificuldades em criar de fato a necessidade de 
investimento nesta área do sofrimento.
 3. O desemprego ou a pressão que sofremos com o fechamento e/ou diminuição dos 
leitos hospitalares. Essa é uma situação infame. A rede hospitalar psiquiátrica foi criada como 
grande investimento empresarial financeiro. Depois, no início da Reforma, as portarias min-
isteriais obrigavam os hospitais a ter um grande número  de trabalhadores (principalmente 
auxiliares de Enfermagem e de pessoal de hotelaria), e isto foi feito com a maioria das empre-
sas devendo os encargos trabalhistas, o que hoje soma uma quantia muitas vezes maior que 
a propriedade, se vendida. Temos “conseguido” juntar quem é contra a reforma e quem não 
quer ficar desempregado. 
 4. A comunicação com o público e divulgação dos paradigmas e atividades da Refor-
ma Psiquiátrica. Mesmo nos governos Lula, com Ministro psiquiatra não conseguimos uma 
divulgação na TV tal qual os professores, o programa de AIDS, o bolsa família etc. Algo que 
divulgasse a legislação, o Volta para Casa, enfim, para o que diferencia o Brasil do resto das 
Américas, como vimos no Encontro Comemorativo de 15 anos da Conferência de Caracas. 
Para os trabalhos que movimentam milhares de trabalhadores do SUS, milhares de familiares 
e usuários libertos e a possibilidade de libertar os quase 16 mil atrás dos muros, precisamos 
a compreensão e participação de todos. 
 Ou seja, crescemos. Fizemos muito em pouco tempo. Os dados mostram, desde a 
lei, o que foi possível com a inversão do financiamento e como têm seguido os investimentos 
na construção de uma rede de cuidados em Saúde Mental que se pretende substitutiva ao 
modelo do confinamento. 
 Porém, as questões que levantei podem ser muito maiores que o nosso crescimento. 
Elas podem nos obrigar a dar ré, se não forem resolvidas, e serem levadas adiante, principal-
mente restabelecendo um movimento social forte em seu favor. 
 Estamos num impasse em  que,  para algumas coisas, só mesmo uma revolução:  
nada melhor que declará-la na Praça Vermelha. Fiz uma proposta no congresso de CAPS e, 
cada vez mais, acho que somente desta forma conseguiremos resolver o primeiro problema. 
Vamos lá.
 Os macro-hospitais não fecham porque nós não conseguimos resolver como fazer 
com os internos-moradores que estão neles. São hospitais que têm brasileiros de todos os 
cantos e até não brasileiros! Conseguir que voltem aos seus locais de origem, onde devem ter 
alguma história, mesmo que seja só sua, mesmo que a família não exista mais, seria o ideal. 
Aos poucos refazer as histórias de vida destas pessoas que estão, muitas vezes, há 30 anos 
interrompidas, é  algo  pode acontecer em outros lugares deste imenso país. Em um  lugar 
que possa acolhê-las, como em um município que tenha CAPS, que tenha política de Saúde 
Mental acontecendo, seja em que estado da federação for.  Se temos mil CAPS e pensarmos 
que cada um pode fazer pelo menos uma moradia, de pelo menos 8 pessoas, já re-
solveríamos a vida de 8 mil internos-moradores. Se, enfim, cada CAPS montasse 2 residên-
cias terapêuticas acabaríamos, de uma vez por todas, com esta vergonha de pessoas estarem 
em prisão perpétua, no confinamento hospitalar, sem terem cometido crime. 
 É surpreendente, para quem já viveu a experiência, como é rápida e intensa a re-
constituição da história do usuário em uma moradia. Nesse processo de convívio e escolhas 
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é possível a recuperação da origem, o surgimento da vontade como senhora de decisões 
importantes,  como mudar do local da residência terapêutica e reencontrar os membros da 
família. 
 O segundo problema não deveria ser um problema, mas o é a medida que ainda 
existem os pontos de vista dentro do setor Saúde sobre a “doença mental”, sobre o sofrimento 
“que não mata como a dor da dengue e do infarto”, sobre o “agressivo perigoso” e/ou o 
“manipulador e mentiroso”, todos os preconceitos que  não conseguimos debelar dentro da 
nossa própria casa, o setor Saúde. No SUS, a decisão sobre os tetos financeiros sempre foi 
feita a partir de “série histórica” demonstrando a necessidade do aporte financeiro. Em nosso 
caso, a história é recente e estamos em aprendizado dos mecanismos do SUS para oferecer 
como demonstrativo de nossa necessidade de financiamento. Qual será nosso caminho?  
Não podemos deixar de exercer a participação, e nos Conselhos de Saúde em que temos 
mais experiências reconhecidas, devemos discutir as experiências demonstrativas do que é 
possível realizar com um financiamento, que pode não ser entendido por quem não vive a 
rede de cuidados funcionando. Nesse momento a pressão das instâncias de controle social é 
fundamental. 
 As negociações que são forçadas no Pacto são fundamentais para re-politizar o SUS 
e para todo segmento do controle social discutir as políticas de saúde. Porém, no caso da 
Reforma Psiquiátrica, é importante observar que o destaque positivo no financiamento ainda 
deve continuar para não retroceder o conquistado e a negociação vai se dando progressiva-
mente no processo de implantação. 
 A terceira questão mexe em um problema social imposto pela história da construção 
dos hospitais. Dentro da concepção “de quanto mais distante dos centros urbanos melhor”, 
temos visto pequenas cidades terem o hospital psiquiátrico como o centro gerador de renda 
da maioria das famílias e fechá-los tem significado o fim do emprego destas pessoas, e a este 
respeito  pouco podemos fazer.  Isto acontece nos macro-hospitais privados, mas nos públi-
cos é possível resolver com os trabalhadores situações de maior e melhor impacto para suas 
vidas: cuidar em liberdade das pessoas, ajudar e ensinar a cozinhar, monitorar a limpeza de 
uma casa, ajudar a organizar uma cooperativa de produção etc. 
 Finalmente, tudo se junta nesta última questão: o Brasil precisa saber o que estamos 
fazendo com e pelos brasileiros. Os brasileiros têm de descobrir seus parentes perdidos, 
adoecidos, que um dia foram ao pronto-socorro triagem e de lá foram  internados e perderam-
se completamente. Temos histórias importantes de encontro entre os parentes e amigos após 
20, 30 anos imaginando e tendo pesadelos sobre o ocorrido: salva-vidas que deixou de ver 
o mar, desenhista industrial que perdeu a prancheta, tipógrafo que não viu a evolução das 
gráficas, cozinheira que se daria bem numa pizzaria a lenha, e aí vai.  
 E esta comunicação deixaria o povo brasileiro orgulhoso de cruzar mais esta fron-
teira: dentro e fora de nós mesmos.
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A ONIPRESENÇA DA POLITICA NO CAMPO DA REFORMA 
PSIQUIÁTRICAS

Marcus Vinicius de Oliveira Silva20 

 Boa noite a todas e a todos. Gostaria de dizer que, efetivamente, essa é a Mesa da 
política, essa é a Mesa da discussão da política. 
 Eu queria começar dizendo que de todos os títulos que posso usar, professor, 
psicólogo,vice-presidente do Conselho, o título que faço mais questão, que tenho mais orgul-
ho de apresentar  em todos os lugares em que eu vou é o de militante da luta antimanicomial. 
Eu gosto muito desse título. Esse título não é meu definitivamente. Ele não é meu como o 
título de psicólogo, que para sempre será meu, está adquirido. O título de militante da luta 
antimanicomial exige, todo dia,  conquistar a condição, o direito de sua utilização numa 
pratica política concreta.
 Pode-se dizer que ser militante da luta antimanicomial significa estar empenhado 
num processo de luta política cotidiana em nome de uma certa causa. Começo por aí porque 
uma das questões mais interessantes que atravessa o campo dos saberes e práticas médicas e 
psicológicas, o campo dos saberes psíquicos e das práticas associadas a esses saberes psíqui-
cos é uma questão muito interessante da relação entre o técnico e o político. Eu poderia dizer 
que esta, talvez, essa seja uma marca ontológica, uma marca constitutiva do campo teórico 
e prático destes saberes.
 Essa questão da relação entre o técnico e o político deriva, obviamente nesse campo 
de um esforço de revelação de algo que o marca desde o momento de sua fundação para 
afirmar que um  certo poder se instituiu num certo momento e tomou para si, como exclusivo 
de sua competência, a gestão da loucura na sociedade:  estou me referindo, obviamente, ao 
nascimento da psiquiatria, a mãe de todo esse campo que depois se desdobrou disciplinar-
mente em variadas formas de apresentação social.   Mas, enfim, quero dizer que foi preciso 
um grande esforço para afirmar que esse  poder que lhe foi conferido, esse poder que foi es-
tabelecido como o poder exclusivo de fazer a gestão da loucura na sociedade era um poder 
exercido em nome de um saber de natureza técnica, de natureza científica. 
 Só assim foi possível que emergisse na sociedade esta nova forma de poder social. 
Destituindo-o da sua dimensão política presente no abuso do direito de seqüestro, no direito 
da privação da liberdade dos loucos,  como a peça fundamental dessa gestão social. Um 
poder do tipo pericial, um poder que se legitima, se autoriza, porque, supostamente, a sua 
fonte é o campo da ciência e da técnica. Porque, supostamente, ele é um saber de natureza 
neutra. É um saber supostamente marcado pelo desinteresse ideológico, é um saber que se 
faz despolitizado por conveniência, um saber que não comporta a política, que deve exorci-

20Psicologo, doutor em Saúde Coletiva, professor da UFBA, vice presidente do Conselho Federal de Psicologia, militante da luta 
antimanicomial.
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zar a política como uma de suas dimensões fundamentais. E é interessante que a emergência 
desse saber deva ocultar, de todos os modos,  que ele tenha ligação com o campo da política  
e que só por uma exigência social da operação de um certo ato político tenha sido possível 
que ele viesse a  ser legitimado. 
 Assim se fundou o ato político da exclusão social de alguns dos sócios da sociedade. 
Não há nada mais político do que definir quem vai ser sócio da sociedade, quem vai ou não 
ser sócio pleno da sociedade,  no processo de definição dos entes que constituem a polis. 
É pela definição do louco como  o sujeito  incompatível com a convivência na polis que se 
estabelece a possibilidade da aceitação de um saber que vai agir em nome da sociedade, 
ocultando a sua dimensão política,  e vai ter que postular para si um estatuto de um saber de 
natureza técnica, neutra, despolitizado, desinteressado politicamente. 
 Trazer isso é importante para que possamos refletir:  como é que essa questão  que 
está lá na origem da instituição do nosso campo de prática segue modulando as nossas re-
lações e modulando esta tensão entre técnica e política até o presente momento? Em diversas 
ocasiões, nos próximos debates desse encontro, nos defrontamos com a presença ora mais 
explícita ora  mais disfarçada dessa tensão entre:  até onde vai o político, até onde vai o téc-
nico? O que é o técnico?  O que é o político? 
 Ficamos perdidos, exauridos nesta tensão que nos exige, a todo o momento, uma 
demarcação do que é técnico, do que é político -  como  se efetivamente pudéssemos sepa-
rar uma coisa da outra,  especificamente nesse caso. Como se pudéssemos separar a parte 
do que fazemos que é técnica, da parte do que fazemos que é política, quando tratamos 
fundamentalmente com uma questão que é a questão central do edifício político do Estado 
moderno, que é a questão do governo da pessoa como eixo principal da gestão social, da 
governamentalidade. A questão que nos une a todos os que trabalhamos nesse campo é que 
somos co-gestores do governo da pessoa, daqueles sujeitos sociais cuja   capacidade de se 
governar está sendo posta em dúvida. 
 Esse edifício institucional amplo e complexo que construímos socialmente com o 
nome de Psiquiatria, Reforma Psiquiatra, Hospital Psiquiátrico, CAPs, todo esse edifício no 
fundo, no fundo, aponta, radicalmente, para o enfrentamento de um problema, que é o 
problema de que nem todos se governam autonomamente – justamente   numa sociedade 
que tem o pressuposto de que o auto-governo é condição para ser seu sócio. Isto se revela 
trágico, impõe-se sofrimento a estas pessoas.  Não o  sofrimento porque elas  deliram; mas  
porque, ao delirar,  não encontram  lugar para ser, estão posto do lado de fora daqueles que 
estão nesta sociedade. 
 Começo pela questão mais radical, que articula diretamente o nosso campo com o 
cerne da política. O nosso campo, os nossos saberes, as nossas técnicas, as nossas ideologias 
profissionais, os nossos conceitos sanitários, especificamente, estão todos tangenciando ou 
encontrando diretamente esse cerne. O cerne do problema político de quem pode fazer 
parte da sociedade, numa sociedade que definiu que quem faz parte dela é aquele que pode 
se auto-governar. 
 Estabelecido isso,  creio que ficaria mais confortável, agora, discutirmos e seguirmos 
essa discussão  caminhando para pensar numa outra modulação da idéia de política. Estabe-
lecido esse patamar básico de que todo o nosso fazer, que diz respeito à gestão dos que não 
se governam, é um fazer de natureza política, quer saibamos disso ou não, quer queiramos 
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extrair disso conseqüências ou não, quer queiramos assumir as responsabilidades extras que 
derivam dessa condição ou não. 
 Efetivamente,  estamos capturados no cerne da política. E quando disso não nos 
fazemos conscientes é porque, certamente, a alienação dessa condição nos traz conforto. 
Alienarmo-nos dessa condição, certamente, nos traz um certo alívio, porque podemos tergi-
versar com esta questão e  produzir outros discursos, outras agendas. 
 Não quero e nem penso que nenhum de nós quer persistir na alienação por mera 
opção consciente. Vamos, portanto, pressupor que, aqui, entre nós, que estamos num encon-
tro que tem como título A Reforma Psiquiatra que Queremos, querer algo é colocar-se politi-
camente e que ao nos afirmamos por uma clínica antimanicomial afirmamos uma  intenção 
de ruptura e portanto tratar desse tema não nos traz  problema. 
 Deixaremos para a Associação de Psiquiatria essa difícil tarefa de despolitizar aquilo 
que está mergulhado na política. Para nós, só teremos ganhado em assumir, em considerar 
que, assim sendo,  o nosso caminho é o de exercer, o de  nos exercitarmos  neste campo que 
é o campo de um fazer profundamente político. 
 Vamos, portanto, assumir que todos estamos fazendo política: fazemos política, 
seguiremos fazendo política  e a nossa política se regra, se dirige, a partir de idéias, de con-
ceitos, de valores e de ideologias. Somos ideológicos. Inexoravelmente ideológicos. Não 
suportamos a idéia de que alguns, porque não se auto-governam ao modo da maioria, sejam 
colocados para fora da sociedade. Ora, isso é ser ideológico! E deixemos para aqueles que 
se   incomodam com a nossa capacidade de revelação radical da problemática que está as-
sociada ao nosso campo  o difícil trabalho da mistificação. 
 O difícil trabalho de mistificar e produzir ilusão de que, efetivamente, aqui, estão 
sentados técnicos. “Eu sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. No mais 
sou um doido, com todo direito de sê-lo”. Isso é de Fernando Pessoa.  Portanto, “saiamos 
do armário”; vamos nos assumir nessa condição de atores políticos,  e vamos nos obrigar a 
desenvolver as habilidades daqueles que se pretendem atores políticos numa arena política 
que tem inúmeros interesses. Vamos assumir essa dimensão de nossa pratica profissional,  
exercitar a crítica, vamos estabelecer estratégias e vamos pensar as nossas táticas. Vamos 
pensar na nossa organização, nas nossas formas de luta, e na eficiência da nossa capacidade 
de produzir a política. Acho que essa é uma convocação fundamental. A nossa clinica é uma 
clinica política em todos os sentidos.
 Segunda parte da minha fala: o movimento antimanicomial surgido no Brasil, como 
tal, em 1987, em um Congresso em Bauru, que vai fazer 20 anos ano que vem - vamos fazer 
20 anos de luta por uma sociedade sem manicômio, e realizar  um evento para comemorar 
isso -  o movimento da luta antimanicomial é o sal da Reforma Psiquiatra Brasileira! É o sal 
que dá sabor à Reforma Psiquiatra Brasileira. 
 Reformas Psiquiátricas existiram muitas por aí. Temos, inclusive, muitos colegas neu-
tros que são especialistas nas Reformas Psiquiatras. Nas análises das Reformas Psiquiátricas. 
Reformas Psiquiátricas podem ser saborosas, temperadas ou podem ser insossas. Podem re-
solver, meramente, o problema do incômodo constituído pela manutenção do equipamento 
social anacrônico, chamado manicômio, que custa caro, é ineficiente, iatrogênico, estúpido, 
violador dos direitos humanos. Qual sociedade  quer ter uma máquina dessa dentro de si, 
tomando consciência de todos os seus defeitos? 
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 A Europa fez, os países periféricos fizeram depois, mas a Europa fez e fez sem grande 
celeuma, como uma operação de reorganização do aparato do Estado nas ofertas sanitárias 
na área da Psiquiatria. Sem, necessariamente, incorporar todo esse patrimônio que esta-
mos assistindo desfilar nesse encontro. Esse patrimônio de “idéias esquisitas” – nossas idéias 
de que não basta humanizar, não basta desospitalizar porque “não queremos só comida! 
Queremos diversão e arte!” Não queremos para os nossos loucos apenas que os hospitais 
psiquiátricos ou leitos em hospitais geral sejam mais assépticos.
 Queremos que eles possam vir para a cena, para a condição de sócios da sociedade. 
Está é a ideologia antimanicomial, que não  se satisfaz com Reforma Psiquiátrica tomada 
como mera desospitalização,  não se satisfaz com Reforma Psiquiátrica tomada pela mera 
organização de alguns dispositivos humanitários que mediam, mais ou menos, a relação en-
tre esses sócios   agora, admitidos como sócio, mas como uma espécie de sócios de segunda 
categoria, para  ser loucos bastante normalizados, nos aparelhos constituídos para a normali-
zação e para a estabilização. 
 De quem é o objetivo da produção da estabilização e da normalização?  Podemos, 
sinceramente, avançar nesse objetivo sem produzir constrangimentos, em vários níveis, para 
a presença social dos sujeitos chamados loucos? É possível seguir delirando e convivendo 
socialmente? Não estou dizendo isso com o objetivo de deixar as pessoas delirarem. Eu estou 
perguntando se é possível.  E acho que é. Eu sei que delírio não quer dizer impossibilidade 
de convivência. Um delírio mantido encapsulado vai bem, obrigado. Vimos isso na Mesa 
Redonda, ontem, sobre a questão do delírio.
 Numa  terceira parte, então, queria discutir especificamente o tema das políticas 
públicas,  que são  uma outra inflexão de intervenção no campo da política que articula 
todo esse campo das práticas sociais relativas à Reforma Psiquiátrica no interior do Estado. 
Poderíamos, aqui, se tivéssemos tempo, fazer um debate sobre o que é política pública, o que 
é política de Estado, o que é política social-  há várias nuances aí no saber sobre a política 
pública que    poderiam  ajudar a nos  esclarecer, mas não é em uma mesa como está que vai 
ser possível fazer esse debate. 
 Vamos, pelo menos, porém, tomar um dos elementos desse debate, um elemento 
importante, que é aquele que distingue a questão da política governamental. Ou o que es-
tabelece a possibilidade de uma política governamental, que não seja necessariamente uma 
política pública. Políticas governamentais podem não ser políticas públicas se efetivamente 
elas não são democráticas, não oferecem a possibilidade de uma construção através do 
debate publico de todos os interessados. Para se compreender como uma política como 
“pública”, o seu alvo  não pode ser  o povo, a massa, os deserdados, enfim, um grupo. Eles 
não podem ser convertidos em alvo mas devem ser compreendidos como cidadãos e sujeitos 
cidadãos. 
 A política se destina a um conjunto de cidadãos que têm necessidades a serem 
satisfeitas, mas com a condição de sujeitos. Como um sujeito coletivo, mas também com 
a presença de sujeitos singulares compondo esse coletivo. E aí temos que pensar que uma 
política antimanicomial, uma política de Reforma Psiquiátrica antimanicomial,  não pode se 
esquecer em momento nenhum,  não pode elidir a revelação de que não lidamos com uma 
situação do tipo simples, mas com uma dimensão antropológica da constituição da socie-
dade que é complexa, que tem uma profunda dimensão cultural, que exige o envolvimento 
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de toda a   sociedade. Será que é possível fazer política pública sem ignorar que esta política 
tem como campo um campo complexo,  marcado por uma dimensão antropológica tão 
sofisticada como é a questão da relação da sociedade com a loucura? 
 Estados sempre hão de existir por ai, gestores sempre hão de existir por ai, que 
tomarão decisões na sua pragmática da produção de resultados eleitorais, sem considerar a 
maior ou menor complexidade das situações, com maior ou menor capacidade de ser efet-
ivos nas suas intervenções. As urnas é que devem julgar os governantes. 
 Os governantes não são escolhidos através de sorteios. Se os governantes fossem 
escolhidos através de sorteio seria interessante, porque o meu governante, que foi eleito por 
um sorteio,  diria assim: “Tenham paciência comigo, porque eu fui sorteado e não sei muito 
como resolver esse problema. Tenham paciência comigo!” Os nossos governantes não são 
eleitos dessa forma.  Os nossos governantes são eleitos entre sujeitos que se candidatam a 
está condição, propondo serem aqueles que oferecerão uma certa perspectiva, para prover 
a sociedade de certas necessidades, deveres, anseios que a sociedade formula. Não cabe 
nunca ao gestor dizer:  “Tenham paciência comigo, porque eu não sei muito o que fazer”. 
Este lugar da gestão é um lugar diferente,  diferente daquele ocupado pelo movimento social. 
O movimento social é o lugar onde se estabelece o desejo e o interesse coletivo. Onde se 
estabelece uma vontade que não tem que conhecer limitações, a priori, em função de que 
aqueles que governam, que pode ser que tenham outras considerações acerca destas neces-
sidades. Enfrentamos então, o tema delicado e central que são as relações entre governo e 
sociedade. Melhor dizendo, as relações entre Estado e sociedade. 
 Acho que, muitas vezes, nas nossas discussões esse tema fica muito despolitizado;  
estas relações entre Estado e sociedade, entre nós, muitas vezes ficam tomadas nesse jeitinho 
brasileiro que borra, que limita, que apaga as diferenças de responsabilidades. Está na moda 
o governo dizer que a responsabilidade é de toda a sociedade, e não fazer o seu dever de 
casa. 
 Uma política, portanto, uma política de Reforma Psiquiátrica antimanicomial, é uma 
política que deve levar em consideração que a única possibilidade de construir um novo 
lugar para a loucura da sociedade é fazer, possibilitar, valorizar a presença da própria socie-
dade organizada nos moldes em que ela sabe e que ela pode se fazer presente. Trata-se de   
fazer uma política pública que dialogue, dialogue diretamente com os diversos atores que 
constituem este campo. 
 Vou concluir dizendo, e abro para um debate depois, de que hoje temos um problema, 
todos nós temos um problema, que nessa Mesa ficou demonstrado pela fala da Cirlene e pela 
fala da Florianita. Ambas se utilizaram a expressão “nós temos” para dizer das preocupações 
no campo da política da “Reforma Psiquiátrica que queremos”;  a questão é saber quem é o 
“nós” esse sujeito coletivo que tem quem fazer alguma coisa. 
 Neste caso,  na fala de cada uma esse “nós”  envolve coletivos diferentes, porque 
têm agendas políticas totalmente diferentes. Existe uma agenda política que é a agenda políti-
ca do gestor. Existe uma agenda política que é a agenda política do movimento social. E nós 
não podemos confundir essas duas agendas. Não podemos usar o movimento social quando 
a FBH ou outros inimigos da política a atacam e então,  desde o Estado,  somos convocados 
como movimento social pela gestão para a defesa da política: “Agora queremos vocês!”-,  
se no cotidiano da gestão da política nós não tratamos esses sujeitos do movimento social 
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como atores políticos, não tratamos esses sujeitos como, efetivamente, atores dessa cena, no 
sentido da produção coletiva do processo.
 E o último ponto consiste em dizer que acho, particularmente, que esse encontro 
é feliz porque, finalmente, mostrando  um pouco de competência nossa como movimento 
social,  criamos um espaço que nos possibilita discutir a nossa agenda, a nossa agenda da 
técnica, da clínica, inclusive  -  mas a nossa agenda. 
 Na Reforma Psiquiátrica que está em curso no Brasil, há um projeto que valoriza so-
bremaneira o protagonismo governamental, que aposta, por exemplo, como recurso político 
no ator constituído pelo colegiado governamental de coordenadores de Saúde Mental, como 
o grande e único instrumento de construção da Reforma Psiquiatra. E que evita conflitos com 
os coordenadores municipais e estaduais - muitos deles verdadeiros “bandidos” do ponto de 
vista desse ideal da Reforma Psiquiatra; que, muitas vezes freiam a Reforma em seus estados 
e limitam a ação do movimento social. Que usam a força do Estado para impor agendas, para 
inviabilizar organizações, para criar impedimentos à participação da sociedade nos proces-
sos de debates dessa política pública. Cabe-nos resgatar uma agenda própria do movimento 
social e sermos capazes de fazer a crítica da agenda governamental. Cabe-nos estabelecer,  
quando nos interessar,  as nossas alianças críticas com a agenda governamental. Não nos 
interessa manter essa situação confusa. Não nos interessa mais manter essa misturança, onde 
a gestão estatal pretende se impor como a única voz da liderança da Reforma Psiquiátrica. 
Muitas vezes uma Reforma Psiquiátrica que não é antimanicomial, que é anti-trabalhador, 
que é anti-usuário, que é anti-sociedade e que se impõe, exclusivamente, pela força do 
aparelho estatal e pelo comando do aparelho estatal. 
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ESTADO E SOCIEDADE NA PRODUÇÃO  DA REFORMA 
PSIQUIÁTRICA:  ALGUMAS NOTAS 

Roberto Tykanori21 

 Inicialmente, quero agradecer a organização do evento pelo convite para participar 
dessa Mesa como debatedor.
 Nesses dois dias em que estou aqui, pareceu-me que seria importante recolocar a 
questão de quem somos nesta relação com a loucura. É realmente um problema, quando a 
questão da política e da técnica está mascarada, como o Marcus Vinicius estava dizendo, 
posta em gavetas diferentes. Sendo assim, vou provocar uma questão quanto ao título deste 
Encontro:  A Reforma Psiquiátrica Que Queremos: Por uma Clínica Antimanicomial.  Afirmar 
que a organização da agenda do campo da Reforma deva ser centrado pela clínica não é 
também uma despolitização? Coloco isto para que a gente possa rever essa questão.  Em ter-
mos de momento histórico: vejo aqui presente muita   gente que nunca tinha visto antes - tem 
muita gente jovem que está entrando para o movimento, são mais de 800 CAP’s montados 
pelo país. Esses 20 anos foram profícuos em termos de agregar novas pessoas. Mas, à medida 
que o tempo foi passando, a amarração inicial  do movimento, que tinha muito claro nas 
suas origens esse embate  das relações  sujeito/Estado, sociedade/Estado, indíviduo/Estado, 
foi sendo também diluída por parte do próprio movimento -  pelos nossos ganhos, pelas nos-
sas conquistas. Ou seja, ao longo desses anos todos, muita gente que está aqui participou 
e conseguiu conquistar,  pela própria força do movimento, espaço no aparelho do Estado 
brasileiro, nos municípios, nos Estados,  e no governo federal também. Nas origens, era  mais 
tranqüilo analisarmos criticamente a relação da sociedade em relação à doença mental 
através dos seus aparelhos de estado,  “Abaixo o Estado, porque o Estado é burguês, o Estado 
burguês é reacionário com as pessoas,  destrói a liberdade dos indivíduos.” 
 Quando você começa a ter não apenas a possibilidade, mas a responsabilidade de 
poder transformar esses ideais e operacionalizá-los concretamente, as coisas começam a fic-
ar mais difíceis. Passamos a nos auto-justificar, justificando as nossas dificuldades, as nossas 
limitações, sem nos darmos conta de que justificamos o mesmo Estado que criticávamos, do 
jeito que é. Então esta é uma questão que precisamos propor novamente; fico feliz pelo fato 
do Marcus  ter colocado a questão, porque  muitos aqui estão numa situação de ser agentes 
de Estado, e acho que temos que enfrentar isso de uma forma menos culpada, crítica,  mas, 
ao mesmo tempo, mais leve. Estar no aparelho de Estado não é uma natureza, mas pode ser 
uma estratégia... Ser agente do Estado, particularmente no Brasil, em que o aparelho de Es-
tado está em disputa desde o  princípio. O Estado brasileiro não existia antes do século XIX, 
é uma construção muito, muito recente e ainda em disputa contínua. 

21Psiquiatra, ex coordenador de Saúde Mental de Santos, militante da luta antimanicomial
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 Para concretizar as transformações necessárias, foi e continua sendo importante par-
ticipar dessa disputa, conquistar espaço e poder para transformar as instituições antigas e cri-
ar outras novas. Ou seja, transformar a correlação de forças que compõem o Estado no Brasil. 
A relação desta sociedade com a loucura e com os loucos passou a ser posta em questão 
pelo movimento antimanicomial e transformada através das transformações das instituições 
de segregação, os manicômios, delegadas ao controle desta esfera da sociedade.
 De certa forma, esta é a nossa loucura, a nossa aposta, a nossa ousadia: mostrar que 
na prática é possível conviver com essa alteridade radical do louco, de uma forma que não 
seja organizada a partir da segregação. E entendemos que há um aprendizado necessário, 
como diz a Cirlene, para saber fazer esse convívio diferente.
 Para esse convívio diferente existe um eixo de mudança fundamental, desde uma 
relação que historicamente se organiza pela lógica do mais forte, para um tipo de relação 
que tenta se organizar pela persuasão, pelo convencimento, pelo consenso. Por quê? Porque 
vamos admitir o seguinte: se eu quero conviver com alguém que é absolutamente distinto 
de mim, diferente de mim, mas eu insisto nesse convívio, posso fazer de duas formas. Posso 
fazer sob a ótica da força, se eu tenho mais força para impor as minhas regras ou se o outro 
for mais forte, aceitar as regras dele;  ou então vamos abdicar da vontade de se impor pela 
força (inclusive a força da Razão e da Realidade) e gastar muita conversa, muita saliva, muita 
paciência, muita tolerância e criar outros meios de convívio. Eu acho que é nesse caminho 
que se cria o que se chama de “espírito da democracia”. Vamos precisar construir esse es-
paço.
 Como é que vamos discutir isso e operar??? Operar de tal forma que, ao menos ten-
dencialmente, usemos menos as relações de força, seja da força dos gestores, seja da força do 
Saber ou da força bruta dos braços mesmo. E aí, respondendo ou problematizando a situação 
que a Cirlene estava colocando, que acontece no dia a dia dos serviços: por quê o paciente 
não pode ficar, em observação meio período apenas? É porque é automático, resolve-se 
na força do saber. A situação naturalizada pela técnica: você dá um diagnóstico, ele está 
psicótico, sob um CID= F não sei quanto; nessas condições, tecnicamente, o procedimento 
indicando é internar. Isto é: internar e ponto. Aí está tudo justificado. Pode ser prático, porque 
a alternativa que ela colocou é trabalhosa. Ocorre a dúvida “Será que conseguiremos nas 
próximas seis horas? Emergirá a possibilidade de um outro convívio?” É o que ela estava colo-
cando. De fato, às vezes não surge. Às vezes realmente ficamos atados. Mas quantas vezes a 
gente não usa relações de força técnica para suprimir essa possibilidade?? Quantas vezes não 
dizemos “Não, não é possível. quando ele estiver adequado à minha norma eu o recolherei 
de volta do hospital” ???
 Enfim, ela estava relatando uma coisa impressionante: a família vai ao serviço, so-
licita atendimento urgente porque está com um problema imediato e a visita é feita 5 dias 
depois. Qual é a expectativa de ação que se pode imaginar 5 dias depois? Torcemos e reza-
mos para que não aconteça nada ou para que os problemas se resolvam por si. Isso também 
é uma ação de força por omissão. Porque eu posso me omitir de uma coisa quando eu digo: 
- “Eu não posso ir, não posso fazer, a família que se vire”. Existem ordenamentos institucionais, 
regras, agendas e que tais que impedem o funcionário: ele não pode sair daqui, só pode fazer 
isso e não aquilo. 



127

Caderno Saúde Mental

 Eu queria terminar, para que haja discussão, dizendo algumas coisas que creio que 
devemos tentar buscar nesse Encontro. 
 Para um processo tão complexo e complicado, que é a produção de uma sociedade 
sem manicômios, não se consegue fazer nada  sozinho, é preciso que as pessoas abram as 
portas para se organizarem, se coligarem, criando  conexões de força política entre nós. 
 Este é um grande desafio, porque quando estamos ocupando espaços na máquina de 
Estado, tendemos a atuar apenas como “simples agentes de Estado”, não fazemos estas con-
exões. Nós não podemos ficar agindo apenas como funcionários do Estado. O funcionário de 
Estado cumpre regras, cumpre trabalhos, cumpre responsabilidades, e, infelizmente, muitas 
vezes age como “funcionário do consenso”, como Gramsci diria. Isto é, produz a ideologia 
em que a norma imposta por uns é apresentada como natural-racional para aqueles a quem 
foi imposta.
 Enquanto gestores, precisamos tensionar as contradições que se apresentam no co-
tidiano, de modo que as delegações de custódia e controle que a sociedade deposita no 
aparelho de Estado,possam ser cumpridas, porém não da maneira costumeira, mas atuando 
de modo criativo e transformando as costumeiras relações de força em relações de conver-
sações, de cooperação, de convencimento.
 De outro lado, enquanto civis, é necessário manter a crítica ao aparelho de Estado, 
conscientes de que é um espaço de disputa contínuo neste país. Isto é, embora sabendo que, 
em grande medida, dependemos da máquina estatal para a própria organização da esfera 
civil, do próprio movimento, não podemos confundir a presença de alguns companheiros na 
máquina estatal com a conquista total do aparelho de Estado e dos instrumentos de poder.
 No fundo, é esse aspecto organizativo do movimento, a necessidade de uma forma 
de organização para as ações políticas que permita tensionar continuamente as contradições 
desse campo, que o Marcus estava colocando, que é o campo da Reforma. 
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LOUCURA E CIDADANIA:  POR UM PAÍS DE TODOS OS 
HOMENS

Rosemeire da Silva22 

     

I
 A articulação que esta Mesa propõe nos convida a mais uma vez problematizar o 
encontro entre o sujeito e o cidadão ou entre clínica e política,  entrecruzamento que inau-
gura a discussão do projeto antimanicomial. Pretendemos aqui localizá-lo não só na teoria,  
mas a partir das conseqüências que tal projeto produziu. Entre o tempo do sonho e do debate 
sobre o vir a ser desta clínica - debate que se fazia em torno de uma realidade diversa da 
atual, onde a hegemonia do manicômio cerceava as possibilidades para existências plenas 
e cidadãs para  usuários e técnicos, e o momento no qual nos encontramos, um percurso de 
experimentação prática se fez; e, neste,  uma outra articulação entre a clínica e a política, 
pôde demonstrar seus limites e possibilidades. 
 Contudo, esta questão permanece no centro do debate e, talvez deva ser assim mes-
mo.  Por vezes, é motivo de   acaloradas discussões nos serviços de Saúde Mental, sendo 
também um ponto de embaraço e vacilação. Em alguns momentos, retorna a dúvida sobre 
a cidadania do louco. Mero efeito, espanto frente à novidade que a clínica antimanicomial 
introduz, sendo ela mesma uma novidade? Ou uma conseqüência de nossa pouca 
experiência, como sociedade, de exercício da cidadania? Concordando com o título desta 
mesa e aceitando o desafio cotidiano de exercitar a cidadania, ajudando o outro a fazê-lo, 
pensamos ser a cidadania a condição prévia a qualquer trabalho clínico. Tentemos, portanto, 
ao longo desta exposição sustentar esta afirmação.
 Partimos, portanto, do pressuposto que a articulação cidadania e clínica, ou cidada-
nia e subjetividade, constitui um princípio ético do nosso trabalho. Além disso, apostamos 
que sobre esta articulação se assenta um grande desafio e uma inegável ousadia, que,  caso  a 
saibamos sustentar, poderá vir a ser uma boa herança, um legado ao futuro da Saúde Mental, 
qual seja: o testemunho de que a razão efetivamente se equivocou, que o louco não precisa 
tornar-se homem de razão para fazer jus à cidadania. Antes, contudo, de avançarmos na 
discussão, tentemos pensar o que significa ser cidadão no Brasil. 
 Vivemos um momento em que há uma loquacidade sobre a cidadania. Fala-se, 
a todo tempo, em inclusão social, em direitos de cidadania, ao mesmo tempo em que o 
modelo de desenvolvimento econômico continua a condenar multidões a viver à margem 
de qualquer direito. E, mais, proliferam os discursos que associam cidadania e consumo, 
fazendo-os sinônimos. A confusão tem sentido  e razões históricas: em terras tupiniquins, e 
em muitos outros países, a cidadania é privilégio de classe. Nossos políticos, em sua grande 

22Pisicóloga, membro da equipe de Coordenação de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, militante da 
luta antimanicomial
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e triste maioria, são hábeis em arranjar no papel suas idéias e projetos de políticas destinadas 
a promover a cidadania. São loquazes sobre o tema, mas lidam mal quando é preciso cuidar 
das pessoas e suas mil e tantas misérias, ficando aquém da tarefa de construir  os meios de 
acesso às condições mínimas de civilização para a expressiva maioria abandonada deste 
país.
 Milton Santos define teoricamente a cidadania como “ a franquia política de que se 
pode dispor, acima e além da corporiedade e da individualidade”,  onde  “cada um é o igual 
de todos os outros, e a força do indivíduo, seja  ele quem for, iguala-se à força do Estado ou 
de outra forma de poder”. Na prática brasileira, contudo,  a cidadania é exercida em função 
da posição relativa de cada um na esfera social. O que nos leva a concluir pelo óbvio, ou 
seja, não há cidadania verdadeira, ainda hoje. Vivemos numa sociedade em que alguns tudo 
podem, enquanto outros sofrem a negação de modo cotidiano. 
 A invenção de um país franqueado a todos os seus habitantes é, pois, uma experiência 
recente para a sociedade brasileira. Até o século passado as mulheres e os analfabetos não 
eram cidadãos, e encontravam-se interditados do direito de participar da vida pública. Par-
ticipação política era privilégio dos homens brancos e proprietários de terras ou bens. Um 
privilégio de classe, que talvez, ainda não tenha deixado de sê-lo.
 Um país fundado sobre solo opressor, onde índios não eram considerados pessoas, 
eram vistos como animais sem alma e negros, pessoas de classe inferior que poderiam ser 
reduzidas à condição de objeto, de coisa, condição vivida pelos escravos; um solo assim 
conformado, não poderia, pelo menos de imediato, resultar numa pátria democrática. Nossa 
herança de opressão e desigualdade ainda nos marca e constitui-se num dos maiores en-
traves para a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática. 
 Os discursos conservadores, freqüentes e sempre hostis, insistem em afirmar, todos 
os dias, a cidadania como privilégio dos homens de bem. Mas, quem são estes sujeitos? Cer-
tamente, não é o menino que vive nas ruas, nem tampouco, o idoso, o louco, ou o negro; 
menos ainda, o preso, o favelado, ou o militante sem-terra. Esta categoria preconceituosa e 
imprecisa serve apenas para  justificar a exclusão de todos estes marginalizados.. O homem 
de bem, de hoje, que tal posição política diz existir, é o mesmo de ontem. É o senhor de 
escravos, o coronel, o doutor. Neste discurso conta a classe social e a raça e não o compro-
misso coletivo, dever do cidadão, portanto do homem de bem, que cada um tem que assumir 
frente aos outros, numa prática democrática. Tais discursos ilustram, por um lado, e de forma 
contundente a distância a que nos encontramos de um modelo social mais justo, e por outro, 
revelam haver na sociedade movimentos de inquietação e desejo de mudança. Já não nos 
contentamos em assistir passivamente aos efeitos da fome e da miséria, da violência e da 
morte como destino único para brasileiros desprivilegiados. Estamos em luta. Há os que ten-
tam manter o status quo da desigualdade e os que se empenham para fazer e viver diferente. 
A luta pela cidadania é um projeto dos loucos e de outros milhares de quixotes e sanchos 
panças que teimam em sonhar com o que não existe, ainda.  
 A Constituição de 88 é o marco político deste processo de luta social pela ampli-
ação da cidadania. Nela se vêem refletidos alguns dos anseios de inúmeros segmentos da 
sociedade brasileira, esquecidos ou invisíveis para o Estado por mais de quatro séculos de 
história. 
 Tentando apropriar-se da terra, lutando pelo direito à moradia, à educação, à saúde 
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e ao trabalho, brasileiros “vindos do fundo da terra, da morte nos mares, do ventre da noite”, 
choram o banzo herdado dos negros escravos, num lamento que era também protesto, mos-
trando a sensatos e insensatos olhos, sensíveis ou embrutecidos ouvidos, a dor da exclusão. 
As hordas de deserdados e dos inconformados foram para as ruas denunciar as arbitrarie-
dades do regime autoritário e reivindicar acesso a direitos sociais. Será no bojo deste movi-
mento de reconstrução do país, de busca de ampliação dos direitos de cidadania, que se 
colocará a questão da cidadania dos loucos. 
 A luta pela democracia abriu caminho para o questionamento a uma instituição 
visivelmente contrária à democracia: o hospital psiquiátrico. 
 O clamor por justiça social precisava incluir e, efetivamente, incluiu os loucos. 
Talvez sem se dar conta do alcance do projeto,  talvez sensibilizada pelas atrocidades típicas 
do manicômio, esta causa, inicialmente sustentada pelos técnicos e posteriormente, pelo 
coletivo antimanicomial -  coletivo no qual o protagonismo dos usuários, os loucos, e seus 
familiares foi decisivo -   ganhou a adesão de outros setores da sociedade, dando início a uma 
invenção: a cidadania do louco. 
 Os loucos ingressam no movimento de luta por direitos, tornando-se parceiros de 
companheiros de infortúnios diversos. Contudo, terão que empreender mais um esforço, 
terão que fazer um outro movimento. Além de exigir a garantia de  direitos sociais mínimos, 
não plenamente conquistados para todos os brasileiros, os portadores de sofrimento mental, 
precisarão denunciar a violência e a arbitrariedade do tratamento manicomial, evidenciando 
que a mesma vai além das torturas e mortes  e se assenta sob um princípio de violência que 
é a anulação subjetiva e civil.
 Desde a modernidade, de acordo com Joel Birman, a loucura se inscreverá de modo 
estranho na política, “pois os loucos foram excluídos do estatuto de cidadania plena e do 
reconhecimento dos seus direitos fundamentais no espaço social. A figura da loucura passou 
a ser representada como efetivamente destituída da razão, de forma que como ser alienado 
da sua razão o louco não era considerado como sendo propriamente um sujeito. Um ser 
mutilado na sua razão, o louco não poderia exercer sua vontade e ter discernimento para se 
apropriar legitimamente de sua liberdade. Enfim, em função de sua alienação fundamental 
a figura do doente mental não era reconhecida como a de um ser inscrito nos universos da 
razão e da vontade, não podendo conseqüentemente ser representado como um sujeito do 
contrato social”.
 Não é pequena, como se vê, nem tampouco simples,  a empreitada a que se propõe 
a luta antimanicomial, quando afirma ser a cidadania condição prévia ao tratamento. Pois, 
para além das contradições sociais brasileiras que efetivamente reconhece a poucos nesta 
condição, é preciso enfrentar a questão de qual modelo de cidadania pensamos para os 
loucos em nossos serviços. A questão transcende as aparências e nos interpela, nos ques-
tiona  quanto ao  modo como concebemos a figura do louco e o diálogo que os ajudamos a 
estabelecer com o conjunto da sociedade. E, é certamente, uma questão decisiva, para eles 
e para nós, na conquista do direito a uma vida plena e livre e na concretização da utopia 
antimanicomial, pois não há relação de igualdade quando um dos envolvidos encontra-se 
destituído de seus direitos,  e é um desafio dialogar em tais condições sem incorrer no erro 
da subjugação: quem tem poder manda e o outro se cala.
 O encontro entre loucos e técnicos nos serviços substitutivos é atravessado, na 
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grande maioria dos casos, não só pelas questões inerentes ao quadro psíquico, mas pe-
los inúmeros problemas decorrentes da exclusão social propriamente dita, obrigando-nos 
a reconhecer a dor de viver em condições precárias, de não ter onde morar, ou de ver-se 
privado do alimento, sofrendo um apetite sem esperanças. Contudo, não podemos nunca 
nos esquecer ou negligenciar o que significa ser louco para nossa cultura e as dificuldades 
daí advindas para a vida destes sujeitos. A exclusão da subjetividade dos loucos impõe aos 
mesmos uma mordaça que lhes silencia a voz, ou a esvazia de sentido, fazendo desta um 
mero signo da doença; reduz sua capacidade, infantilizando-os, ou os dota de todos os traços 
do mal, fazendo-os representantes do perigo. Esquece-se a razão de que o perigo  nos ronda 
e espreita a todos. 
 A clínica antimanicomial encontra-se, portanto, confrontada a um paradoxo: cuidar 
de quem, em nome da razão, não existe nem subjetiva  nem civilmente, buscando as con-
dições para o que mesmo possa vir a responder por si e pelo seu querer,  exigência ética do 
cuidado, operando de modo diverso da tradição, fazendo caber  na cultura e na cidade a 
diferença, sem conformá-la aos moldes e modelos da razão.
 E aqui vale citar, a título de ilustração, alguns esforços cotidianos experimentados 
por técnicos e usuários na construção desta clínica que busca articular sujeito e cidadão - es-
forços  que nem sempre ocorrem a contento, as falhas também existem em nosso cotidiano. 
O espectro do manicômio nos ronda e se apresenta em situações que vão do tratamento 
propriamente dito, da relação terapêutica, às novas exigências da clínica antimanicomial: 
inventar o trabalho, descobrir a casa a ser habitada, enfim, tecer a rede com o sujeito para 
que o mesmo possa circular com liberdade e dignidade, até os velhos mitos: a interdição e a 
curatela. Quando, como e por quê decidir retirar de alguém a capacidade de responder por 
si?  
 Vejamos, então, algumas situações. São freqüentes, no cotidiano dos serviços, as 
cenas de negociações, as vezes longas, quanto ao tratamento que vão do remédio:- quais 
e quantos; à  freqüência ao serviço;  se o usuário virá no carro do serviço ou com vale-
transporte;  se terá almoço ou jantar, se haverá necessidade de pernoite ou não. E,  nestas 
situações,  o uso da delicadeza, o reconhecimento da dignidade do outro, da legitimidade 
ou não de seu pedido, ou ainda, da sua necessidade de cuidado naquele momento,  são im-
prescindíveis. Negociar não é o mesmo que dar. Trata-se, portanto, de uma relação que não 
cabe nos ritos assistencialistas, o outro não é um coitado, um despossuído a quem devemos 
suprir com os parcos recursos que temos a oferecer. É um sujeito, um cidadão que pode re-
sponder por si e que pode fazer uso dos recursos oferecidos pela instituição, mas também dos 
seus recursos e dos recursos de sua rede.  Assim é preciso saber ser leve e rápido no cálculo, 
deixando de fora o uso da força e a invalidação assistencialista, pois ambas contribuem, 
sempre, para o fracasso clínico. 
 Numa outra dimensão se colocam as questões relativas às condições de vida dos 
usuários e que exigem a tomada de decisão quanto às providências necessárias para o ex-
ercício de uma vida digna. O mundo não reservou um lugar diferente do manicômio para 
recebê-las, fato que constatamos todos os dias na prática: não há casa, como não há tra-
balho. Resta-nos, então, uma única forma de entrar no mundo: reconstruir, artesanalmente, o 
lugar do louco no tecido social e,  a partir daí, estabelecer o direito a ter direitos. Mesmo que 
por vezes estas questões se constituam como pontos de embaraço, por considerarmos como 
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algo de uma outra ordem ou um detalhem uma questão menor e não clínica, ainda assim,  as 
equipes se esforçam em construir saídas, em encontrar soluções justas às demandas e neces-
sidades de seus usuários. E, quando não o fazem se esquecem de um dos termos da equação 
antimanicomial:  para ser cidadão é preciso ter casa, trabalho e comida. 
 Podemos citar, ainda, a espinhosa questão da interdição: interdito que ronda 
a existência dos loucos. O pesado legado que herdamos do manicômio,  e que ainda car-
regamos, passa a nos interpelar e exigir saídas mais criativas. Ali onde um limite vier a   
apresentar-se na  relação com o outro frágil e louco, saberemos inventar outro recurso para 
fazê-lo caber entre nós, ajudando-o a ser sujeito do seu desejo, da sua vontade e também 
cidadão? O exercício da liberdade é  a medida de nossa humanidade, assim nos ensinam 
nossos usuários; ela é nossa sina, condição e direito, e também nosso modo de invenção de 
vida. 
 A luta antimancomial, ao recolocar a pergunta sobre a relação do homem com a 
loucura, abre, certamente, a via de acesso à vida para os loucos e cria problemas para os saberes, 
práticas e discursos aos quais foi outorgado o direito de tutela dos loucos: os médicos e os 
juízes. A questão que nos faz esta clínica é ética. Diferente da querela técnica, científica, que 
enreda médicos e juristas, não nos interessa qual o saber científico irá melhor precisar o grau 
de capacidade ou incapacidade de alguém.
 Nos serviços substitutivos,  tais ações são levadas a termo em nome de uma audácia: 
a busca de diálogo com o discurso irracional. Ainda que corriqueiras, não são uma rotina, 
não se faz todo dia sempre igual, nem tampouco uma caridade. Buscamos, nesta clínica,  
abrir espaço para a manifestação do sujeito louco, psicótico,  e tentamos ser sensíveis e su-
ficientemente capazes de captar o sentido e a lógica presente neste discurso. Sendo,  ainda, 
capazes de reconhecer as soluções inventadas pelo sujeito para responder ao seu sofrimento, 
deslocando quem cuida para a posição de testemunha de tentativas de reconstrução de 
mundos. Ou seja, trabalhamos na perspectiva inversa do pressuposto clássico que roubou do 
louco seu saber sobre a experiência da loucura e o fez objeto.
 Joel Birman nos alerta que uma Reforma Psiquiátrica radical, aquela que queremos, 
e “o reconhecimento efetivo da cidadania dos loucos implicam na constatação de que estes 
não têm qualquer dívida para com a nossa razão científica e tecnológica, de que não existe 
absolutamente nenhuma falta a ser preenchida para se transformarem em sujeitos da razão e 
da vontade”
 Ao propor a inclusão dos loucos na cidadania, estamos indo além de um ideal de 
democracia centrado no homem de razão. Pretendemos e necessitamos, para fazer nova e 
substancialmente distinta a nossa clínica, sustentar a cidadania enquanto acesso a direitos 
civis e sociais como patamar mínimo e condição de vida para todos, mas também que à 
igualdade de direitos deve-se agregar a noção de equidade: o direito à diferença.  Não pre-
tendemos fazer desaparecer a loucura em nome do direito, da ciência, ou da caridade, nem 
tampouco, manter a desigualdade legitimada em nome da desrazão. Queremos, buscamos 
e desejamos, sustentar o direito de todo o homem à condição de humanidade. Aprendemos, 
ainda, que dessimetria de posição não é o mesmo que desigualdade. Somos diferentes em 
valores, crenças, gostos e cor da pele. Mas queremos e devemos, todos ser cidadãos.
 Por fim, a luta antimanicomial,  ao embaralhar as cartas do jogo entre loucos, téc-
nicos, família, sociedade, jogo secularmente marcado, nos ensina que quando há diferença 
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na condição de portador de direitos, ou seja, quando alguém, em nome de um discurso 
qualquer, julga-se portador de mais direitos que o outro, aí, efetivamente, a cidadania e a 
democracia deixam de existir. 
 Na nossa clínica isto não se faz sem efeitos. Na medida em que o sujeito de direitos 
na relação clínica habita apenas um dos lugares, a clínica e a cidadania deixam de existir. A 
clínica torna-se ato de autoridade, quando não mero exercício de autoritarismo. Na clínica 
antimanicomial necessitamos que nossos usuários sejam tão sujeitos quanto cidadãos, para 
sermos igualmente sujeitos e cidadãos vivendo na cidade a aventura antimanicomial de 
experimentar a liberdade ao existir. Não somos bons ou nobres, apenas cuidadosos e aten-
tos aos efeitos que nossa prática produziu. E, poderemos vir a ser homens e mulheres que 
souberam ousar que outro modo de subjetivação da loucura era possível. Dignos e cidadãos, 
mesmo quando bizarros e enlouquecidos e, sobretudo, livres. Deliramos com os nossos lou-
cos um mundo sem manicômios a partir do desconforto que o manicômio produziu.
 Mesmo que incompleta a travessia rumo à vida, já aportamos em um continente do 
qual não queremos sair ou ser mais uma vez expulsos. Somos aqueles que vieram do “das 
surdas correntes, das velhas senzalas, das novas favelas, da escola de samba, dos grandes 
estádios, do alto dos morros, da lei da baixada e dos frios e tristes porões dos hospícios” e 
chegamos para “lutar, clamar, gritar, gingar, dançar e amar”. Nas ruas e nos serviços samba-
mos sob o som da música que escolhemos: a cidadania. 
 Na terra de Guimarães Rosa e Carlos Drumond de Andrade é impossível desenhar 
mundos com as palavras sem fazer-lhes referência ou beber em suas fontes. Concluo, então, 
com Drumond declarando que a luta antimanicomial ao propor a articulação entre clínica e 
política, entre cidadania e loucura busca construir ....“uma pátria sem fronteiras/ uma cidade 
sem portas/de casas sem armadilhas. / Um jeito só de viver/ mas nesse jeito, a variedade/ a 
multiplicidade toda/ que há dentro de cada um/. Esse país não é meu/ Mas ele será um dia/ 
o país de todo homem”. Ponto de partida e de chegada do projeto antimanicomial. Feliz 
conclusão deste evento. 
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CONDIÇÕES HISTÓRICAS, DESAFIOS E ESTATÉGIAS PARA 
UMA REFORMA PSIQUIÁTRICA

Eduardo Mourão Vasconcelos 23

1. Apresentação 

- O sucesso dos processos de Reforma Psiquiátrica e de nossa clínica antimanicomial não 
dependem apenas de nossa vontade, mas de condições históricas concretas mais amplas 
que possibilitam a conquista dos direitos sociais e da cidadania para todos os explorados e 
oprimidos da sociedade, nos quais nossos usuários estão inseridos.

- É necessário avaliar constantemente estas condições históricas e suas implicações em nossa 
luta, na teoria e prática de nossa clínica e em nossa subjetividade militante, e buscar es-
tratégias apropriadas de luta e organização política, de prática profissional, e adequadas às 
particularidades dos novos desafios que se apresentam.

- Este texto visa descrever as condições históricas que vem possibilitando avanços nos 
processos de Reforma Psiquiátrica; os desafios colocados pela conjuntura social e política 
recente no Brasil; e apontar estratégias para nossa luta antimanicomial em uma perspectiva 
temporal mais longa.

2. Visão comparativa das condições históricas que possibilitam maiores 
avanços no processo de Reforma Psiquiátrica 

Os processos de Reforma Psiquiátrica foram estimulados pelas seguintes transformações 
históricas:

a) Contextos históricos de guerra: ênfase na solidariedade nacional e investimento na reabili-
tação de soldados e/ou civis com problemas associados à guerra. Ex.: comunidades terapêu-
ticas nos EUA e Inglaterra durante e após a II Guerra.

b) Conjunturas históricas de escassez de força de trabalho, pleno emprego e revaloriza-
ção do trabalho humano: estímulo ao investimento na reabilitação de grupos populacionais 
considerados como improdutivos. O processo inverso também foi constatado: altas taxas 
de desemprego implicam menos oportunidades de reinserção social através do trabalho e 
desvalorização da força de trabalho excedente.

23Psicólogo, cientista político, professor da UFRJ
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c) Processos de transição demográfica, com aumento da população idosa, transformação 
das estruturas familiares convencionais, aumento do número de famílias monoparentais e de 
pessoas sozinhas; ocupação do mercado formal de trabalho pela mulher; crescente individu-
alização. Esse fatores, quando encontram políticas sociais adequadas, forçam a ampliação de 
serviços sociais substitutivos ou de suporte ao cuidado informal prestado pela família e pelas 
mulheres no âmbito doméstico.

d) Conjunturas políticas de democratização, de processos revolucionários ou de emergência 
e mobilização de movimentos sociais populares: geram processos de afirmação dos direitos 
civis  e políticos, de crítica das instituições totais e estimulam a formação de movimentos 
sociais diretamente no campo da Saúde Mental. 

e) O desenvolvimento de sistemas massivos de bem estar social e/ou contextos de afirmação 
dos direitos sociais e da cidadania: ampliação de programas e seguros sociais para os grupos 
populacionais dependentes vivendo na sociedade, criando as condições para um melhor 
suporte à desinstitucionalização e o apoio dos usuários da Saúde Mental na comunidade.  O 
contrário também é verdadeiro: a crise das políticas sociais dificulta a provisão do cuidado 
social e os processos de desinstitucionalização.

f) Reconhecimento do anacronismo das instituições totais e asilares para portadores de 
doenças contagiosas ( ex: tuberculose e hanseníase) do ponto de vista médico, bem como 
desenvolvimento de uma crítica sistemática das instituições totais, particularmente nos casos 
de deficientes e portadores de transtorno mental, na virada das décadas de 50-60 (Barton, 
Goffman, Foucault, Sartre, etc).

g) Políticas neo-liberais de desinvestimento em políticas sociais podem induzir a processos 
de desospitalização, como medida de economia estatal, mas sem garantia de assistência na 
comunidade, provocando negligência social e aumento da população de rua, incluindo por-
tadores de transtorno mental. Além disso, como indicado anteriormente, políticas neoliberais 
provocam o sucateamento do conjunto das políticas sociais (em saúde, assistência social, 
previdência, educação, habitação, trabalho, etc) que sustentam diretamente o processo de 
desinstitucionalização e a inserção social ativa e autônoma dos usuários da Saúde Mental.

h) Mudanças nas ciências e profissões no campo das ciências humanas e em psiquiatria: 
crítica da psiquiatria convencional, de seus modelos de conhecimento e do excessivo poder 
dos profissionais, gerando estratégias de modernização e/ou humanização por parte de se-
tores tradicionais da corporação médica para responder as estas críticas.

i) O desenvolvimento de terapêuticas psicofarmacológicas: a partir do final dos anos 50, os 
neurolépticos possibilitaram um melhor controle dos sintomas mais disruptivos e o trata-
mento em ambientes menos coercitivos e menos isolados.



139

Caderno Saúde Mental

3. As características dos países da periferia capitalista, a conjuntura ne-
oliberal e suas implicações gerais nos processos de reforma psiquiátrica

3.1) Características estruturais dos países periféricos:

a) perfil de acentuada desigualdade social, com grande proporção da população vivendo na 
probreza;

b) setor de serviços inchado, com grande parte da força de trabalho na informalidade;

c) políticas sociais não universais, ou com processos de universalização com baixa cobertura 
e qualidade;

d) provisão de suporte e cuidado social prestado principalmente pela família, e dentro delas, 
pelas mulheres.

3.2) As consequências da conjuntura neoliberal recente:

a) aprofundamento da desigualdade social e da probreza;

b) desinvestimento do Estado nas políticas sociais em geral, e de Saúde e Saúde Mental;

c) massificação do desemprego e da precarização do trabalho, desestimulando a promessa 
de um futuro melhor pelo investimento na educação e pelo trabalho, particularmente entre 
os jovens;

d) aceleração do processo de inclusão da mulher no mercado de trabalho, fragmentação das 
estruturas familiares convencionais, diminuição do cuidado aos membros dependentes e da 
presença real dos pais na criação dos filhos, sem a devida compensação por serviços educa-
cionais e sociais públicos adequados, provocando o enfraquecimento da “função paterna” 
(de autoridade), a delinquência e a perda de referenciais éticos;

e) crescimento da desfiliação social, da violência, do abuso de drogas, do narcotráfico e do 
crime organizado, e seus efeitos de aumento da incidência de quadros de estresse, ansie-
dade, fobias, neurose pós-traumáticas, ou mesmo de trantornos mentais mais graves.

f) o conservadorismo e a crise ética do PT e do governo Lula representaram um duro golpe na 
esperança em toda a esquerda e nos sonhos da população de um governo mais sintonizado 
com os interesses populares.

3.3) Implicações para o processo de Reforma Psiquiátrica e para a luta antimanicomial: 

- Se comparamos as condições históricas que favoreceram as reformas psiquiátricas, expostas 
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na primeira seção, e as características estruturais do capitalismo periférico e da conjuntura 
neoliberal que vivemos hoje, indicados nesta seção, o quadro que temos mostra uma série 
de dificuldades e riscos para o processo de reforma psiquiátrica brasileira. 

- Este quadro desfavorável requer uma avaliação realista das dificuldades e desafios especí-
ficos, para a proposição, em nossa militância antimanicomial, das várias estratégias particu-
lares adequadas para o seu enfrentamento.

4. Os desafios colocados pelo contexto e esboço de estratégias de en-
frentamento em nossa luta antimanicomial

4.1) O fio da navalha entre a pressa revolucionária, as exigências éticas do cuidado e o risco 
de gerar ou não responder à desassistência: 

a) no início da fase antimanicomial da Reforma, falava-se em “extinção” dos leitos manico-
miais, depois aprendemos a lição e falamos em sua “substituição” por serviços de atenção 
psicossocial, como forma de garantir a continuidade dos recursos da Saúde Mental;

b) acho que aprendemos corretamente que as dificuldades históricas nos exigem paciência 
histórica, para aceitarmos uma gradualidade no processo, para podermos garantir a con-
tinuidade do cuidado na comunidade. Essa é uma marca ética muito positiva da Reforma 
Psiquiátrica brasileira.

c) os CAPS II não são inteiramente substitutivos e muitas vezes também sofrem sucateamento 
ou têm uma população de referência muito grande; por sua vez, os CAPS III, nosso ideal, 
exigem recursos bem mais complexos, nem sempre disponíveis, e portanto ainda são pou-
cos no país. Constituem nossa prioridade, mas no atual quadro, principalmente nas grandes 
cidades, o risco de desassistência na atenção à crise é alto, e precisamos acertar o ritmo da 
redução de leitos especializados de curta duração ou aumentar a oferta de leitos em hospi-
tal geral. A desassistência aqui não é só ruim em si, mas também abre uma vulnerabilidade 
política enorme junto aos setores da psiquiatria convencional, às famílias e à sociedade, 
capitalizada por exemplo por associações do tipo AFDM. 

d) Estas exigências requerem manter sob constante vigilância e avaliação as instituições asi-
lares e hospitalares ainda existentes, denunciando os casos mais graves, por meio de várias 
estratégias, entre as quais o PNASH e a interpelação em nosso campo da luta pelos direitos 
humanos. Acho que temos realizado bem esta tarefa, e especialmente nesta última, temos de 
reconhecer o esforço do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Psicologia.

e) Em muitas regiões do Brasil, a inexistência anterior de instituições psiquiátricas provoca 
uma desassistência diferente: a população que vive nas ruas ou em cárcere privado, dentro 
das casas. Nestas áreas, a estratégia é mobilizar vontade política para a abertura dos CAPS e 
particularmente das estratégias de Saúde da Família.
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f) Os tópicos acima ainda apontam para a importância do reconhecimento do desafio que 
representa o cuidado domiciliar no atual quadro de transformações por que passa a família e 
as mulheres no país, e a necessidade de estratégias adequadas de atenção à família em nos-
sos serviços de atenção psicossocial.
4.2) O desafio da crise da Saúde Pública em vários estados e municípios: 

a) Em vários locais do país, a rede de Saúde Pública vem sendo sucateada. Isto impõe sérios 
desafios em termos de:

- dificuldades na atenção clínica geral e de urgência de nossos usuários da Saúde Men-
tal, muitas vezes impossibilitando a atenção a intercorrências clínicas graves e o cuidado 
contínuo em áreas sensíveis como clínica geral, cardiologia, ginecologia, gerontologia, etc. 
Já tivemos casos de lideranças de usuários muito conhecidas que faleceram por dificuldade 
de acesso a serviços médicos adequados e ágeis;

- desabastecimento de psicofármacos básicos, na rede publica, gerando novas crises ou sac-
rifícios enormes dos usuários para comprá-los no mercado privado;

- deterioração das condições de trabalho e precarização dos vínculos dos trabalhadores de 
Saúde, com forte impacto na atenção.

b) Muitas vezes, o desinvestimento, o sucateamento e a precarização do trabalho se dá dire-
tamente na área da Saúde Mental.

c) Isto nos requer manter um forte investimento na luta sindical, na ocupação dos conselhos 
de saúde, nas alianças com parlamentares engajados na luta da saúde, com a imprensa e 
com gestores comprometidos, constituindo alianças regionais e em cada território.

d) Além disso, isso nos exige reforçar nosso trabalho de mobilização cultural, como no 18 
de maio, como também nossas alianças com outros movimentos sociais mais ativos: o movi-
mento estudantil, o movimento dos sem terra e dos sem teto, o movimento negro, de mul-
heres, etc.

4.3) A prioridade absoluta na substituição dos leitos hospitalares e dos recursos aí conge-
lados, ou seja,  a ênfase na clientela adulta com transtornos graves, e a exigência de recon-
hecimento da enorme dívida com outros grupos atualmente secundarizados:

- a clientela com transtornos mais leves, inclusive aqueles estimulados pela violência e mis-
éria, o que implica investimento no PSF e em ambulatórios flexibilizados;

- as crianças e adolescentes, particularmente aqueles em situação de rua ou com problemas 
com a justiça;

- as pessoas com problemas de abuso de drogas;

- os idosos.
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b) Cada um destes grupos exige estratégias e serviços específicos. Os CAPSi, os CAPSad e 
a integração da Saúde Mental no PSF requerem um investimento cada vez maior de nossa 
parte. Não conseguimos ainda esboçar uma abordagem mais sistemática para as necessi-
dades em Saúde Mental dos idosos e para os ambulatórios, particularmente nas grandes 
cidades. Em todos estas frentes, precisamos ampliar o número de projetos-pilotos com efeito 
demonstrativo. 

4.4) O desinvestimento neoliberal nas demais políticas sociais implica em dificuldades cres-
centes nos projetos interestoriais:

a) Nossa estratégia vem sendo de produzir dentro da própria área de saúde mental os serviços 
e projetos de moradia, trabalho, cultura, etc. 

b) Entretanto, nem sempre temos os recursos necessários, ou essa estratégia é impossível: 
Ex.:
- transporte publico;
- serviços de saúde;
- serviços de cartórios;
- benefício de prestação continuada;
- emprego formal;
- habitação, de forma incisiva.
Para estes casos, precisamos aumentar nosso investimento político nos contatos e no tra-
balho intersetorial.

4.5) A necessidade de luta por direitos sociais especiais para nossa clientela e as perdas no 
campo dos direitos civis, contra a discriminação:

a) Quando lutamos, por exemplo, pelo direito ao passe livre no transporte público para 
nossa clientela, temos de justificá-lo reafirmando a diferença colocada pelo transtorno, pro-
vocando perdas no campo da luta contra a segregação, de forma semelhante como ocorre 
no caso das cotas para negros.

b) Essa estratégia é inevitável em países como o nosso, mas podemos ter táticas de mascarar 
estas perdas ou compensá-las. Por ex., o critério para acesso ao direito não pode ser o diag-
nóstico psiquiátrico, mas o uso de serviços.

4.6) As mudanças na territorialização da exclusão social nas cidades e o paradoxo da rein-
serção social no quadro crescente de deterioração da vida societária, particularmente nas 
grandes metrópoles:

a) Antes, a miséria, a loucura e a doença crônica eram expulsas da cidade, nos asilos longes 
da malha urbana. Hoje, isso só ocorre em áreas turísticas, pois as ruas são o lugar aberto 
da desassistência e da violência. Assim, as instituições manicomiais ficaram efetivamente 
absoletas.
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b) Esta nova lógica obrigou a reforçar as fronteiras do contato das elites com a exclusão: os 
muros e as cercas elétricas nas casas, os condomínios fechados, os shopping centers, os car-
ros blindados, etc.

c) Isso nos coloca o desafio de repensar nossas estratégias de reinserção social: o mapea-
mento cuidadoso dos espaços e recursos sociais saudáveis na cidade, de sobrevivência da 
solidariedade e da cultura popular, priorizando aqueles que não sejam de natureza segrega-
dora ou voltados para o artificialismo do consumo, como nos shopping centers.

4.7) Os desafios da organização autônoma do movimento de usuários e familiares:

a) A atual conjuntura tem provocado a desmobilização e maiores dificuldades para a organi-
zação da maioria dos movimentos sociais populares mais autônomos no país. 

b) Dentro do movimento da luta antimanicomial, nós profissionais e gestores temos melhor 
acesso a meios e recursos organizativos, através das agências corporativas e do Estado.

c) Se a luta antimanicomial tem realmente como valor ético-político a autonomização cres-
cente da organização dos usuários e familiares, temos o compromisso de buscar todos os 
meios para estimular e dar suporte financeiro e organizacional a suas associações, sem 
atrelá-las.

4.8) Os desafios da reorganização política da psiquiatria convencional no país:

a) as novas tecnologias farmacológicas, de diagnóstico por imagem, de mapeamento genéti-
co, etc, vem promovendo novas bases de legitimidade para a psiquiatria biológica.

b) Os principais grupos profissionais e acadêmicos desta forma de psiquiatria vem buscando 
reocupar os espaços políticos nas instituições acadêmicas e de fomento à pesquisa, com 
relativo sucesso.

c) O próximo alvo deles sem dúvida alguma é a própria Coordenação de Saúde Mental do 
Ministério da Saúde, via negociações para a ocupação do Ministério pelo PMDB. Isso re-
quer um esforço comum da várias linhas do movimento para a defesa da Reforma enquanto 
política de Estado já consolidada, de estratégias para mostrar a importância política da Co-
ordenação e do Ministério na continuidade da Reforma, e buscar influir nas negociações 
referentes ao próprio Ministério no próximo governo.

4.9) Os desafios do sofrimento psíquico do trabalho em Saúde Mental:

a) os trabalhadores em saúde mental são atingidos diretamente pelo quadro de desemprego 
ou multiemprego por cada trabalhador, deterioração e precarização do trabalho, aumento da 
crise social, de confronto diário com o sofrimento, a miséria, a violência, e com as perdas no 
campo da ética e da solidariedade na sociedade.
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b) Isso vem gerando um aumento da incidência e da gravidade dos quadros de estresse e da 
síndrome de esgotamento (Burnout), particularmente entre os trabalhadores da área social, 
saúde e educação. 

c) Este quadro nos requer estratégias múltiplas de enfrentamento: aprofundamento da pesqui-
sa, iniciativas de educação em saúde e de difusão de informação (particularmente dos sin-
tomas, das estratégias de tratamento e de seu gerenciamento nos serviços), dispositivos de 
supervisão que levem em conta este desafio, etc.

5. Reflexões finais

5.1) Os desdobramentos políticos: 

Os atuais tempos sombrios, que buscamos sistematizar nesta análise, implicam necessari-
amente em desânimo, em arrefecimento de nossa luta? Não é isso que estou sugerindo, mas 
sim:

a) o aprofundamento de nossa capacidade política de análise da conjuntura mais global e de 
identificação de seus vários desafios específicos e respectivas estratégias de enfrentamento;

b) a identificação precisa dos espaços políticos para avanços nos planos municipal, regional, 
estadual e mesmo em instâncias e agências específicas no plano nacional, já que em um sis-
tema descentralizado de políticas sociais, cada nível da federação ou instância do Estado tem 
uma autonomia relativa. Por exemplo, há várias cidades ou regiões com políticas sociais e de 
saúde ainda razoavelmente preservadas, e aí é possível realizar mais avanços significativos. 

c) uma ação mais integrada entre as várias linhas do movimento antimanicomial, em torno 
dos objetivos comuns de defesa da reforma psiquiátrica, buscando recriar canais de comuni-
cação e de discussão de atividades e formas de luta que possam ser desenvolvidas com um 
mínimo de unidade de ação; 

d) a busca de uma visão histórica em uma perspectiva de maior longo prazo, reconhecendo 
que a concretização mais efetiva de nossas utopias dependem de um contexto mais amplo, 
que no momento é  desfavorável. A sabedoria política implica em reconhecer o possível em 
cada conjuntura, os momentos de avanço ou de resistência, com conquistas menores, para 
sermos capazes de uma militância ao longo de toda a nossa vida.

e) a produção de experiências piloto bem sucedidas: em contextos como limitações estru-
turais como o atual, se não podemos ter a pretensão de universalizar para todos um cuidado 
de qualidade, podemos produzir e buscar sistematizar experiências piloto bem sucedidas, 
dirigidas para as diversas temáticas e grupos da clientela, que têm um grande valor demon-
strativo. Assim, quando as condições mais gerais melhorarem, já teremos know-how acumu-
lado e legitimidade para a sua expansão e difusão massiva.
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5.2) Os desdobramentos no plano pessoal:
 Tendo em vista assegurar a esperança e a nossa luta no longo prazo, penso que é 
necessário aprofundar o conhecimento e interpelação das raízes de nossas fontes éticas, 
políticas e subjetivas de nosso engajamento: as nossas motivações político-ideológicas; e/
ou religiosas ou espirituais, e/ou subjetivas (nossas experiências pessoais de individuação 
e a busca para que outros possam vivenciá-las), e/ou a nossa compaixão básica pelos seres 
humanos, etc.
 Além disso, creio ser fundamental estimular formas de subjetivação que expressem 
as forças profundas a serem mobilizadas nestes momentos mais difíceis. Cada um deve bus-
car a sua forma, mas eu gostaria de propor imagens mitológicas. Os mitos são relatos ou 
imagens metafóricas e polissêmicas, como se fossem sonhos coletivos, que constituem uma 
fonte inesgotável de sabedoria e de mensagens profundas.
 As imagens que gostaria de propor são a de Dédalo e Ícaro, e o que os gregos chama-
vam de hybris (descomedimento, perda da noção de limites) dos heróis, representando duas 
formas diferentes deles lidarem com a adversidade. Apesar de ser uma estória conhecida, 
vale a pena relembrá-la.
 Dédalo era um artesão talentoso, e construiu o labirinto, onde morava o Minotauro. 
Após a derrota do Minotauro por Teseu, o rei Midas, como punição, aprisionou ele e o filho, 
Ícaro, um rapaz cheio de força e juventude, em uma ilha isolada. Dédalo descobre que nesta 
ilha tinha a sua disposição penas de aves marinhas e cera de abelha, e propõe construir asas 
colando com cera as penas nos braços. No entanto, adverte seu filho de que seria necessário 
voar baixo, perto da linha da água, onde a temperatura é mais baixa, para não provocar o 
derretimento da cera e a soltura das penas, tendo em vista a longa distância que teriam que 
percorrer. 
 Os dois partem, e Ícaro, inebriado pelo poder de voar, se aventura cada vez mais 
alto, provocando a perda das penas, sua queda no oceano e sua morte. Dédalo, em sua ma-
turidade e experiência, consegue voar por todo o percurso, chegando ao continente.
 Eu desejo a todos a força e a sabedoria para, nestes tempos sombrios, sabermos sus-
tentar a nossa ética e a nossa luta em um vôo mais longo, no espaço e no tempo.
 Muito obrigado!
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A LUTA PELA CIDADANIA, EIXO DA CLÍNICA ANTI-
MANICOMIAL 

Miriam Dias 24

 Bom dia a todos. É com muita satisfação que participo dessa Mesa, que falou tão 
brilhantemente em vários aspectos da cidadania. Também quero agradecer a organização 
do evento pelo convite para estar participando dessa oportunidade: realmente, é muito bom 
fazer trocas, rever amigos e conhecer novas pessoas.
 Eu vou fazer o debate em dois pontos. Primeiro, pontuando algumas questões que 
acho importantes, levantadas pelos nossos apresentadores. E, por último, incluindo um outro 
aspecto que, entendemos, está relacionado diretamente com a cidadania.
 Rosemeire Silva trouxe uma contribuição importante quando observa que a cidada-
nia, embora esteja configurada, no Brasil, num escopo legal, na verdade se baseia naquilo a 
que se chama de pensamento liberal. Isso explica porque se trata de uma cidadania em que 
só alguns têm direitos. No pensamento liberal, quem era proprietário era quem tinha a liber-
dade e os direitos. Então, o ideário da Revolução Francesa, que contribuiu com os princípios 
da liberdade, igualdade e fraternidade, não estava na perspectiva de pensar os direitos no 
âmbito coletivo, do social. No Brasil, o conceito de cidadania se insere nessa perspectiva. O 
desafio é podermos pensar e construir um outro conceito como o de Coutinho, de cidadania 
como acesso às riquezas socialmente produzidas no Brasil. Essa é uma outra perspectiva e 
que abre um outro campo de luta, que vai, inclusive, no sentido que Eduardo Mourão Vas-
concelos estava expondo.
 A desigualdade social, também, como foi apontada pelos expositores, é histórica. 
Ela foi organizadora da sociedade brasileira. Temos pouco tempo de democracia representa-
tiva e de uma sociedade que ficou livre de uma série de dispositivos de discriminação. Nós 
temos na história brasileira mais tempo de discriminação e exclusão, do que o tempo dessa 
capacidade de nos considerarmos, pelo menos, juridicamente iguais.
 No caso do segmento dos que têm transtornos mentais as desvantagens sociais se 
agravam mais, ainda. E, aqui, neste encontro, temos de novo a oportunidade de vivenciar e 
de assistir experiências tão fantásticas da luta pela cidadania deste segmento. Milton Freire25 
ampliou o conceito de cidadania, eu vou levar isso comigo: na nossa trajetória, ele incluiu 
algo que é fundamental: como é a solidão de quem sofre? E ele trouxe, para além da tecno-
logia até, um sentimento fundamental pelo respeito, pelo afeto, pelo que ele chama de amor. 
Essa dignidade de reconhecermos os outros como sujeitos de direitos. Penso que essa é a 
grande questão. 

24Professora do Curso de Serviço Social na ULBRA. vice-diretora de Escola de Saúde Pública da Secretaria de Saúde do Rio Grande do 
Sul, coordenadora da política de Saúde Mental no Estado do RS gestão 1999-2002,  militante do Fórum Gaúcho de Saúde Mental.
25Milton Freire foi palestrante desta Mesa, não enviando seu texto revisado em tempo hábil para esta publicação.
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 E chegamos, também, no ponto que Rosemeire Silva abordou que é o cotidiano do 
trabalho das equipes. Tivemos a oportunidade de fazer pesquisas em serviços substitutivos, 
na Grande Porto Alegre: constatamos nos prontuários dos serviços de saúde mental que até 
25%, somente, havia presença de informações sobre dados da vida dos seus usuários. Dados 
do tipo: com quem mora? Qual é a renda? É interditado ou não?  Ou seja, faltavam dados 
sobre aqueles fatores que estão no campo conhecido como dos Direitos Sociais. Mais de 
80% das informações eram relativas ao tratamento em si, diagnóstico, a evolução do trata-
mento e sobre alta, e os dados relativos à identidade civil. As informações sobre sexo, por 
exemplo, não foram encontradas em todos os prontuários. Então, relacionando-se com o 
que os expositores Rose e Milton expressaram, uma questão que se coloca: como é que no 
nosso cotidiano de trabalho, de atenção aos usuários de Saúde Mental, com as dificuldades 
existentes no setor Saúde e com a nossa exigência de se fazer uma atenção com qualidade, 
com respeito, se conseguirá, de fato, se assumir a noção de que somos todos iguais e sujeitos 
de direitos, inclusive os sociais? 
 A partir da exposição de Eduardo me ocorreu - eu trabalhei, também, muitos anos 
em hospital psiquiátrico, no São Pedro, no Rio Grande do Sul - que tem uma coisa no 
imaginário social que é assim: o hospício, o manicômio satisfazia e respondia a todas as 
necessidades básicas, provendo a alimentação, a cama, o tratamento; alguns trabalhadores 
eram um poucos mais respeitosos com os  usuários, outros nem tanto, ocorrendo as violên-
cias que Milton mencionou aqui. Então, penso que está havendo uma grande dificuldade, e 
também, um desafio, para nós, que lutamos pela Reforma Psiquiátrica: como incluir no nosso 
fazer profissional essa postura ética de que o cuidado não se restringe à Saúde, à tecnologia 
na Saúde? A Saúde Mental é transversal. Ela necessariamente passa pelas demais políticas 
públicas, como Eduardo Mourão apontou. Não é possível imaginar que uma pessoa vai ficar 
bem, com qualidade de vida, somente porque ela tem um bom vínculo, porque ela tem 
adesão ao serviço, porque ela não evadiu. Não é possível. Se ela não tiver condições míni-
mas de viver com dignidade, souber que está seguro, sem isso não é possível ter saúde. 
 Esta questão tem relação com a exposição de Eduardo, que abordou fatores que 
podem criar um risco de desassistência, como o progressivo desfinanciamento das políticas 
sociais. O que acontece? Na medida em que esses usuários não têm, no horizonte da sua 
abordagem terapêutica, esse olhar do conjunto dos direitos sociais, vai ter, sim, uma grande 
chance de ele ficar desassistido; se ele não tem onde morar, não tem como se alimentar, não 
tem como sobreviver, isso vai ser impeditivo do sucesso na sua condição de melhoria no 
aspecto da Saúde 
 Queria trazer agora uma questão que é muito grave e está diretamente relacionada 
aos nossos direitos. É a situação da interdição civil. Temos uma colega, a assistente social 
Maria Bernadete Medeiros que, recentemente, defendeu sua tese com o título Interdição: 
Proteção ou Exclusão? Ela procurou, no Ministério Público, todos os processos de pedidos de 
Interdição Civil e constatou alguns fatos, que nós já sabemos do dia a dia. O que foi visto? 
Os motivos da interdição foram a doença mental ou física em 99,9% dos processos;  72,9% 
destes tiveram como autores as famílias e outros; e do conjunto das interdições, 98,4% era a 
total.  Apesar do novo Código Civil brasileiro, em vigor desde 2003, criar a possibilidade de 
interdição parcial, isso não está incorporado no âmbito das instituições de direito, como no 
conjunto da sociedade. Diferentemente da França, por exemplo, onde, conforme a pesquisa 
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referida, há um rigor muito grande para definir uma interdição total, sendo inicialmente ten-
tada a de caráter parcial. 
 Outro fato interessante. Do total dos 672 processos pesquisados, 40,05% dos inter-
ditados estão em hospitais psiquiátricos - temos no Rio Grande do Sul, ainda, seis hospitais 
psiquiátricos e um manicômio judiciário. E 16% são de pessoas que estão nos Serviços Resi-
denciais Terapêuticos. Um aspecto mais importante: a renda de 86,5% dos interditados é 
proveniente da aposentadoria ou pensão de segurado da Previdência Social ou do Benefício 
de Prestação Continuada, BPC, criado pela Política de Assistência Social para garantir os 
mínimos sociais aos incapacitados ao trabalho por ser idoso ou portador de deficiência. 
 Aqui há um sério problema, pois há uma relação direta entre a interdição e o acesso 
a um direito social. A Lei Orgânica da Assistência Social foi uma luta grande, importante no 
setor da Assistência Social, que resultou no entendimento de que é uma política pública de 
direito do cidadão e dever do Estado. E, hoje, estamos repetindo a história, como José Murilo 
de Carvalho  já revelou: no Brasil, primeiro, temos acesso aos direitos sociais para depois 
ter aos direitos civis. Hoje, para uma pessoa ter acesso ao direito social, ela está tendo que 
perder o seu direito civil. Está tendo que ser interditada. Então, penso que temos que estar 
problematizando, debatendo, além das estratégias que Eduardo tão bem nos apontou aqui. 
Mas, penso que temos que traçar uma estratégia par dar conta disso. 
 No Rio Grande do Sul, em certa ocasião, tivemos uma audiência pública com o 
Ministério Público e o INSS, e todos foram unânimes em dizer: não há exigência legal de in-
terdição para o acesso ao Benefício de Prestação Continuadas. Contudo, esta posição oficial 
não corresponde à prática das instituições, revelando assim, um total desrespeito e afronta 
à cidadania dos usuários com transtorno mental. Isso é central, pois a cidadania é uma luta 
muita cara para todos que lutamos pela Reforma Psiquiátrica e na luta antimanicomial.
 Obrigada.
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