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Nos capítulos anteriores, procurei caracterizar esse amplo e diversificado
movimento de transformação da assistência em saúde mental, utilizando os
mesmos termos adotados por Amarante (2003), que compreende a Refor-
ma Psiquiátrica como um “processo social complexo”. Esse autor informa
que a palavra ‘processo’ remete a pensar em algo em permanente movimento,
sem um fim predeterminado, nem objetivo último ou ótimo. Acrescentaria
que, para o dicionário Houaiss (2001), a palavra significa ação continuada,
realização contínua e prolongada de alguma atividade.

Assim, podemos considerar que, desde o final dos anos 70, de modo
mais intenso e claro, com as primeiras críticas radicais ao manicômio, ao
totalitarismo das instituições psiquiátricas, passando pelos anos 80 com a
invenção de novas instituições, de novas formas de produzir o cuidado em
saúde mental, afirmando-se como movimento social, consolidando-se nos
anos 90 como uma política pública nacional de saúde, temos uma diversi-
dade de ações, que se prolongam neste tempo. Temos um processo.

Processo que não se restringe apenas ao subsetor da saúde mental, po-
rém se amplia para outros setores da saúde. Abrange, implica e estabelece
alianças com outros segmentos da sociedade, o que coloca em cena muitos
e diferentes atores sociais envolvidos com proposições e interesses que en-
tram em conflito, exigem negociação, superação, mudança. E isso nos leva
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ao segundo termo, ‘processo social’. E a estes dois agrupa-se o termo ‘com-
plexo’, pois

se configura na e pela articulação de várias dimensões que são simultâneas e
inter-relacionadas, que envolvem movimentos, atores, conflitos e uma tal
transcendência do objeto de conhecimento que nenhum método cognitivo ou
teoria podem captar e compreender em sua complexidade e totalidade.
(Amarante, 2003: 49)

Abrangência e complexidade de um processo social, o qual Amarante (1999,
2003) caracteriza em quatro dimensões, que utilizei como eixo deste trabalho.
Como já me referi anteriormente, o que diferencia o processo da Reforma Psi-
quiátrica de outras reformas da psiquiatria é uma característica essencial que
imprime na palavra ‘reforma’ uma tensão paradoxal permanente: a ruptura.
Nesse sentido, busquei construir uma conceituação ‘forte’ da Reforma Psiquiá-
trica, caracterizando-a como uma radical ruptura com o modelo asilar predo-
minante e como construção de novo paradigma científico, ético e político.

Ao examinar a dimensão epistemológica, evidencio a ruptura com o modelo
hegemônico de produção de saberes que fundamentam e autorizam o saber/
fazer psiquiátrico. A partir da reflexão crítica dos conceitos fundantes da
ciência, tais como neutralidade e determinismo, procurei estabelecer as re-
lações entre a racionalidade científica moderna e a produção dos conceitos e
das práticas da medicina e da Psiquiatria. A análise crítica de diversos outros
autores, tais como Boaventura Souza Santos, Edgar Morin, Ilya Prigogine,
Isabelle Stengers, aponta que vivemos um momento de transição de
paradigmas. Buscando encontrar a verdade definitiva sobre os mistérios da
natureza e do homem, a ciência encontra apenas verdades provisórias, limi-
tadas. Procurando encontrar imutabilidade, determinações e simplicidade,
encontra instabilidade, caos e complexidade. No lugar do fundamento úl-
timo do saber, as certezas definitivas, ela encontra apenas possibilidades.
No lugar de uma ciência autônoma e independente e de cientistas acima do
bem e do mal, encontra a história do homem e a defesa de seus interesses,
produzindo saber para legitimar poder. É nesse panorama de transição
paradigmática que busquei situar a ruptura epistemológica proposta pela
Reforma Psiquiátrica. Para Rotelli, Leonardi e Mauri (2001: 28-30),

o mal obscuro da psiquiatria está em haver separado um objeto fictício, a doen-
ça, da existência global complexa e concreta dos pacientes e do corpo social.
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Sobre esta separação artificial se construiu um conjunto de aparatos científicos,
legislativos, administrativos (precisamente a instituição), todos referidos à doen-
ça (...). O processo de desinstitucionalização torna-se agora reconstrução da
complexidade do objeto. A ênfase não é colocada no processo de “cura” mas no
projeto de “invenção de saúde” e de “reprodução social do paciente”.

Ruptura com o modelo psiquiátrico ou modo asilar, de acordo com
Costa-Rosa (2000), baseado no isolamento, na tutela, na disciplinarização e
que tem no manicômio uma de suas expressões, porém não a única. Seus
conceitos permeiam a prática dos profissionais de saúde que, mesmo nos cha-
mados novos serviços, podem reproduzir a mesma lógica que leva à exclusão.

Ruptura que nasce da invenção de saberes e fazeres que constroem um
novo modo de cuidar do sofrimento psíquico. Estamos aqui na dimensão
técnico-assistencial, a qual procurei apresentar, por meio de uma cartogra-
fia sobre alguns dos conceitos-ferramentas, instrumentos do trabalho coti-
diano desses serviços que se constituem de coletivos de profissionais, os
quais se responsabilizam pelo acesso e pela demanda de saúde mental de
seu território, acolhendo e produzindo estratégias diversificadas de cuidado
de saúde e de inclusão, construindo uma ampla rede social.

Processo social complexo, encarnado e concretizado pelas ações de pro-
tagonistas, imersos e implicados profundamente com o seu tempo históri-
co, que ampliaram o campo da Reforma Psiquiátrica, fazendo dela também
uma luta política para uma transformação social, em estreita vinculação
com a Reforma Sanitária. Conforme também já frisei, a saúde possui um
valor universal. É parte integrante das condições mínimas de sobrevivência
e, como direito, componente fundamental da democracia e da cidadania.
Esta é a dimensão que renomeei como política, retomando o percurso his-
tórico da Reforma Psiquiátrica, desde seu nascimento, no contexto de reto-
mada dos movimentos sociais e da redemocratização do país, até a sua con-
solidação, com a atual política pública de saúde mental.

Neste capítulo final, abordo a dimensão sociocultural, definida por
Amarante (1999, 2003) como o conjunto de práticas sociais que visam a
transformar o imaginário social relacionado à loucura, alterando as relações
entre sociedade e loucura, doença mental e anormalidade. E pretendo fazê-
lo, apontando para dois aspectos dessa dimensão: o dispositivo utilizado
para provocar o processo de transformação, que são as ações culturais e artís-
ticas produzidas por todos os envolvidos no campo – usuários, familiares,
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profissionais, estudantes – e pelos artistas que historicamente têm coloca-
do, em suas obras, referências diretas à loucura. E outro, que se coloca no
horizonte dessa dimensão e que articula todas as outras: a utopia de mudar
o mundo, a Reforma Psiquiátrica como um processo civilizador.

Esses aspectos não esgotam, sequer contemplam a diversidade e com-
plexidade dessa dimensão. Nesse sentido, o que pretendo é apenas provocar
e chamar a atenção para aspectos que focalizam a Reforma Psiquiátrica em
em dois aspectos especiais: a da arte e da utopia!

E se o leitor acaso exclamar: Arte! Poesia? “Ouvir estrelas? Certo perdestes
o senso!” – responderei, citando Mário Quintana, em seu poema “Utopias”:
“Se as coisas são inatingíveis... ora! / Não é motivo para não querê-las... / Que
tristes os caminhos, se não fora / A mágica presença das estrelas”.

SERÁ ARTE?

Ao final do II Encontro de Trabalhadores de Saúde Mental, realizado
na cidade de Bauru, em dezembro de 1987, que marcou o inicio do Movi-
mento Nacional da Luta Antimanicomial, os participantes realizaram uma
pequena passeata pelas ruas da cidade. Era uma festiva celebração, caracte-
rizando o princípio de uma utopia proposta por aquele evento: sonhar uma
sociedade sem manicômios.

Naqueles dias quentes de dezembro, deliberou-se o dia 18 de maio
como um dia especial: o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Como
consequência, no dia 18 de maio de 1988 e nos anos seguintes, em uma
crescente e contagiante onda, essa celebração transformou-se no estilo do
movimento. Dezenas, por vezes, centenas de pessoas, entre usuários, fami-
liares, profissionais, estudantes, docentes, simpatizantes, ocupam os espa-
ços públicos da cidade, apresentam seus cantos, seus contos, suas danças,
suas obras, para todos aqueles que passam e param para assistir. Produz-se
uma marca, uma intervenção, no dia a dia da cidade, abrindo um espaço
para um olhar diferente sobre esse outro, essa alteridade.

Amarante (2007) relaciona uma infinidade de ações e produções cria-
das a partir dos serviços de saúde mental ou de associações de usuários e
familiares: blocos de Carnaval, programas de rádio e TV, músicas, grupos
de teatro, bandas de música etc. Além disso, encontramos expressões cultu-
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rais e artísticas que tomam a questão da loucura e se alinham na perspectiva
da Reforma Psiquiátrica. Podemos citar, como exemplos: os documentários
Profeta das Águas, de Leopoldo Nunes, sobre o líder religioso Aparecido
Galdino Jacintho, e Estamira de Marcos Prado, vencedor de vários prêmios,
sobre uma mulher, cujo nome dá titulo ao documentário, que habita o
universo da loucura e o ‘lixão’. Além do filme Bicho de Sete Cabeças, de Laís
Bodansky, sobre a história de Austregésilo Carrano. Isso apenas para ficar
no cinema. Já no campo da literatura, pode-se retornar no tempo e encon-
trar, no século XIX, um texto precioso e clássico sobre a relação entre a
loucura e a psiquiatria: O Alienista, de Machado de Assis. No começo do
século XX, temos duas obras de Lima Barreto, Diário do Hospício e Cemité-
rio dos Vivos, retratando o cotidiano do hospício que o autor conheceu de
perto. E, nas artes plásticas, pode-se citar como exemplo a obra de Arthur
Bispo do Rosário, paciente da Colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro:
buscando produzir um sentido para sua existência (afirmava que recebeu a
missão de recriar o universo para apresentar a Deus, no dia do Juízo Final),
produziu uma obra que estabelece um diálogo com o universo das artes,
especialmente com os trabalhos de Marcel Duchamp. Morreu sozinho, entre
seus objetos, no quarto de um hospital psiquiátrico, sem sequer imaginar
que seria considerado um grande artista plástico.

Do cinema às artes plásticas, produção reconhecida e legitimada pelo
mundo e pelo mercado oficial da arte ou apenas produção estética e expres-
siva de singularidades. São obras que convidam, provocam, incitam quem
toma contato e se dispõe a olhar de outro modo, não apenas para a experi-
ência da loucura, mas para a diferença, a alteridade. Os serviços de saúde
mental têm uma potencialidade estratégica vital: abrir-se para o mundo.
Plagiando novamente a música já citada, neste trabalho: afinal, “há tanta
vida lá fora!”. Não há possibilidade de diálogo sem visibilidade, com pro-
duções armazenadas em armários empoeirados ou desqualificadas como “ati-
vidade para passar (matar?) o tempo”. Há um ‘fora’ a ser conquistado. Apro-
priar-se dos espaços interditados da cidade, mostrar a face outrora oculta.
Nesse sentido, o Dia Luta Antimanicomial, a Parada do Orgulho Louco e
outros eventos similares são celebrações de encontros, de diálogos possíveis
e improváveis.

Olhar e reconhecer. É esse reconhecimento do outro como diferente
que possibilita a emergência de um diálogo. Se, para Foucault (1978), a
psiquiatria é monólogo da razão sobre a loucura, as produções culturais e
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artísticas dos atores sociais da Reforma Psiquiátrica desenham um diálogo
possível. O mundo fechado, hermético, delirante da loucura, habitado pe-
los fantasmas de uma infinda solidão geradora de um caos, pode se transfor-
mar, pela criação, pela expressão, em um mundo que outros podem acessar,
compartilhar, estabelecer trocas, conversas. Estamos próximos ao registro
da arte? Essas produções e eventos antecipam, por entre os densos véus da
rotina cotidiana, novas perspectivas, novos mundos. Tornarão as coisas mais
belas?

Nos serviços de saúde mental, tais produções têm um espaço privilegi-
ado para acontecer: são as oficinas terapêuticas, importantes instrumentos
de produção de cuidado e que têm sido amplamente adotadas nos novos
serviços substitutivos. Nesses espaços se desenvolvem atividades, artísticas e
artesanais, que podem privilegiar tanto a expressão, quanto o aprendizado
de alguma habilidade (marcenaria, papel reciclado etc.) ou privilegiar a
possibilidade de uma circulação social.

As oficinas têm sido objetos de reflexão de diversos trabalhos (Araújo
Lima, 1997; Rauter, 2000; Galleti, 2001; Costa & Figueiredo, 2004, dentre
outros). Embora a utilização de atividades esteja marcada historicamente
com o asilo e com as estratégias de tratamento moral, na Reforma Psiquiá-
trica, no interior dos serviços substitutivos, ganhará uma dimensão radical-
mente distinta de sua origem como ocupação do tempo ocioso.

Arte e trabalho são duas complexas categorias centrais, ao se refletir
sobre as oficinas. Ambas têm uma função vital para o processo de
humanização: a inserção no mundo da cultura. Ao criarem produtos, que
podem assumir a forma de bens e serviços, estão gerando valor de uso e de
troca, estão gerando valor social. Esse valor social produz a riqueza de uma
nação, como se sabe, desde Adam Smith.57 É o trabalho do homem que
gera a produção material da vida.

Porém, há dimensões subjetivas importantes a se destacar. Há produ-
ção de vida. Não se produz somente objetos de consumo, produzem-se
relações entre indivíduos, produzem-se relações sociais. Relações marcadas
pela alienação, capturadas pelos processos sociais do modo de produção
capitalista, mas potencialmente produtoras também de rupturas, de resis-
tências, de lutas sociais. Deleuze e Guattari (1976) destacam essa relação
5 7 Adam Smith (1723-1790), autor do livro A Riqueza das Nações (1988), considerado por

Engels o primeiro economista a reconhecer o trabalho como fonte de riqueza.
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entre trabalho, capitalismo, subjetividade, desejo e produção de vida. Para
os autores, o desejo é produtor não apenas de fantasias, mas de mundos.

Nessa perspectiva, Rauter (2000: 269-70) salienta que

as oficinas serão terapêuticas ou funcionarão como vetores de existencialização
caso consigam estabelecer outras e melhores conexões que as habitualmente
existentes entre produção desejante e produção da vida material. Caso consigam
conectar-se com o plano de imanência da vida, o mesmo plano com base no qual
são engendradas a arte, a política e o amor.

A palavra ‘oficina’, segundo o dicionário Aurélio, significa “lugar em
que se verificam grandes transformações”. Talvez essa definição nos traga o
essencial daquilo que se objetiva: possibilitar “grandes transformações”. Tra-
ta-se de construir um espaço de acolhimento ao sofrimento psíquico; de
possibilitar a ‘re-significação’ e construção de sentidos existenciais; de pro-
dução de uma subjetividade talvez menos oprimida; de circulação e de re-
conquista dos espaços sociais; de transformação da qualidade de vida.

Mais do que uma atividade de caráter técnico, essa proposta impõe-se
como uma necessidade e uma exigência ética (Saraceno, 1996). Implica mais
do que reinserir ou reabilitar por meio de uma técnica inovadora. Significa
assumir uma responsabilidade sobre o ato de cuidar, que tem consequências
de ordem política, social, cultural etc. Ao se assumir a perspectiva da comple-
xidade do existir humano, o sofrimento se impõe com suas múltiplas facetas.
É impossível separar o surto psicótico do Sr. José das suas condições de vida e
de seus familiares; das condições históricas que fizeram da internação, dispo-
sitivo de exclusão e invalidação social; da cultura que estigmatiza e segrega.
Tratar um surto é muito mais do que ministrar remédios e atividades. É
pensar em como modificar a vida do Sr. José. As oficinas podem se constituir
em um importante caminho para essa transformação.

É nessa perspectiva que entendo o trabalho com as oficinas terapêuti-
cas. As oficinas não são um fim. São apenas trilhas, veredas. São possibilida-
des de construção de novos territórios existenciais, a partir de um encontro
com alguém e da produção de um algo. Alguém que ocupe esse lugar de
acolhimento, de respeito à singularidade, de escuta, por vezes de incentivo,
por vezes de intervenção na relação. Um lugar de suporte de uma relação
que aposta no bom encontro, na provocação, na criação. É um algo produ-
zido que é muito mais do que a concretude do objeto. É um algo que
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condensa relações de troca, marcas subjetivas, afetos. Um algo que produz
linguagem. Convida ao diálogo, convida a uma reinvenção. Trata-se de um
compromisso com a construção e a produção de uma subjetividade aberta à
alteridade, atenta ao que propicia a criação e potencializa os processos de
transformação do cotidiano (Araújo Lima, 2004).

O caráter processual desse dispositivo de cuidado alinha-se em uma
perspectiva com o campo da estética.

Com a arte aprendemos que as formas constituídas são sempre provisórias e
finitas, datadas e inscritas no tempo, e a todo momento novas formas podem ser
criadas. Se há um impedimento para esta criação, é este impedimento que deve
ser tratado para que o processo de criação possa fluir, instalando um estado de
acolhimento do estranho que liberta a potência criadora da vida. (Araújo Lima,
2004: 78)

Para Araújo Lima, tal estado de criação permanente não se instaura
somente pela criação de uma obra de arte, mas através de qualquer criação
objetiva ou subjetiva. Assim, a arte ocupa aqui o lugar de paradigma, como
aponta Guattari (1992), como uma dimensão intrínseca a toda forma de
produção e atividade humana: transformar a natureza, transformar o mun-
do em que se vive, criar a própria existência, criar-se a si mesmo, num
processo autopoiético.

Arthur Bispo do Rosário, Emgydio, Estamira, Estela do Patrocínio en-
contraram um caminho para escapar de morte, escapar de sucumbir à veloci-
dade infinita da angústia. Recontaram suas histórias, criando objetos, pala-
vras, textos, cores. Recriaram em torno um mundo que não isola, mas estabe-
lece com o fora um diálogo, por vezes não inteligível, por vezes sublime.

Nesse sentido, o encontro com alguém na oficina ou ateliers e a produ-
ção/criação de um algo a partir desse encontro pode produzir uma saída
para o aprisionamento. Criar um mundo no qual se possa habitar precaria-
mente, provisoriamente, porém que dialogue, produza sentidos, lingua-
gem. ‘Re-signifique’e organize essa vivência do sem sentido, da angústia,
do aprisionamento terrorífico no corpo despedaçado. Habitar uma casa
aberta, com portas e janelas.

A sabedoria da vida está neste interjogo constante entre deixar-se penetrar pelas
formas culturais já constituídas e deixar-se fecundar pelo estranho que nos
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habita; da articulação entre esses dois movimentos surge a criação de novas
formas. Nem fechar-se numa subjetividade enclausurada autônoma, que não se
abre a nenhuma novidade, nem perder-se no que é exterior sem conseguir
construir um mínimo de interioridade. (Araújo Lima, 1997: 176-7)

 Para Araújo Lima, a clínica de psicóticos, a clínica de terapia ocupacional
– e acrescentaria, o uso das atividades expressivas de um modo geral – deve-
riam orientar-se no interior de um campo balizado pelas forças da arte e da
cultura, em um movimento incessante de constituição sempre precária das
subjetividades. Movimento que produz e faz surgir linhas de fuga, transfor-
mação das formas vigentes, a criação do novo, a arte.

A oficina ou qualquer outro dispositivo que favoreça a criação pode
favorecer a construção desse lugar, dessa morada, desse habitat. Construção
que implica aquele que sustenta esse processo com sua subjetividade, com
seu corpo.

Nessa perspectiva, somos aprendizes de um fazer/aprender. Aprender
saberes e fazeres que se constroem no contato com o sofrimento do usuário,
com as suas condições de vida e de existência. Contato difícil, que revela as
duras dimensões desse existir. Uma usuária gostou de uma visita ao aeropor-
to, porque a deixaram entrar. Sua vivência e percepção dos espaços urbanos
era a de uma constante interdição. O usuário que, com sua aposentadoria, é
arrimo da família, mas não pode sequer tocar no seu dinheiro; usuários que
dormem no chão de uma edícula, no fundo da casa, e somente entram para
realizar as refeições; a família que solicita internação toda vez que o usuário
expressa algo de sua subjetividade. E sempre há o assombro, a dúvida que
arrebata ao ouvir o delírio, ao sentir o olhar que atravessa e não nota a presen-
ça, ao entrar em contato com esse estranho modo de viver, de sentir, de tentar
habitar o mundo. De que se trata? Como dialogar? Em decorrência, a oficina
é um caminho que descortina um universo de possibilidade de intervenção e
invenção e aponta para a complexidade que é o cuidar.

O poema “Traduzir-se” de Ferreira Gullar (s. d.) talvez possa nos auxi-
liar a pensar que uma parte desse nosso trabalho é como mergulhar em um
universo diferente, que exige de nós uma tradução: “Uma parte de mim é
todo mundo / Outra parte é ninguém, fundo sem fundo / Uma parte de
mim é multidão / Outra parte estranheza e solidão / Uma parte de mim pesa,
pondera / Outra parte delira / Uma parte de mim almoça e janta / Outra
parte se espanta / Uma parte de mim é permanente / Outra parte se sabe de
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repente / Uma parte de mim é só vertigem / Outra parte linguagem / Tradu-
zir uma parte na outra parte / Que é uma questão de vida e morte / Será
arte?”.

Esse contato vivo com tal universo de dramas da existência humana
questiona a doença mental como categoria central do modelo psiquiátrico
hegemônico e nos provoca a refletir criticamente sobre os recursos teóricos
e técnicos que possuímos, levando-nos a buscar novas possibilidades, a in-
ventar novos recursos. Nas oficinas e ateliers, busca-se, também, pensar as
atividades em uma lógica de produção de cuidado que se oriente pelos
problemas e pelas necessidades dos usuários, procurando acolher seu sofri-
mento, estabelecer estratégias para aumentar seu poder contratual,
potencializar sua autonomia, melhorar a sua qualidade de vida.

 Uma boa conversa à sombra de uma árvore ou uma caminhada pela
cidade; ofertar uma atividade expressiva e descobrir potencialidades criati-
vas; resgatar histórias de vida ao se preparar um bolo; apropriar-se do terri-
tório, visitando locais e espaços da cidade; ajudar um usuário a organizar
uma festa em sua casa; acompanhar um usuário a uma loja para comprar
um rádio; pensar alternativas para moradia, projetos de geração de renda,
projetos de inclusão social. Trata-se de um encontro produtor de vida. É
estimulante ouvir de um usuário que, pela primeira vez, depois de meses de
convite, participa da oficina e, ao final, nos olha e diz: “Semana que vem eu
volto”. Ou de outro, que não se comunicava com ninguém e, certo dia,
passa a frequentar a oficina e começa a falar sobre sua vida, sobre sua histó-
ria. Ou, ainda, aquela usuária, descuidada da aparência, que faz questão de
nos dizer que naquele dia tomou banho e se arrumou para vir à oficina. São
todos exemplos do cotidiano, de uma produção de cuidado feita de deta-
lhes, de simples gestos que podem transformar uma vida, possibilitar ao
usuário habitar o mundo, habitar seu tempo.

É na rotina dos encontros que questões cruciais da vida de cada um vão
sendo pensadas, discutidas, diversificando-se as estratégias de cuidado. Os
projetos terapêuticos ampliam-se para o trabalho, moradia, lazer, ou seja,
tornam-se cada vez mais projetos de vida.

Trata-se do exercício de uma diversidade de possibilidades de invenção
de cuidados que se produzem a partir da construção de um lugar que olha
e escuta o sofrimento psíquico como um objeto complexo, como uma di-
mensão do existir humano. Lugar da ousadia do criar, de correr riscos, do ir
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além. Lugar ético, de ruptura e desvios das práticas hegemônicas, de compro-
misso com a transformação, que olha para esse existir no futuro, sonhando
com mudanças.

UM OUTRO LUGAR PARA A LOUCURA?

Para finalizar, gostaria de abordar outro aspecto da dimensão sociocultural.
É uma dimensão que se refere à construção de um outro lugar social para a
loucura em nossa cultura (Birman, 1992). E este não deve ser um lócus
indulgente para a diferença. Um lugar no qual se suporta o louco, mas sem
alterar as relações sociais. Indulgência cujo sentido remete a suportar e per-
doar o erro alheio, absolvendo sua culpa. No entanto, prevalece a percepção
de que houve erro, houve culpa. Perdoa-se em um gesto caridoso, que man-
tém tudo no mesmo lugar. Gesto condescendente com a incapacidade, o
defeito, a ausência de obra. Transformar a relação da sociedade com a loucura
é convidar a sociedade a refletir e provocá-la a transformar a sua relação com a
diferença, com o estranho, com o estrangeiro. Mudar sua relação com essa
alteridade não enquadrável, que escapa à racionalidade. Não há como conce-
ber a criação desse lócus para a loucura, sem uma transformação social.

Os desafios decorrentes dessa dimensão são do tamanho das utopias
que os militantes das Reformas Sanitária e Psiquiátrica, assim como sonha-
dores em geral aspiram para a sociedade. Nessa dimensão, constroem-se as
ações e práticas mais audaciosas e pretensiosas e, por isso mesmo, estão em
consonância com outros campos que também almejam profundas mudan-
ças. Paulo Freire destaca a contribuição da prática educacional à luta políti-
ca para a transformação da sociedade. “A educação consegue dar às pessoas
maior clareza para ‘lerem o mundo’, e essa clareza abre a possibilidade de
intervenção política. É essa clareza que lançará um desafio ao fatalismo
neoliberal” (Freire, 2001: 36).

Fatalismo conformista de um pensamento neoliberal que proclama o
desaparecimento das ideologias e o surgimento de uma nova história, sem
interesses antagônicos, nem luta de classes, produto de uma economia
globalizada, massificante e massificada, na qual todas as relações são regidas
pela lógica regulatória do mercado. Fatalismo que, por isso, nega e destrói
os sonhos e as utopias. A utopia é uma necessidade fundamental do ser
humano, pois
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não há amanhã sem projeto, sem sonho, sem utopia, sem esperança, sem o
trabalho de criação e desenvolvimento de possibilidades que viabilizem a
sua concretização. É neste sentido que tenho dito em diferentes ocasiões que
sou esperançoso não por teimosia, mas por imperativo existencial. (Freire,
2001: 85-6)

Imperativo que faz compreender a história como possibilidade, como
projeto da construção do amanhã (Freire, 1992). Utopia aqui não é modelo
abstrato e imaginário de sociedade ideal, justa e generosa, porém imprati-
cável, irrealizável, tampouco desejos, ideias e crenças que os seres humanos
constroem e que aguardam a sua realização para um futuro distante. As
utopias, como salienta Ernst Bloch (2005), formam-se dos sonhos de olhos
abertos, sonhos diurnos, e têm como princípio básico a esperança. São da
ordem dos projetos alternativos de organização social capazes de indicar
potencialidades realizáveis e concretas, contribuindo dessa maneira para a
transformação da sociedade. Sua realização se constrói no presente, nos ges-
tos e nas ações cotidianas. São valores marcados pelo seu tempo histórico
que os inspiram e, por isso, nunca completamente formulados. O Movi-
mento Instituinte a nomeia como “utopia ativa” e “inclui como aspectos
privilegiados a autoanálise e autogestão, ou seja, a Democracia Direta ao
mesmo tempo como meio e como fim do processo”.58

São dessas matérias primas de sonhos diurnos e de utopias ativas e
possíveis que se concretizam, no cotidiano, que se formam as ações da di-
mensão sociocultural.

NOTAS SOBRE BARBÁRIE E CIVILIZAÇÃO

A Reforma Psiquiátrica, como já afirmei, não pode ser confundida com
uma mudança nos serviços de saúde mental, quer dizer, uma modificação
na organização institucional das formas de cuidado ou dos processos de
trabalho. Ela é muito mais ampla e complexa. Refere-se à ousadia de inven-
tar um novo modo de cuidar do sofrimento humano, por meio da criação
de espaços de produção de relações sociais pautadas por princípios e valores
que buscam reinventar a sociedade, constituindo um novo lugar para
o louco. Isso implica transformar as mentalidades, os hábitos e costumes

5 8 Conforme glossário da Fundação Gregório Baremblint. Disponível em: <www.fgbbh.com.br/
glossario.htm>. Acesso em: 3 out. 2005.
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cotidianos intolerantes em relação ao diferente, buscando constituir uma
ética de respeito à diferença.

Benilton Bezerra Júnior (1992: 113) assim se expressa, quanto ao pro-
cesso da Reforma Psiquiátrica:

Trata-se de não apenas de desfazer o aparato e a cultura manicomiais ainda
hegemônicas no cenário psiquiátrico, mas, sobretudo, construir uma nova ma-
neira de a sociedade lidar com a loucura. A desconstrução do manicômio implica
necessariamente reinventar não só a psiquiatria, mas – no limite – a própria
sociedade em que vivemos.

Como assinalei, o II Congresso de Trabalhadores de Saúde Mental,
realizado na cidade de Bauru, no ano de 1987, que deu início ao Movimen-
to Nacional da Luta Antimanicomial, destacava não somente a loucura em
seu âmbito sociocultural, mas apontava também para a necessidade de se
repensar as relações sociais e sonhar uma utopia expressa no lema “Por uma
sociedade sem manicômios”. Vale ressaltar, novamente, que o manicômio é
tomado aqui como a expressão dos mecanismos de opressão de nossa socie-
dade. São muitos os “manicômios” que permeiam a nossa vida e que se
manifestam de diferentes formas: nas instituições que abrigam crianças; nos
cárceres; nos atos sutis ou explícitos de discriminação e violência contra
negros, homossexuais, índios, mulheres; e nos atos cotidianos que revelam
intolerância contra o outro que é diferente, estranho. A luta política pro-
posta pelo Movimento da Luta Antimanicomial, partindo da luta pelos
direitos de cidadania aos loucos, incorporava naquele momento histórico
de construção da Carta Constitucional a luta pelos direitos de todos traba-
lhadores à saúde, à educação, à habitação, à justiça, a melhores condições
de vida.

Se, para Paulo Freire, a educação deve ser entendida como prática da
liberdade, então, talvez possamos pensar a Reforma Psiquiátrica como pro-
moção e produção da liberdade, como defesa radical da vida (Campos, 1994).
Uma defesa impregnada de valores que almejam a transformação social.
Trata-se, enfim, de processo social complexo que engendra um processo
civilizador.

Vale aqui esclarecer que, ao aludir a “processo civilizador” não estou
tomando como princípio o fato de existir uma civilização, ou uma cultura,
superior a outra, nem me referindo a um processo de imposição de produ-
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tos culturais de uma economia mais desenvolvida sobre outra menos desen-
volvida. Esse conceito de civilização que, grosso modo, se confunde com o de
modernidade, surgiu para diferenciar a sociedade europeia, branca, mascu-
lina, cristã, dos povos do recém-descoberto “Novo Mundo”. Nasceu para
construir uma identidade em oposição ao estrangeiro, ao diferente, ao bár-
baro, ao outro. Essa oposição, que apresenta uma grande ambiguidade, é
tema de intenso debate, especialmente após os acontecimentos de 11 de
setembro de 2001.

Não pretendo me aprofundar nesse debate,59 contudo, gostaria de lem-
brar as duas grandes guerras mundiais, as diversas guerras étnicas e separa-
tistas, os vários genocídios e outros inúmeros fatos, para ficar apenas no
século XX. Eles demonstram que encontramos atos bárbaros nas sociedades
civilizadas, especialmente as que chamamos de modernas, cometidos em
nome de sua própria defesa, muitas vezes com o “refinamento nos modos” e
a “alta tecnologia”. Os campos de extermínio da Alemanha nazista foram
respostas “racionais” e “tecnológicas” a uma necessidade: o modo mais efici-
ente e eficaz de eliminação, uma mórbida linha de produção. Nesse senti-
do, o projeto iluminista de uma evolução civilizadora rumo à liberdade, à
felicidade, engendrou, também, barbárie. Assim, uma dúvida pode ser co-
locada: quem é bárbaro e quem é civilizado?

Wolf (2004) busca responder a essa questão, analisando três diferentes
sentidos do binômio civilização/barbárie: a primeira considera a civilização
como um processo progressivo, no qual os povos são libertados dos costu-
mes grosseiros e rudimentares de sociedades tradicionais e fechadas, para se
‘civilizar’, isto é, para abrir-se em uma sociedade mais complexa e urbanizada,
permeada por costumes e modos polidos, elegantes, refinados. Norberto
Elias (1993) descreve como, entre os séculos XI e XIX, se desenvolveu essa
modelagem da sensibilidade e do comportamento humanos. Bárbaros se-
rão aqueles que se comportam como brutos, grosseiros e desconhecem
as boas maneiras. Uma segunda visão diz respeito à civilização como as
ciências, as letras e as artes, como o patrimônio mais elevado de uma socie-
dade. Não propriamente toda a cultura, mas sua parte mais especulativa,
contemplativa, espiritual. Aqui, bárbaros serão todos aqueles insensíveis
ao saber ou à beleza pura. E, por fim, um terceiro sentido que designa
tudo aquilo que nos costumes pressupõe o respeito pelo outro, assistência,

5 9 O conjunto de textos encontrados no livro Civilização e Barbárie (2004), organizado por
Adauto Novaes, é uma boa fonte de consulta para diferentes aspectos desse debate atual.
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cooperação, compaixão, conciliação e pacificação das relações. Aqui, barbárie
está relacionada a tudo o que supõe uma violência vista como primitiva ou
arcaica, a uma luta impiedosa pela vida. Representa a perda de qualquer
sentimento humanitário.

Após buscar os pontos comuns a esses três sentidos, Elias analisa duas
posições teóricas que, por um lado, admitem um sentido etnocêntrico,
uniformizador e expansionista para o conceito de civilização, quer dizer,
civilizados “somos nós”, bárbaros “são os outros”. Por outro lado, uma posi-
ção relativista, que afirma ser impossível declarar qual povo é mais civilizado
do que outro, o que nega qualquer valor humano como universal.

Já Wolf procura apresentar uma posição alternativa, buscando exata-
mente esse valor universal. Para ele, bárbara é toda cultura que não dispo-
nha, em seu interior, de possibilidades que lhe permitam admitir, assimilar
ou reconhecer uma outra. E acrescenta:

Conseqüentemente, diremos que uma cultura específica é “civilizada” quando,
independentemente da riqueza ou da pobreza de sua cultura científica, de seu
nível de desenvolvimento técnico, ou da sofisticação de seus costumes, ela tolera
em seu seio uma diversidade de crenças ou práticas (excluindo-se, evidentemen-
te, práticas bárbaras). Uma cultura civilizada é sempre virtualmente mestiça.
(Wolf, 2004: 41-2)

Bárbaros são aqueles que acreditam que sua cultura é a única forma de
humanidade possível, aqueles que são incapazes de pensar no uno e no
múltiplo. São incapazes de conviver com a alteridade, com o estrangeiro,
com o outro. Portanto, existem práticas ou culturas bárbaras e civilizadas.

É nessa perspectiva que penso no processo civilizador: como movimen-
to que busca construir essa sociedade mestiça, marcada pelo diálogo, pela
convivência e por um profundo respeito às diferenças. Kehl (2004: 102)
complementa:

Tolerar o estranho não significa apenas permitir que ele exista em algum lugar,
longe de nós. Não significa apenas suportar que ele ocupe a periferia de um
mundo no qual nós, modernos civilizados, supomos ocupar o centro. Abrigar e
tolerar o estranho é permitir que ele nos desestabilize permanentemente, deslo-
cando nossas certezas, borrando as fronteiras de nossa suposta identidade, ofere-
cendo traços identificatórios que frustram o outro projeto moderno, de unicidade,
e individualidade. Tolerar o estranho é tolerar também a incerteza que ele traz.



176

Nesse sentido, penso aqui na sociedade que desejo para legar às gera-
ções futuras. Nos valores éticos que sonho um dia se incorporarem ao coti-
diano das pessoas. Sonho e desejo, igualmente, que os bens econômicos,
culturais e científicos possam estar à disposição e serem compartilhados por
todos que fazem parte da sociedade que os produziram.

AS REFORMAS E O PROCESSO CIVILIZATÓRIO

No material de divulgação da 12ª Conferência Nacional de Saúde,
podem ser lidas as seguintes palavras de Sergio Arouca:

A Reforma Sanitária não é um projeto técnico-gerencial, administrativo e técnico-
científico; o Projeto da Reforma Sanitária é também o da civilização humana, é
um projeto civilizatório, que, para se organizar, precisa ter dentro dele valores
que nunca vamos perder, pois o que queremos para a Saúde, queremos para a
sociedade brasileira.

Ao me referir aos princípios da Reforma Sanitária, compartilhados pela
Reforma Psiquiátrica – que são a universalidade, acessibilidade, igualdade,
equidade, integralidade, descentralização, municipalização, intersertorialidade
e controle social –, estou aludindo não apenas a princípios e diretrizes de um
sistema gerencial, técnico-assistencial que organizam um sistema de produ-
ção de cuidados de saúde.

Estão aí implícitos valores que enfocam o projeto de uma sociedade
com justiça social, com liberdade, igualdade e que todos os cidadãos pos-
sam ter acesso, na medida de suas necessidades e de maneira integral, aos
bens, serviços e às ações de promoção de saúde, entendida em seus múlti-
plos determinantes sociais. Isso implica acesso não apenas à especificidade
da saúde, mas também a uma retistribuição justa dos bens e riquezas pro-
duzidas pela sociedade, por meio de políticas sociais e econômicas. Projeto
que acarreta, também, uma ativa participação da comunidade na gestão e
no controle. São princípios e valores que tensionam cotidianamente as rela-
ções sociais produtoras de desigualdades, de iniquidade, de heteronomias,
de injustiça, de uma quase barbárie.

Valores que possuem a consistência concreta de atos e gestos cotidianos
que podem fazer a diferença na vida daqueles que tomamos o encargo e a res-
ponsabilidade de cuidar. Por exemplo, atos de generosidade, de hospitalidade,
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de respeito à diferença. Estes são antônimos de avareza e hostilidade ao
outro, valores tão cultivados pelo estilo de levar a vida regido pela busca
frenética de acumulação e de competitividade. Busca, também, de uma
autossuficiência que Birman aponta como característica do modelo de
subjetivação contemporâneo, promovido pela cultura do narcisismo e do
espetáculo. De acordo com o autor:

A auto-suficiência, como principio, implica uma hierarquia de base, segundo a
qual alguém pode afirmar que pode prescindir dos outros, pois se bastaria. O
que significa dizer que um tal sujeito se coloca em uma posição de superioridade
ontológica em relação aos demais, tendo seu valor incrementado. Birman (2000:
184)

Para ele, a autossuficiência é uma ilusão, uma pretensão com a marca
do absurdo, uma vez que pressupõe um autocentramento, alimentado ao
colocar o outro em uma posição de coisa. O que importa é o engrandeci-
mento do ‘eu’ às custas do outro, em uma cena construída para o olhar, para
o espetáculo.

Se acreditamos, como Wolf (2004), que a barbárie se refere a essa posi-
ção de fechamento ao diferente, a uma autossuficiência, à cultura do
narcisismo de que nos fala Birman, desvenda-se um traço de barbárie da
sociedade contemporânea que tende a negar a possibilidade da diferença e
vê, no outro, na alteridade, algo que ameaça, algo a ser destruído, elimina-
do. Barbárie é não aceitar o outro como diferente. Esse traço tem
consequências cotidianas que estampam todos os dias as páginas dos jor-
nais: da violência urbana cotidiana à guerra no Oriente Médio. Há claros
indícios de barbárie em nossa sociedade com sua economia globalizada.

Os valores que proponho neste processo civilizatório são, assim, con-
tra-hegemônicos. Valores que, quando colocados em ato, revelam a nossa
disposição para a convivência, para a aliança, para a mudança. Valores que
se constroem e se transmitem na relação, nos encontros que estabelecemos
nos nossos locais de trabalho, nas nossas ações de cuidado, de docência,
pela vida. Valores que tomamos como inspiração. Valores que nos fazem
exemplos. Valores que nos levam a construir redes, laços de “fraternidade”,
de “solidariedade”. Birman (2000: 178) afirma:

podemos dizer que a ênfase recentemente colocada na experiência da fraternidade
é uma espécie de antídoto face aos imperativos da cultura do narcisismo e da
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sociedade do espetáculo, na medida em que a categoria ética da fraternidade
enuncia uma outra concepção possível de subjetividade. Nesta, com efeito, o
outro importa para o sujeito e muito até, estando ambos no mesmo barco da
existência.

 Importância que nasce da clara consciência de nossa efemeridade, de
nossa incompletude. Fomos lançados na aventura humana da existência,
desarmados. A fraternidade pressupõe essa igualdade dos sujeitos, nessa
viagem pelo tempo e pelo cosmos, fundada na precariedade.

Portanto, a solidariedade é a consequência imediata da ética do laço fraterno. A
solidariedade entre as pessoas é o que se manifesta no registro tangível das
relações humanas, como o desdobramento da fraternidade. Por isso mesmo, esta
como ética implica necessariamente uma política, uma ação coletiva mediante a
qual os laços sociais são tecidos pressupondo a mútua precariedade dos agentes
e que visa justamente a impedir que a usurpação da igualdade possa de fato se
efetivar. (Birman, 2000: 185-6)

Talvez possamos pensar na fraternidade e na solidariedade como valores
promotores de bons encontros. Encontros que produzem efeitos, ressonâncias.
Produzem alianças. Os atores e as ações da Reforma Psiquiátrica urdem esse
entrelaçamento de desejos de pessoas isoladas que, em um determinado
momento histórico, se transforma em processo social constituído de desejo
e vontade coletiva, que vai implicando mais atores, ampliando sua atuação
para diferentes campos. Como exemplaridade, podemos assinalar que a arte
incorpora e participa desse processo, por meio do reconhecimento das obras
produzidas pelos loucos, ou de livros e filmes.

O processo civilizador possui uma dimensão de caráter essencialmente
histórico. Trata-se da construção do homem. Isso remete a uma outra di-
mensão, que é a do cotidiano, já apresentada no capítulo 3. É no cotidiano
que se encena essa construção. Para Agnes Heller (1989: 17),

a vida cotidiana é a vida do homem inteiro; ou seja, o homem participa na vida
cotidiana como todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade.
Nela, colocam-se “em funcionamento” todos os seus sentidos, todas as suas
capacidades intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus sentimento, idéias,
ideologias.
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É no cotidiano que a Reforma Psiquiátrica inventa permanentemente
as suas ações, que se produzem os encontros com o drama do existir, que se
constroem estratégias de cuidado, que se organizam modos de habitar o
mundo. Essa arte do cuidar, que se concretiza na produção constante, no
fazer-acontecer, produz relações sociais norteadas pelos valores da solidarie-
dade, da coletivização, criando resistência à conformação, à mesmice. Michel
de Certeau (1994) chamou a isso de “reinvenção do cotidiano”. Ele exami-
na aspectos da história, construída no cotidiano por indivíduos que não são
considerados protagonistas dos relatos históricos. Ele resgata o indivíduo
como personagem central, o qual se apropria de ideias dominantes para as
adequar à sua realidade, no sentido de viver e sobreviver nesse cotidiano já
dado. É uma arte do fazer que desfaz, do construir desconstruindo.

Tal aspecto remete novamente ao pensamento de Agnes Heller, para a
qual só quem tem necessidades radicais pode querer e fazer a transformação
da vida. Somente pode desejar o impossível aquele para quem a vida cotidi-
ana se tornou insuportável.

É nesse paradoxo e contradição do nosso cotidiano que talvez se possa
encontrar a potência para construir caminhos de mudanças. A hipótese de
Marx (1978: 329) de que “os homens fazem a sua própria história, mas não
a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim
sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo
passado”, apresenta-se como desafio a todos os que desejam transformar o
mundo. O cenário é a vida de todo dia.

Para Ernst Bloch, a esperança tem uma função utópica, que é a de
antecipar/vislumbrar o possível, o diferente, a liberdade. Olhar que vê, por
entre as densas brumas matinais da mesmice cotidiana, a possibilidade do
alvorecer de um novo amanhã e que o autor chama de “otimismo militante”.
Ele salienta:

Redobrando-se a coragem e o saber, o futuro não virá como fatalidade sobre o ser
humano, mas o ser humano virá sobre o futuro e ingressará nele com o que é seu.
Aqui o saber, que necessita da coragem e, sobretudo da decisão, não pode assu-
mir a forma mais comum do saber habitual, a forma contemplativa, pois o saber
meramente contemplativo se refere forçosamente ao que já está concluído e já
passou, não tem mais meios diante de coisas presentes e é cego para o futuro.
(Bloch, 2005: 196)
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Mais uma vez nos lembramos de Marx, a propósito da práxis. Trata-se
não de contemplar o mundo, mas de transformá-lo. E quem o transforma
também é transformado por ele. O futuro se coloca como um campo de
possibilidades que nos convoca, que nos incita, que nos provoca a agir.

E, para que esse otimismo não seja aqui entendido como aspiração
romântica, alienada das condições históricas concretas, reafirmo que não
acredito que uma proposta contra-hegemônica, como a da Reforma Psiqui-
átrica, avance para a mudança do modelo assistencial em gestões politica-
mente conservadoras. Neste caso, há um limite ideológico dos protagonis-
tas que os impede de avançar, com interesses e visões de mundo diferentes.
Mesmo Bloch (2005: 203) alerta, declarando que, “no caminho para o
novo, geralmente – ainda que não sempre – deve-se proceder passo a passo.
Nem tudo é possível e executável a qualquer hora: condições ausentes não
só atrapalham como também chegam a impedir”.

Nossa utopia, nossa esperança aposta nesse infinito campo aberto de
possibilidades que é o existir. Mudar o mundo é nosso devir. E a esperança,
nosso princípio ético. Desconstruir/desfazer os dispositivos sociais que pro-
duzem os diferentes manicômios e inventar/construir/fazer, ao mesmo tem-
po, novos dispositivos sociais, que trazem não apenas os loucos como prota-
gonistas centrais de sua história, mas toda essa gente excluída, os humildes,
os humilhados, aqueles que não contam. Fazer acontecer pequenas revolu-
ções cotidianas que ousam sonhar com uma sociedade diferente. A Reforma
Psiquiátrica é assim, feita de rupturas e encontros.
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