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1

Há aqueles que lutam um dia; e por isso são bons.
Há aqueles que lutam muitos dias; e por isso são muito bons.

Há aqueles que lutam anos; e são melhores ainda.
Porém há aqueles que lutam toda a vida; esses são os imprescindíveis.

Bertolt Brecht

Este primeiro capítulo pretende abordar a dimensão jurídico-política.
Amarante (1999, 2003) a define como revisão das legislações no que se
referem aos conceitos e noções que relacionam a loucura à periculosidade,
irracionalidade, incapacidade e irresponsabilidade civil. Esta dimensão busca
rediscutir e redefinir as relações sociais e civis em termos de cidadania, de
direitos humanos e sociais. Proponho aqui uma pequena alteração,
renomeando-a como dimensão política. Busco com esta proposta destacar o
conceito político, ressaltando as tensões e conflitos decorrentes das ações
produzidas pela Reforma Psiquiátrica, as quais provocam e interrogam a
relação entre Estado e sociedade. Tais ações mostram-se encarnadas em pro-
tagonistas que constroem um conjunto de princípios e proposições, articu-
ladas a um processo que tem como resultado mudanças no aparato jurídico
do Estado. Processo que também ativa e muda os atores sociais, cria contra-
dições, inventa instituições de cuidado, transforma as políticas municipais,
provoca as universidades. Enfim, implica todos, em uma utopia ativa de
transformação social que se faz e refaz cotidianamente. Trata-se, dessa for-
ma, de uma luta política para uma transformação social.

A relação entre os termos ‘reforma’, ‘psiquiatria’, ‘política’ e ‘Estado’
remontam ao ato fundador da psiquiatria, produzido no contexto da Revo-
lução Francesa por um de seus líderes políticos: Philippe Pinel. Delgado
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(1992) destaca que, durante o século XIX, vamos encontrar várias iniciativas
de reforma da psiquiatria, com o objetivo de constituir uma direção mais
científica aos estabelecimentos especializados. No Brasil, Machado e colabo-
radores (1978) analisam a criação do Hospício de Alienados Pedro II, marco
inaugural da psiquiatria no país, como parte integrante de um projeto
normalizador da medicina para a sociedade brasileira. Em 1830, os médi-
cos, para solucionar o problema dos alienados abandonados à sua sorte pe-
las ruas da cidade, ou internados indevidamente no Hospital Santa Casa,
lançam o lema “aos loucos o hospício”, que obtém êxito com decreto de 18
de julho de 1841, ato da maioridade do Imperador, criando o Hospício de
Alienados Pedro II, na praia Vermelha, no Rio de Janeiro.

Já no final do século XIX e início do século XX, Cunha (1988) enfatiza
o intenso e rápido processo de urbanização e industrialização da então Pro-
víncia de São Paulo. Tal processo produziu pressões junto ao poder público
para resolver o problema dos loucos que lotavam as cadeias da cidade e
resultou na criação, em 1898, do Hospício de Juqueri, construído por Franco
da Rocha, após uma longa negociação política. Ambos os hospícios cum-
priram uma função social de legitimar a exclusão de indivíduos ou setores
sociais não enquadráveis, indisciplinados.

Nos anos 20 e 30, vamos encontrar, conforme aponta Costa (1981), a
Liga Brasileira de Higiene Mental, apresentando seu ideal eugênico como
projeto político para a sociedade brasileira. Delgado (1992) aponta para a
consolidação da estrutura manicomial do Estado, na era Vargas, como parte
de um projeto reformista. Resende (1987) afirma que a palavra ‘exclusão’ é
a que melhor define e sintetiza a política de assistência em saúde mental ao
longo de boa parte do século XX. Todos esses autores, e muitos outros aqui
não citados, analisam e evidenciam a estreita e íntima relação entre o hospí-
cio e as demandas e necessidades oriundas dos processos econômicos, polí-
ticos e sociais da cidade e da sociedade, na qual estão inseridos.

Foucault (1979), em uma entrevista que se encontra nas primeiras pá-
ginas do livro Microfisica do Poder, apresenta os motivos que o levaram a
escrever História da Loucura, afirmando que um dos problemas que lhe in-
teressavam era o do estatuto político da ciência e as funções ideológicas que
podia difundir. Resumido em duas palavras: a relação entre poder e saber.
Para ele, as relações entre as ciências, como a física teórica ou a química
orgânica, com as estruturas políticas e econômicas da sociedade não são tão
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claras quanto com o saber psiquiátrico, pois seu perfil epistemológico é
pouco definido e a sua prática está ligada a uma série de instituições, de
exigências econômicas imediatas e de urgências políticas de regulamenta-
ções sociais.

Se, desde os seus primórdios, a psiquiatria vem sendo reformada, so-
frendo mudanças que se articulam com contextos políticos, econômicos,
sociais e culturais, qual a diferença da proposta da Reforma Psiquiátrica de
que trataremos neste trabalho? O que apresentarei neste e nos próximos
capítulos se diferencia das outras reformas, porque se refere a um processo
social complexo, caracterizado por uma ruptura dos fundamentos
epistemológicos do saber psiquiátrico, pela produção de saberes e fazeres
que se concretizam na criação de novas instituições e modalidades de cuida-
do e atenção ao sofrimento psíquico e que buscam construir um novo lugar
social para a loucura. Esse processo situa-se, no caso brasileiro, no contexto
histórico e político do renascimento dos movimentos sociais e da
redemocratização do país, na segunda metade dos anos 70.

A Reforma Psiquiátrica brasileira é um amplo campo heterogêneo com-
posto por distintas dimensões. É, sobretudo, um processo que traz as mar-
cas de seu tempo. Não é possível compreendê-la sem mencionar suas ori-
gens, como movimento social, como uma articulação de atores da sociedade
civil que apresentaram suas demandas e necessidades, assumindo seu lugar
de interlocutor, exigindo do Estado a concretização de seus direitos. São
ações que pressupõem verbalização e afirmação de interesses, disputas, arti-
culações, conflitos, negociações, propostas de novos pactos sociais. Ações
que acreditam na possibilidade da construção de uma nova sociedade (“um
outro mundo é possível”).3 Acreditam na possibilidade de transformar a
sociedade, mudar as relações sociais, possibilitar a participação nos bens
econômicos, culturais, construir um mundo mais justo, mais equânime,
mais livre. Acreditam em milagres, no sentido atribuído por Hannah Arendt
ao termo.

No sombrio contexto de meados do século XX, que apresenta, de um
lado, a traumática experiência de regimes totalitários e, de outro, a existên-
cia dos meios para o total extermínio da Humanidade, Arendt (2004) afir-
ma que o sentido da política é a liberdade, pois se baseia na pluralidade dos
homens, na convivência entre diferentes. A autora postula que a política
3 Referência ao lema do Fórum Social Mundial.
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não surge ‘no’ homem, mas sim ‘entre’ os homens. Dessa forma, a liberdade
e a espontaneidade dos diferentes homens são pressupostos necessários para
o surgimento do espaço, onde só então se torna possível a política. Para ela, o
homem é possuidor de um dom “extremamente maravilhoso e misterioso,
de fazer milagres”. Chama a esse dom, a essa aptidão, de agir. Arendt (2004:
43-4) sublinha:

É característico do agir a capacidade de desencadear processos, cujo automatismo
depois parece muito semelhante ao dos processos naturais; é-lhe característico,
inclusive, o poder impor um novo começo, começar algo novo, tomar iniciativa
(...) O milagre da liberdade está contido nesse poder-recomeçar que, por seu
lado, está contido no fato de que cada homem é em si um novo começo, uma vez
que, por meio do nascimento, veio ao mundo que existia antes dele e vai conti-
nuar existindo depois dele.

Política é a convivência com o diferente, é agir em um mundo de inte-
resses diversos, de conflitos, disputas, alianças. Exercitar a liberdade é cor-
rer os riscos de viver a vida como este milagre de começar o novo, tomar a
iniciativa de romper com os discursos e práticas hegemônicas que incidem
sobre nosso cotidiano, tornando-o monótono, repetitivo, sem perspectiva,
cinzento, sem vida.

A dimensão política, que abordo neste capítulo, é da ordem desse mi-
lagre. Sintetizo a trajetória de protagonistas que tomaram a iniciativa de
correr os riscos de construir o novo, a Reforma Psiquiátrica, a qual tem sua
origem como movimento social no final dos anos 70, organiza-se e fortalece-
se nos anos 80, transformando-se em política pública de saúde, nos anos
90. Ao final, discuto as perspectivas e os desafios que se colocam no início
deste milênio.

REFORMA SANITÁRIA E REFORMA PSIQUIÁTRICA:
MOVIMENTOS SOCIAIS

Muitos dos principais movimentos sociais da segunda metade dos anos
70 nasceram nas periferias das grandes cidades e das necessidades cotidianas
de sobrevivência: transporte, moradia, saneamento básico, saúde. São temas
que possibilitaram a criação de uma identificação e o reconhecimento de in-
teresses coletivos comuns. Na conversa com os vizinhos, nas discussões no
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salão paroquial da igreja, em encontros espontâneos nos lugares públicos,
foi sendo organizado um movimento pautado em reivindicações vinculadas
às condições de vida, especialmente da vida urbana. Para Jacobi (1989), tais
condições do cotidiano dos bairros e a organização coletiva possibilitaram o
surgimento, na cena política, de novos sujeitos históricos, os quais foram se
afirmando como essenciais interlocutores no processo de reconstrução da
cidadania.

Surpreendendo a todos, pois até então as análises tendiam a interpretar
a fábrica e o partido político como os lugares exclusivos e privilegiados das
manifestações da classe operária, tais movimentos, pontuais em suas reivin-
dicações, surgiram, para Telles (1987), em um momento histórico marcado
pela opressão, em que os canais de manifestações estavam emudecidos ou
eliminados pelo regime autoritário. Apontaram para um sentido e um al-
cance que ultrapassou o imediato e o local, para mobilizar e articular, como
experiência compartilhada, as várias opressões vividas em locais diferencia-
dos. Ou seja, em tempos autoritários, as condições cotidianas de vida apa-
receram como campo de luta que permitiu a conquista de espaços políticos
para a manifestação, articulação, reivindicação e exigências de direitos fren-
te ao Estado, solidificando, na sociedade civil, a noção de participação e
ação coletivas, acelerando a transição democrática.

Sader destaca a emergência de um novo sujeito social e histórico, na-
queles movimentos sociais, onde havia

a promessa de uma radical renovação da vida política. Apontam no sentido de
uma política constituída a partir das questões da vida cotidiana. Apontam para
uma concepção da política, a partir da intervenção direta dos interessados. Co-
locam a reivindicação da democracia referida às regras da vida social, em que a
população trabalhadora está diretamente implicada: nas fábricas, nos sindicatos,
nos serviços públicos e nas administrações nos bairros. Eles mostram que há
recantos da realidade não recobertos pelos discursos instituídos e não ilumina-
dos nos cenários estabelecidos da vida pública. Constituem um espaço público
além do sistema da representação política. Através de suas formas de organização
e de luta, eles alargam as fronteiras da política. Neles aponta-se a autonomia dos
sujeitos coletivos que buscam o controle de suas condições de vida contra as
instituições de poder estabelecidas. (Sader, 1995: 313)

Nesse contexto, iniciou-se um movimento pela transformação das con-
dições de saúde da população, o movimento da Reforma Sanitária. Em uma
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apresentação realizada em 2002, no evento comemorativo ao 20º aniversá-
rio do curso de especialização em Saúde Mental da Ensp/Fiocruz, Sergio
Arouca, um dos principais militantes e ideólogos do Sistema Único de Saú-
de (SUS), ao falar sobre as origens da Reforma Sanitária, ressaltou que ela
nasceu não apenas no campo específico das reformas da saúde, mas da luta
contra a ditadura. Aludiu a uma questão decisiva que se colocava à época:
como se podia exercer uma profissão, no horário comercial, e ser revolucio-
nário e contestador, no tempo livre? Como integrar isso? Pensar o trabalho
e a formação na saúde e enfrentar o pensamento autoritário: essa grande
questão deu origem ao movimento de medicina social, de saúde coletiva
dentro dos departamentos de medicina preventiva que começaram a pro-
duzir reflexões e a realizar denúncias das contradições entre ditadura, pen-
samento autoritário e saúde, no seu sentido mais amplo.

Arouca salientava, com seu grande e contagiante entusiasmo, a íntima
relação entre ser profissional e ser militante político ou protagonista.
Militância entendida como uma atividade ética, de entrega aos valores na
luta pela emancipação de todos, pelos interesses daqueles cuja voz é silenci-
ada, a dos mais humildes, a dos humilhados. Não era possível ser um agen-
te transformador apenas no restrito campo de atuação profissional. Era ne-
cessário ampliar essa visão e ação. Era preciso pensar e atuar na sociedade,
no tempo histórico em que se vivia. Também não era possível pensar no
campo da saúde apenas como um campo determinado por fatores eminen-
temente biológicos. A saúde tem determinantes sociais, o que implica pensá-
la como resultante da complexidade de fatores sociais, econômicos, cultu-
rais e políticos. Transformar a saúde é transformar a sociedade que a produz
enquanto processo social.

Escorel (1998) detalha as origens e a articulação desse processo, des-
crevendo a participação de outras instituições e outros atores, que foram se
agregando, se articulando, compondo um processo histórico, tais como o
Centro Brasileiro de Estudos da Saúde (Cebes), a Associação Brasileira de
Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco), os movimentos de saúde liga-
dos às Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) da Igreja Católica e setores dos
movimentos estudantil e dos médicos residentes.

A Reforma Sanitária se colocava, assim, fundamentalmente como um
processo político, entendido como possibilidade emancipatória na constru-
ção da polis, da esfera pública, dos bens comuns. Era um processo que
levava à produção intelectual crítica, práticas e ações alternativas ao modelo
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hegemônico, militância cotidiana, ocupação de espaços institucionais, arti-
culações com outros setores da sociedade, ocupação de espaços no interior
do aparato estatal, avanços e recuos. Um processo político, colocando em
cena e em pauta a relação entre Estado e sociedade civil. A Reforma Sanitá-
ria se constituiu tensionando criticamente os termos dessa relação.

Paim afirma que a Reforma Sanitária pode ser considerada como um
conjunto de princípios e proposições apresentados no relatório final da 8ª
Conferência Nacional de Saúde e como projeto consubstanciado em um
conjunto de políticas articuladas que requerem uma dada consciência sani-
tária, uma participação da cidadania e uma vinculação com as lutas políti-
cas e sociais mais amplas. É ainda um processo, porque

a proposta não se conteve nos arquivos nem nas bibliotecas, mas transformou-se
em bandeira de luta, articulou um conjunto de práticas, e teceu um projeto
político-cultural consistente enquanto prática social, tornando-se História. Tra-
ta-se, conseqüentemente, de um conjunto complexo de práticas (inclusive prá-
ticas de saúde) que integram a prática social. (Paim, 1997: 20)

Teixeira e Mendonça (1995) referem-se a três direcionamentos básicos
das estratégias de luta pela Reforma Sanitária: a politização da questão da
saúde, visando a aprofundar e difundir uma nova consciência sanitária, a alte-
ração da norma legal necessária à criação do sistema único universal de saúde
e a mudança das práticas institucionais sob a orientação dos princípios demo-
cráticos.

No interior desse processo mais amplo, localizamos a saúde mental
trilhando os mesmos caminhos. Nascida a partir da mobilização de traba-
lhadores de saúde, no cotidiano de suas práticas institucionais e nas univer-
sidades, a Reforma Psiquiátrica buscou politizar a questão da saúde mental,
especialmente na luta contra as instituições psiquiátricas; produziu reflexões
críticas que provocaram uma ruptura epistemológica; criou experiências e
estratégias de cuidado contra-hegemônicas; conquistou mudanças em nor-
mas legais e buscou produzir efeitos no campo sociocultural.

Todo esse processo se articulou com outros movimentos sociais e com a
luta pela redemocratização do país, levando seus protagonistas a desempe-
nhar uma militância que transcendia a questão específica da saúde mental.
Mais do que isso, criou um movimento social, o Movimento da Luta
Antimanicomial, congregador não apenas de setores da saúde mental, como



32

profissionais, associações de usuários e familiares, como também estudan-
tes, artistas, jornalistas, intelectuais.

Como a Reforma Sanitária, a Reforma Psiquiátrica se configura não
apenas como mudança de um subsetor, mas como um processo político de
transformação social. O campo da saúde mental é um lugar de conflitos e
disputas. Lugar do encontro do singular e do social, do eu e do outro. É,
também, o lugar de confronto: das ideias de liberdade, autonomia e solida-
riedade contra o controle e a segregação, da inclusão e da exclusão, da afir-
mação da cidadania e de sua negação. Portanto, campo de lutas políticas e
ideológicas que envolvem militância, protagonismos, negociações, articula-
ções, pactuações. Assim, a Reforma Psiquiátrica é um movimento político,
impregnado ética e ideologicamente, e o processo de sua construção não
pode ser desvinculado da luta pela transformação da sociedade.

ORIGENS DA REFORMA PSIQUIÁTRICA

Podemos considerar, sem exagero, o escritor Machado de Assis como o
primeiro crítico da psiquiatria brasileira e do sistema asilar, ainda que ele
tenha escrito o texto O Alienista, cuja primeira publicação data de 1881,
antes que essa disciplina médica adentrasse ao Asilo de Alienados. Já no
início do século XX, encontramos outro escritor, Lima Barreto, retratando
de forma crítica e pungente a sua própria experiência de interno em Cemi-
tério dos Vivos.

No começo do século XX, encontramos igualmente os trabalhos do dr.
Ulisses Pernambucano, considerado um dos pioneiros da psiquiatria social
brasileira. No hospital psiquiátrico de Juqueri, nos anos 20, o dr. Ozório
César utilizava-se da expressão artística como instrumento terapêutico. Nessa
mesma linha, nos anos 40, temos o importante trabalho da psiquiatra Nise
da Silveira e o Museu de Imagens do Inconsciente e, nos anos 60 e 70, têm
relevância as experiências de comunidades terapêuticas desenvolvidas em
diversos estados, em especial São Paulo e Rio Grandes do Sul.

Houve ainda dezenas, provavelmente centenas de experiências pontuais,
localizadas, muitas efêmeras, espalhadas pelo país, realizadas ao longo do sé-
culo XX, que buscavam humanizar o atendimento ou se contrapunham ao
modelo hegemônico e, se pouco ou quase nada conseguiram mudar, servi-
ram para lançar sementes e produzir pequenos brotos.
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O modelo hegemônico se caracteriza por ser essencialmente
hospitalocêntrico e excludente. Desde a inauguração do Hospício Pedro II,
em 1852, no Rio de Janeiro, até a década de 1960, a assistência psiquiátri-
ca brasileira se constituiu por sua oferta exclusiva e compulsória de internação
em hospitais psiquiátricos públicos. Para Resende (1987), com o golpe
militar de 1964, a psiquiatria adquiriu o status de prática assistencial de
massa, com o início da mercantilização da loucura, por meio da celebração
dos convênios com o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), cri-
ado em 1967. A psiquiatria começou a transformar-se em um lucrativo
negócio e, para defendê-lo, formou-se um poderoso lobby que atuava, e
ainda atua, impedindo qualquer tentativa de mudança.

Destaque-se que a transformação da saúde em produto de consumo,
em mercadoria, não foi exclusividade da psiquiatria, mas parte de um pro-
jeto mais amplo de implantação de um modelo médico-previdenciário, que,
por um lado, estendeu a assistência médica a amplos setores da classe traba-
lhadora, em substituição às caixas de aposentadoria e à assistência médica
dos sindicatos, extintas pelo governo militar. Por outro, incentivou a prática
privada na saúde financiada pelo erário, como analisado por Oliveira e Teixeira
(1986) e Braga e Paula (1981).

Na assistência psiquiátrica, Luiz Cerqueira (1984) apresenta os seguin-
tes dados: em 1941, havia 3.034 leitos privados, enquanto, em 1978, esse
número era de 78.273. Um crescimento de quase vinte vezes, em menos de
quarenta anos. Em contrapartida, o número de leitos oficiais permaneceu
quase inalterado no mesmo período: 21.079, em 1941, e 22.603, em 1978.4

O tempo médio de permanência oscilava sempre acima dos noventa dias,
indício de uma duração média de internação alta, favorecendo a
institucionalização dos pacientes, isto é, a constituição de uma população
cativa de “consumidores compulsórios” das internações psiquiátricas. Salien-
te-se que, nos anos 60, segundo Cerqueira (1984) e Resende (1987), houve
uma modificação no perfil nosológico da clientela dos hospitais psiquiátricos,
surgindo uma proporção expressiva de pacientes neuróticos e alcoolistas,
patologias cuja necessidade de internação psiquiátrica é, no mínimo,
questionável. Cerqueira sublinha:

4 Apenas a título de comparação, em 1992, segundo dados obtidos no site <www.datasus.gov.br>,
havia 90.163 leitos psiquiátricos no Brasil, sendo 68.652 leitos privados (76%) conveniados
ao SUS e 21.511 públicos e universitários (24%).
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A empresa de saúde sempre viu o lucro e só o lucro. Não nos iludamos, porque esse
é o seu papel. Não pode ver a saúde sob outro prisma. Em psiquiatria já tem o
monopólio da assistência curativa individual através do leito hospitalar exatamente
por ser a opção mais rendosa. Para ampliar tal monopólio, usa de todos os meios
historicamente empregados pelo capitalismo selvagem. (Cerqueira, 1984: 226)

Paradoxalmente, é nesse contexto que começaram a surgir diversos do-
cumentos oriundos de encontros nacionais e internacionais, os quais apon-
tavam para uma necessária mudança no modelo da assistência em saúde e
em saúde mental.

Cerqueira, em texto escrito no ano de 1973, destaca esta lista de docu-
mentos nacionais e internacionais: “documentos irreversíveis, firmados por
nossas autoridades e consagradores de uma assistência psiquiátrica não tra-
dicional” (Cerqueira, 1984: 242).

Muitos tratavam da reorientação da saúde para as Américas, como, por
exemplo, a III Reunião de Ministros da Saúde, em Santiago no Chile, em
1972, promovida pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). Costa-Rosa destaca a apresentação
do ministro da Saúde brasileiro, presente ao evento, situando o teor das
formulações pretendidas e suas metas no campo da saúde mental:

O sistema nacional permanece profundamente alicerçado na assistência hospi-
talar, oferecendo poucos e minguados recursos extra-hospitalares (...). Há neces-
sidade de uma reformulação de fundo e forma (...). A atuação preventiva com
base em práticas, atividades e com a participação da comunidade é fundamental
para que na década de 70/80 possamos suplantar as práticas asilares ou custodiais
ainda presentes. (Mario Machado de Lemos apud Costa-Rosa, 1987: 69)

Firmou-se, a partir daquela reunião de ministros, um acordo para a
execução de um programa de saúde mental no Brasil, com validade até
1974 e que propunha ênfase na formulação de uma política nacional de
saúde mental. O Plano Decenal de Saúde para as Américas, firmado ao final
do encontro, estabelecia as seguintes recomendações para a saúde mental:

• Prevenção primária, secundária e terciária em saúde mental;

• Criação de serviços para diminuir a tendência de aumento de alcoolismo e
fármaco-dependência;

• Planejamento de leitos psiquiátricos para cada 1.000 habitantes;
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• Priorizar o atendimento ambulatorial e hospitalização breve, de preferência
em hospitais gerais;

• Criação de Centros Comunitários de Saúde Mental em cidades com mais de
100.000 habitantes e estimular a participação da comunidade em torno deles

• Modernização da legislação psiquiátrica;

• Modernização dos tratamentos, utilizando especialmente técnicas grupais;

• Estimular o ensino de saúde mental em escolas de medicina e de outras escolas
que formam profissionais de saúde. (apud Figueiredo, 1996: 203)

Em 1973, o Ministério da Previdência aprovou o Manual para Assis-
tência Psiquiátrica, que serviu de base para a portaria n. 32 de 1974, do
Ministério da Saúde. Ambos os documentos enfatizavam princípios que
orientavam para a psiquiatria de comunidade, como, por exemplo,
incrementar a criação de unidades de saúde mental nas cidades com mais
de 100.000 habitantes; dar prioridade ao tratamento ambulatorial e prio-
ridade para hospitalização curta, de preferência em hospitais gerais e esta-
belecer uma relação de um leito para 1.000 habitantes nas zonas urbanas e
um leito para 2.000 habitantes nas zonas rurais; capacitação de recursos
humanos; promoção de investigações epidemiológicas e atividades de pes-
quisa em geral. Tanto o manual quanto a portaria, segundo Cerqueira, fo-
ram sabotados desde o primeiro dia. Em suas palavras:

Ambos (...) continuam letra morta, só para não diminuir os lucros da empresa de
saúde nem demonstrar a fragilidade do modelo médico tradicional exclusivo,
defendido por outros tantos psiquiatras reacionários encarrapitados nas cáte-
dras, nas cúpulas administrativas e nos ricos consultórios privados. Conseguem
leis, financiamentos, privilégios. (Cerqueira, 1984: 225)

Esses documentos demonstravam algumas semelhanças com as propos-
tas da Reforma Psiquiátrica: crítica ao modelo hospitalocêntrico, participação
da comunidade nos serviços, revisão da legislação psiquiátrica, criação e diver-
sificação de novos serviços, ampliação da rede extra-hospitalar. Porém, com
uma importante diferença: eles integravam um esforço internacional de im-
plantar uma medicina de caráter preventivo, que, na psiquiatria, irá se
concretizar mais claramente com o projeto norte-americano da psiquiatria
preventiva de Gerald Caplan (1980). Na Reforma Sanitária, a análise crítica
da medicina preventiva (Arouca, 2003) avançou para uma discussão sobre a
saúde coletiva, questionando e redefinindo as noções fundamentais, tais como
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o processo saúde-doença, história natural das doenças, causalidade, clínica
médica, com consequências técnicas, assistenciais, políticas, ideológicas e
culturais. E, no processo da Reforma Psiquiátrica, as críticas sobre as refor-
mas da psiquiatria nos anos 60 (Rotelli, Leonardi & Mauri, 2001) e sobre
a psiquiatria preventiva (Lancetti, 1989; Birman & Costa, 1994) caminha-
ram, também, para um profundo questionamento dos conceitos fundantes
da psiquiatria, de suas instituições, de sua função ideológica de controle,
com profundas repercussões não apenas na prática, com a construção de
novos serviços, mas fundamentalmente com a construção de um novo
paradigma, de que tratarei no capítulo a seguir.

Embora se constitua no discurso e na prática hegemônicos, o modelo
psiquiátrico de assistência sempre recebeu críticas. Desde seu princípio,
com Machado de Assis, passando pelas denúncias que frequentemente apa-
reciam (e ainda aparecem) na imprensa, por meio de experiências inovado-
ras que questionavam, desde o interior do asilo, sua lógica de exclusão e de
aniquilamento da subjetividade e, finalmente, nos documentos de organis-
mos nacionais e internacionais nos anos 60. Contudo, não será a partir dos
planos oriundos desde o aparelho estatal que a Reforma Psiquiátrica irá dar
os seus decisivos passos iniciais.

Se todas aquelas críticas não conseguiram produzir um efeito de transfor-
mação ou mudança da política da saúde mental, deixaram sementes que serão
regadas e fertilizadas por debates e discussões realizados, principalmente, nas
universidades que recebiam e repercutiam os ecos das notícias sobre, especial-
mente, dois grandes movimentos de ruptura com a psiquiatria: antipsiquiatria,
de Laing e Cooper, e psiquiatria democrática italiana, de Franco Basaglia.5 Foi
no final dos anos 70 que vários congressos e encontros possibilitaram a vinda
ao Brasil desses importantes nomes, além de outros, como Michel Foucault,
Robert Castel, Felix Guattari, Erwin Goffman.

Embora a presença de todos tenha sido de extrema importância, em
distintas dimensões, Basaglia foi quem mais contagiou, produzindo um
efeito de vontade e potência. A frase “contra o pessimismo da razão, o oti-
mismo da prática”6 transformou-se em uma palavra de ordem para uma gera-
ção de profissionais, que ingressou nas instituições psiquiátricas, começou a

5 Fleming (1976) descreve esses movimentos, e Amarante (1998) retoma os paradigmas e sua
articulação com o movimento da Reforma Psiquiátrica.

6 É o subtítulo da coletânea de suas conferências no Brasil (Basaglia, 1979).
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questioná-las e a buscar novas soluções concretas, fortalecendo a necessida-
de de politizar o discurso e a prática dos trabalhadores de saúde mental.

 Foi a partir das reflexões e provocações produzidas por esses autores/
atores, especialmente por Basaglia, e de um clima de perseguição e repres-
são a manifestações de oposição ao regime, que a Reforma Psiquiátrica nas-
ceu e se fortaleceu por meio, sobretudo, da mobilização dos trabalhadores
que, ao recusarem o papel de funcionários do consenso (Basaglia & Basaglia,
1977), tornaram visíveis os dispositivos de segregação e violência das insti-
tuições psiquiátricas.

Amarante (1998) aponta a greve dos médicos da Divisão Nacional de
Saúde Mental (Dinsam), de 1978, como o evento que deu origem ao Mo-
vimento dos Trabalhadores de Saúde Mental, o primeiro gesto da Reforma
Psiquiátrica. Naquele ano, médicos denunciaram as precárias condições às
quais eram submetidos os pacientes nos hospitais psiquiátricos da Dinsam,
órgão ligado ao Ministério da Saúde. Em abril, profissionais das quatro
unidades do Rio de Janeiro deflagraram a primeira greve no setor público,
após o regime militar, que logo recebeu o apoio de várias entidades. Vale
lembrar que a primeira grande greve de metalúrgicos, liderada por Luiz
Inácio Lula da Silva, foi realizada no ABC paulista, no mesmo ano.

Outro evento importante a destacar, ainda em 1978, foi o V Congresso
Brasileiro de Psiquiatria, realizado em Camboriú (SC), conhecido como o
Congresso da Abertura, em que,

pela primeira vez, os movimentos de saúde mental participam de um encontro
dos setores considerados conservadores, organizados em torno da Associação
Brasileira de Psiquiatria, estabelecendo uma ‘frente ampla’ a favor das mudan-
ças, dando ao congresso um caráter de discussão e organização político-ideológi-
ca, não apenas das questões relativas à política de saúde mental, mas voltadas
ainda para a crítica ao regime político nacional. (Amarante, 1998: 53-54)

Ressalte-se que uma das moções aprovadas, ao final do congresso, foi pela
“anistia, ampla geral e irrestrita”. O congresso de Camboriú cumpriu função
semelhante à do Movimento Democrático Brasileiro (MDB),7 no plano da
política. Apesar de conservadora, a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP)
acolheu e abriu espaço para o movimento da Reforma Psiquiátrica.

7 Um dos dois partidos permitidos pela ditadura militar, que representava a oposição. O outro
partido era a Aliança Renovadora Nacional (Arena).
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E, assim como estes, em muitos outros eventos, congressos, encontros,8

enfim, onde houvesse a possibilidade de expressão para um público ainda que
pequeno, havia um protesto, uma denúncia, uma moção de apoio. A negação
do papel de carcereiros da loucura, de guardiões da Razão e da Moral,
implicava não apenas sua explicitação pública, mas a denúncia das condições
sociais, políticas, econômicas que determinavam e sustentavam aquele lugar.

Animado por uma nova geração de trabalhadores de saúde mental, a
Reforma Psiquiátrica foi sendo construída por estes atores que vivenciavam
o cotidiano de violência das instituições, sentiam a angústia das contradições
que a prática impunha, mas que, inspirados pelo clima político-cultural,
apostavam e acreditavam na possibilidade de transformação. Foram os ato-
res envolvidos nesse processo que continuaram, nos anos 80, ampliando a
sua influência, ocupando espaços na administração pública e, principal-
mente, inventando novas instituições.

ANOS 80: A REFORMA PSIQUIÁTRICA
EM UM TEMPO QUE NÃO PARA

Os últimos anos de governo militar foram vividos em uma conjuntura
financeira internacional desfavorável, caracterizada pela recessão mundial, alta
taxa de juros e a interrupção de créditos internacionais, colocando a economia
brasileira, devedora e tomadora de empréstimos, em mais uma grande e grave
crise. Internamente, houve acentuada queda do Produto Interno Bruto (PIB),
elevado aumento dos juros internos, aumento da dívida externa e aceleração
do processo inflacionário. Esse quadro, associado ao modelo concentrador de
renda e a um grande arrocho salarial, gerou o fenômeno de ‘estagflação’,
inflação sem crescimento econômico, que permeou a vida econômica
brasileira ao longo dos anos 80, os quais foram nomeados, por grande parte
dos economistas brasileiros, como “a década perdida”.

Paradoxalmente, foi nessa conjuntura desfavorável que a Reforma Sani-
tária e a Reforma Psiquiátrica começam a se apresentar, no cenário nacional,

8 Outros eventos importantes do período: I Congresso Brasileiro de Psicanálise de Grupos e
Instituições, no Rio de Janeiro (1978); III Congresso Mineiro de Psiquiatria (1979); I Con-
gresso Nacional dos Trabalhadores de Saúde Mental, em São Paulo (1979); I Encontro
Regional de Trabalhadores em Saúde Mental, no Rio de Janeiro (1980); o Encontro Nacional
dos Trabalhadores em Saúde Mental, paralelo ao VI Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em
Salvador/BA (1980).
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como um processo não apenas de transformação da assistência e de constru-
ção de uma nova agenda para a saúde pública, mas como um projeto de
redemocratização. Noronha e Levcovitz enfatizam que o agravamento dos
problemas econômicos enfrentado pelo país favoreceu o processo da Refor-
ma Sanitária. Destacam a crise financeira da previdência, caracterizada por
um forte déficit operacional que atinge seu ápice em 1981, decorrente da
adoção de políticas econômicas recessivas. Ao mesmo tempo, intensifica-
ram-se as críticas ao modelo de saúde, por parte dos movimentos populares
emergentes e uma marcante produção científica “na crítica do modelo vigen-
te, nas denúncias sobre as condições de saúde da população e na proposição
de uma nova política de saúde efetivamente democrática” (Noronha &
Levcovitz, 1997: 80). Institui-se, a partir desse quadro, uma agenda refor-
mista do setor saúde, formulada e consolidada ao longo dos anos 70, sob a
liderança das forças políticas democráticas, tendo como componentes essen-
ciais a descentralização, a universalização e a unificação do sistema de saúde.

Um ator importante desse processo foi o Cebes, que, em outubro de
1979, apresentou o documento “A Questão Democrática na Área da Saúde”,
no 1º Simpósio sobre Política Nacional de Saúde na Câmara dos Deputa-
dos. No documento alinhavavam-se as diretrizes fundamentais que aponta-
vam para “uma saúde autenticamente democrática”: a saúde como direito;
criação de um sistema único de saúde com a responsabilidade do Estado e
a descentralização. Tratava-se de um documento histórico que se transfor-
mou na “plataforma programática do movimento sanitário, alcançando a
adesão de parlamentares e sindicalistas, dando início a uma trajetória que
culminaria com a inscrição destas propostas na Constituição federal de 1988”
(Fleury, 1997: 28).

Para enfrentar a grave crise financeira, o governo militar buscou formular
alternativas, como o Plano Prev-Saúde, que incorporou teses e propostas do
Movimento Sanitário, tais como descentralização, hierarquização, regionalização
e ênfase aos serviços básicos de saúde.9 Após suscitar debates e polêmicas,
acabou por não ser implementado. Todavia, houve a incorporação de alguns
atores do Movimento Sanitário na burocracia estatal, na tentativa de se
buscar soluções para crise.

9 Teses que já haviam sido apresentadas no relatório final da conferência realizada pela OMS,
na cidade de Alma-Ata, Cazaquistão, em 1978, da qual o Brasil foi signatário. Na ocasião,
essas teses foram estabelecidas como características fundamentais da assistência pública à
saúde. Propunham, também, o lema “Saúde para todos no ano 2000”.
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Amarante (1998) relata que, no final de 1981, a Presidência da República
criou o Conselho Nacional de Administração da Saúde Previdenciária (Conasp),
um foro que contou com a participação, não paritária, de representantes gover-
namentais, patronais, universitários da área médica e dos trabalhadores. Em
agosto de 1982, o trabalho do Conasp se consubstanciou no Plano de
Reorientação da Assistência Médica da Previdência, que propunha oficialmente
modificações, as quais objetivavam a racionalização do sistema, a melhoria da
qualidade dos serviços e a reversão do modelo assistencial privatizante, com a
descentralização e a utilização prioritária dos serviços públicos federais, esta-
duais e municipais, na cobertura assistencial da população.

Como parte do Conasp, criou-se o projeto de Ações Integradas de Saú-
de (AIS). Constituiu-se em um importante instrumento de descentralização
e de articulação institucional, possibilitando o repasse de recursos financei-
ros da União para os estados e prefeituras, utilizados de modo especial no
reaparelhamento e reformas das unidades públicas, na contratação de pes-
soal para ampliação da rede de assistência e na implantação e ampliação de
diversos programas de saúde (Noronha & Levcovitz, 1997). A concretização
das AIS, por meio dos convênios, ocorreu no momento posterior à eleição
para governador, no ano de 1982, que marcou a vitória de vários partidos de
oposição. Diversas experiências, principalmente a partir da política de saú-
de da Nova República, e a criação do Sistema Único Descentralizado de
Saúde (Suds) serviram como laboratório de elaboração do projeto SUS.

Em alguns estados, como em São Paulo, o Suds já apresentava os prin-
cípios e diretrizes do SUS: universalidade; equidade; descentralização,
regionalização e integração dos serviços de saúde; atenção integral; priori-
dade às ações básicas de saúde e à participação popular. Era o ideário da
Reforma Sanitária se concretizando na capilaridade e no cotidiano dos ser-
viços de saúde, na ampliação da rede, permitindo o acesso da população aos
serviços básicos de saúde, a mudança nas relações entre as diferentes instân-
cias (municipal, estadual e federal), com uma maior implicação do nível
municipal nas ações de saúde.

Em 1986, após uma intensa mobilização de diferentes atores e segmen-
tos sociais, profissionais, quadros técnicos e – uma novidade – representantes
de usuários, realizou-se a histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS),10

1 0 No total, participaram mais de cinco mil pessoas, sendo mil delegados. Significativamente,
um único setor recusou-se a participar daquela conferência: os prestadores privados de saúde.
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que, em seu relatório final, expunha os princípios e diretrizes do SUS.
Gerschman (2004) detalha o desdobramento dessa conferência, com a or-
ganização da Comissão Nacional de Reforma Sanitária (CNRS), de compo-
sição paritária governo/sociedade civil, e da Plenária Nacional de Entidades
da Saúde, constituída pelas forças organizadas da sociedade civil.

Escorel afirma que a CNRS realizou um trabalho eminentemente técni-
co, com poucas repercussões políticas, enquanto a Plenária, visando à aprovação
das propostas da 8ª CNS, fez-se representar intensamente na Constituinte e
“obteve vitórias que culminaram na aprovação de um capítulo sobre saúde
inédito na história constitucional, refletindo o pensamento e a luta histórica
do movimento sanitário” (Escorel, 1998: 187).

Após essa vitória, a mobilização continuou para a consolidação do SUS
com a criação, em 1987, do Suds e da Lei Orgânica da Saúde, concretizada
em 1990.

Não é possível pensar a estratégia implementada pela Reforma Psiquiá-
trica desarticulada deste movimento da Reforma Sanitária. Assim, retornando
à saúde mental, as AIS possibilitaram, em alguns estados, o princípio de
uma reorganização da assistência.

No estado de São Paulo, isso ocorreu, principalmente, através do
reaparelhamento dos hospitais psiquiátricos próprios, da contratação de pro-
fissionais e da ampliação da rede extra-hospitalar. Tal ampliação trouxe, para o
campo da saúde mental, uma geração de jovens profissionais, ainda não con-
taminados pela inércia burocrática das instituições públicas. Eles assumiram,
com entusiasmo e de forma crítica, a tarefa de implantar as novas propostas e,
fundamentalmente, trabalhar acreditando em mudanças. Em 1989, organi-
zou-se, na cidade de São Paulo, a Plenária de Trabalhadores de Saúde Mental,
um agente social coletivo que congregava diversas entidades11 e que atuou

1 1 As seguintes entidades faziam parte da comissão organizadora: Associação dos Servidores da
Secretaria de Saúde (Asses); Sindicato dos Assistentes Sociais de São Paulo; Sindicato dos
Médicos de São Paulo; Sindicato dos Enfermeiros de São Paulo; Centro de Estudos do
Hospital Pinel; Instituto Sedes Sapientiae; Grupo de Fonoaudiólogos de São Paulo; Sociedade
de Psicodrama de São Paulo; Central Única dos Trabalhadores (CUT); Associação Paulista de
Fonoaudiologia; Conselho Regional de Psicologia de São Paulo; Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP); Grupo de Saúde Mental
do Partido dos Trabalhadores (PT); Conselho Regional de Assistentes Sociais de São Paulo;
Núcleo de Trabalho e Estudos de Psiquiatria Institucional; Centro Comunitário de Saúde
Mental de Parelheiros; Trabalhadores de Saúde Mental de Osasco; Instituto de Psicologia da
Pontifícia Universidade Católica (PUC); Grupo de Supervisores dos Ambulatórios de Saúde
Mental; Sindicato dos Psicólogos de São Paulo.
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como um saudável e severo crítico das contradições da Coordenadoria de
Saúde Mental de São Paulo. A plenária foi um lugar de encontro para a dis-
cussão e reflexão de muitas questões que emergiam de distintas dimensões da
prática dos trabalhadores: dificuldades na implantação de serviços em áreas
em que não havia nenhuma forma de atenção; inquietações teóricas e técnicas
para atender às diferentes demandas dos usuários; lentidão nas respostas
institucionais causadas pela inércia da burocracia estatal; críticas ao modelo
psiquiátrico-preventivo da política de saúde mental; reivindicação da partici-
pação dos trabalhadores no processo de discussão das diretrizes dessa política.
São questões que se articulavam em torno de um importante eixo: a necessi-
dade de mudar, de transformar a assistência psiquiátrica, tendo como pers-
pectiva a transformação da saúde no contexto da transformação da sociedade.

A plenária organizou, no ano de 1986, o II Congresso de Trabalhadores
de Saúde Mental do Estado de São Paulo,12 o qual surgiu como resposta ao
realizado no ano anterior, organizado pela Coordenadoria de Saúde Mental
(CSM), sem a participação dos trabalhadores de saúde mental em sua organi-
zação. Assim, buscava-se marcar uma diferença entre algumas das lideranças
da Reforma Psiquiátrica, comprometidas com o aparato estatal, e o conjunto
dos trabalhadores que desejavam imprimir uma dinâmica mais democrática e
com maior participação na formulação da política de saúde mental.

Em março de 1987, foi inaugurado, em São Paulo, o Centro de Aten-
ção Psicossocial (Caps) Professor Luiz da Rocha Cerqueira. Organizado,
basicamente, a partir de um grupo de técnicos que atuavam na Divisão de
Ambulatórios da CSM,13 ao longo dos anos, o centro incorporou diversos
profissionais, oriundos de importantes experiências de transformação
institucional que participavam da Plenária de Trabalhadores de Saúde Men-
tal. O Caps acolheu, na composição de sua equipe, profissionais de diferen-
tes formações teóricas e de atuação. Do confronto entre a diversidade de
ideias e do encontro com a prática com os usuários foi-se construindo uma
das mais importantes experiências institucionais daqueles anos. “O
surgimento do Caps (...) passou a exercer forte influência na criação ou
transformação de muitos serviços por todo o país” (Amarante, 1998: 82).

1 2 O congresso teve os seguintes temas-eixo: Saúde Mental e Trabalho; Saúde Mental e Movi-
mentos Sociais; Saúde Mental e Constituinte.

1 3 Instância técnica e administrativa responsável pela assistência psiquiátrica extra-hospitalar.
Do grupo que elaborou o projeto do Caps, faziam parte a diretora daquela divisão, dra. Ana
Pitta, e diversos técnicos responsáveis pela supervisão das unidades da CSM.
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Em junho de 1987, como desdobramento da histórica 8ª CNS de
1986, realizou-se, na cidade do Rio de Janeiro, a I Conferência Nacional de
Saúde Mental (I CNSM), tendo como temas básicos: Economia, Sociedade
e Estado: impactos sobre a saúde e doença mental; Reforma Sanitária e
Reorganização da Assistência à Saúde Mental; Cidadania e Doença Mental:
direitos, deveres e legislação do doente mental.

A conferência foi realizada em um clima de intensas polêmicas e dis-
cussões, e o relatório final demonstra a força de articulação da Reforma
Psiquiátrica, fazendo prevalecer suas teses em praticamente todos os itens
dos temas da conferência. No tema I – Economia, Sociedade e Estado –,
denunciava-se o modelo econômico altamente concentrador brasileiro, apon-
tando para a necessidade de se ampliar o conceito de saúde, considerando
em seus determinantes as condições materiais de vida. No tema II – Refor-
ma Sanitária e Reorganização da Assistência –, o relatório reafirmava as
teses do Movimento Sanitário, introduzindo a especificidade da saúde mental
no contexto de suas diretrizes e princípios. No plano assistencial, reiterava
a reversão da tendência hospitalocêntrica, com prioridade para o sistema
extra-hospitalar, propondo o fim do credenciamento de novos leitos e a
redução progressiva dos leitos psiquiátricos existentes. Por fim, no tema III
– Cidadania e Doença Mental –, o relatório reafirmava, também, teses do
Movimento Sanitário, sugerindo inclusões no texto constitucional, no que
se referia ao direito à saúde e propondo reformulações da legislação ordinária
que tratava especificamente da saúde mental, ou seja: código civil, código
penal e legislação sanitária.

O texto final refletia o momento de intensos debates que vivíamos. É
um relatório que colocava claramente a Reforma Psiquiátrica em um lugar
marcado ideologicamente, assumindo a luta de classes como tensão social
mais importante e afirmando, como urgente,

o reconhecimento da função de dominação dos trabalhadores de saúde mental
e a sua revisão crítica, redefinindo o seu papel, reorientando a sua prática e
configurando a sua identidade ao lado das classes trabalhadoras (...) É mister (...)
resgatar para saúde sua concepção revolucionária, baseada na luta pela igualda-
de de direitos e no exercício real da participação popular, combatendo a
psiquiatrização do social, a miséria social e institucional. (Brasil, 1988: 15)

De maneira geral, pode-se afirmar que aquela conferência apresentou
uma ênfase nas proposições políticas e ideológicas. O relatório final alinha-
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vou argumentos que produziram as bases para as propostas e experiências
práticas que viriam, na sequência, exercitar outras lógicas contrárias à asilar.
Deve registrar-se, ainda, que a proposição antimanicomial, que vai atraves-
sar os passos de boa parte das práticas da Reforma Psiquiátrica, até os dias
de hoje, já se mostrava ali bem clara e plenamente afirmada.

Ao expor argumentos e proposições que articulavam o processo de trans-
formação de um setor específico da saúde, a saúde mental, em uma luta que
transcendia essa especificidade e a aproximava da luta pela transformação
da sociedade, a Reforma Psiquiátrica se posicionava em uma estreita
vinculação com a Reforma Sanitária. Ambas assumiam o pressuposto da
saúde como uma questão revolucionária, tal como analisado por Escorel
(1995), para quem a luta pela transformação da situação de saúde da popu-
lação brasileira é parte privilegiada da luta pela transformação da sociedade,
pois a arena da saúde é um campo de múltiplas interseções e relações com
as demais esferas do desenvolvimento das sociedades. A saúde possui um
valor universal e, por ser considerada como parte integrante das condições
mínimas de sobrevivência, é componente fundamental da democracia e da
cidadania. Assim como os outros direitos sociais, a saúde é um elemento
potencialmente revolucionário, uma vez que se constitui em um campo
privilegiado de luta de classes, em que se podem dar a formação e a transfor-
mação da consciência (luta ideológica), lugar onde se chocam as concepções
de vida das diferentes classes sociais.

Mantendo as críticas ao asilo e à violência institucional, no ambiente da
contestação ao regime militar, e fortalecendo o processo de redemocratização,
a Reforma Psiquiátrica buscou ampliar as discussões técnicas para uma pers-
pectiva política e social, expressa no relatório da I CNSM, o primeiro docu-
mento brasileiro oficial a colocar a questão da saúde mental nessa perspectiva
da luta entre os interesses de classes.

Igualmente, a exemplo da Reforma Sanitária, a Reforma Psiquiátrica
conquistou espaços dentro do aparelho estatal, no sentido de introduzir
mudanças no sistema de saúde. Amarante (1998) observa que, a partir de
1985, uma significativa parcela dos postos de chefia de programas estaduais e
municipais de saúde mental e, do mesmo modo, a direção de importantes
unidades hospitalares públicas, sobretudo na região Sudeste do país, esta-
vam sob a condução de fundadores e ativistas do Movimento dos Trabalha-
dores de Saúde Mental. Como exemplo, podemos citar os encontros de
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coordenadores de Saúde Mental da região Sudeste, realizados em 1985, na
cidade de Vitória (ES), e em 1987, na cidade de Barbacena (MG), nos
quais era possível encontrar vários militantes na posição de gestores. Dessa
forma, ocupando praticamente todos os espaços,

encarregaram-se de elaborar novas propostas, produzir e reproduzir novas idéias,
formar novos militantes. Operaram uma substituição de uma prática psiquiátri-
ca conservadora ou voltada para interesses privados, por uma ação política de
transformação da psiquiatria como prática social. (Amarante, 1998: 69)

A Reforma Psiquiátrica principiou, assim, seu processo de
institucionalização, intensificando-se nos anos 90 e confundindo-se com o
Estado. Tal processo já preocupava alguns atores que, nos intervalos e bastido-
res da I CNSM, articularam a realização, em dezembro de 1987, do II Con-
gresso Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental, na cidade de Bauru
(SP). A escolha da cidade paulista deveu-se ao fato de ela estar sob uma admi-
nistração progressista (à época), o que favoreceu o apoio para a organização e
para a realização do evento. Além disso, havia várias lideranças expressivas da
Reforma Sanitária, como David Capistrano, secretário municipal de Saúde, e
da Reforma Psiquiátrica, como Roberto Tykanori, que lá tinham implantado
o primeiro Núcleo de Atenção Psicossocial (Naps).

Dentre os eixos de discussão do congresso,14 um apontava para uma
nova estratégia a ser desenvolvida pelo movimento: o lema “Por uma socie-
dade sem manicômios”. Adotado nacionalmente, a partir desse evento, o
lema colocava em destaque a questão da loucura no âmbito sociocultural.
Tratava-se de: produzir uma utopia norteadora das propostas assistenciais;
resgatar a discussão sobre segregação e a violência institucional; repensar as
práticas e inventar possibilidades para ampliar o campo de atuação. Trata-
va-se, também, de uma profunda e radical ruptura com o modelo
hegemônico médico-centrado de produção de um saber técnico, de uma
Razão instrumental, sobre a loucura.

O congresso contou com a presença de lideranças municipais, técni-
cos, usuários, familiares, estudantes e muitas outras pessoas, em um clima

1 4 Os outros eixos eram: Organização dos Trabalhadores de Saúde Mental: a relação com o
Estado e com a condição de trabalhadores da rede pública e Análise e Reflexão das nossas
Práticas Concretas: uma instância crítica da discussão e avaliação (a quem servimos e de que
maneiras).
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de muita vitalidade e participação. Dentre as deliberações, uma estabeleceu
o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Luta Antimanicomial.15 No
encerramento, realizou-se uma passeata pelas ruas de Bauru, com mais de
trezentas pessoas pedindo a extinção dos manicômios. O Manifesto de
Bauru, aprovado na plenária e distribuído no dia da passeata, marcou o
nascimento de um novo movimento: o Movimento Nacional da Luta
Antimanicomial, cujas ideias podem ser assim expressas:

Nossa atitude marca uma ruptura. Ao recusarmos o papel de agentes da exclu-
são e da violência institucionalizadas, que desrespeita os mínimos direitos da
pessoa humana, inauguramos um novo compromisso. Temos claro que não
basta racionalizar e modernizar os serviços nos quais trabalhamos. O Estado que
gerencia tais serviços é o mesmo que impõe e sustenta os mecanismos de explo-
ração e de produção social da loucura e da violência. O compromisso estabeleci-
do pela luta antimanicomial impõe uma aliança com o movimento popular e a
classe trabalhadora organizada. O Manicômio é a expressão de uma estrutura,
presente nos diversos mecanismos de opressão deste tipo de sociedade. A opres-
são nas fábricas, nas instituições de menores, nos cárceres, a discriminação contra
os negros, homossexuais, índios, mulheres. Lutar pelos direitos de cidadania dos
doentes mentais significa incorporar-se à luta de todos os trabalhadores por seus
direitos mínimos, à saúde, justiça e melhores condições de vida (Conselho Regi-
onal de Psicologia, 1997: 93)

Desde o congresso, esse nascente movimento, talvez a face mais politica-
mente ativa da Reforma Psiquiátrica, organizou-se em vários estados e cami-
nhou para uma articulação nacional. O Movimento da Luta Antimanicomial
(MLA) buscou manter, ao longo dos anos, uma singular e importante pecu-
liaridade: a de existir como um movimento, sem se tornar uma instituição:
não há uma sede, fichas de inscrição ou rituais de filiação. Existe como uma
utopia ativa, prenha de desejos e ideais de transformação, e como materialidade
na prática cotidiana de profissionais, familiares, usuários e tantos outros que
se identificam com seu ideário. É, fundamentalmente, um dispositivo social
que congrega e articula pessoas, trabalhos, lugares.

Com a eleição para prefeitos, em 1989, a cidade de Santos, na gestão
do Partido dos Trabalhadores (PT), produziu uma experiência singular que,

1 5 Após algumas discussões, uma das primeiras datas sugeridas foi 13 de maio, data da aprovação
da lei n. 180 da Itália e da libertação da escravatura. Mas a escolha acabou recaindo no dia 18
de maio, sem nenhum motivo mais relevante. Apesar disso, a escolha marca uma grande
coincidência: 18 de maio é também o dia da inauguração do Hospital Psiquiátrico de Juqueri.
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de certa forma, abrangeu as duas características mais marcantes da Reforma
Psiquiátrica ao longo da década de 1980: a ocupação dos espaços de decisão
e de poder do aparelho estatal e, como decorrência, a possibilidade de pro-
duzir e sustentar politicamente um processo de transformação radical da
assistência em saúde mental.

Em maio de 1989, a Casa de Saúde Anchieta, hospital psiquiátrico
privado, sofreu uma intervenção da Secretaria Municipal de Saúde, em fun-
ção das atrocidades, incluindo-se mortes, cometidas com os pacientes lá
internados. Iniciou-se, a partir da “desmontagem do manicômio”, um pro-
cesso de transformação exemplar, com implantação de uma rede de atenção
em saúde mental substitutiva. Para Fernanda Nicácio (1994: 24):

A transformação da Saúde Mental em Santos tem se configurado como processo
social complexo ancorado na desconstrução do paradigma psiquiátrico; partindo
da desmontagem manicômio, como síntese da “instituição a ser negada”, projeta
a construção da Saúde Mental como território de cidadania, emancipação e
reprodução social. (grifo meu)

Esta foi, durante muitos anos, a experiência de maior repercussão, tan-
to nacional quanto internacionalmente. Pela primeira vez, tínhamos em
um município a prática concreta de uma organização de serviços e ações de
saúde mental efetivamente substitutiva à internação psiquiátrica. Construiu-
se uma rede territorial constituída por: 1) Naps, unidades de cuidado,
regionalizados, funcionando 24 horas por dia e sete dias na semana e que
respondiam à demanda de saúde mental em sua área de abrangência; 2) o
Pronto-Socorro Psiquiátrico Municipal, o qual tinha como objetivo ser reta-
guarda do sistema na atenção à crise e urgência/emergência, em particular
no período noturno; 3) a Unidade de Reabilitação Psicossocial, que coorde-
nava e desenvolvia os empreendimentos de trabalho; 4) o Centro de Convi-
vência Tam-Tam, iniciado a partir da Rádio Tam-Tam, que desenvolvia pro-
jetos culturais e atividades artesanais; 5) o Lar Abrigado República Manoel
da Silva Neto, moradia e espaço de atenção para usuários gravemente
institucionalizados, com debilidades clínicas e físicas importantes. Esta or-
ganização colocou em ação conceitos e dispositivos, hoje, consagrados que
fazem (ou deveriam fazer) parte do cotidiano dos serviços de saúde, tais
como: território, responsabilização, cooperativas de trabalho e residência
terapêutica.
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Durante oito anos, de 1989 a 1994, Santos representou o que de mais
emblemático e paradigmático se podia realizar, no sentido da transforma-
ção não apenas das ações de saúde mental, mas do sistema de saúde. Porém,
as sucessivas derrotas eleitorais, nos anos seguintes, para partidos políticos
de orientação conservadora, desarticularam essa experiência, retirando dela
muito de sua vitalidade inovadora e de seu compromisso ético e político
com a transformação social. Os valores que constituem a essência da Refor-
ma Psiquiátrica não fazem parte, via de regra, nem do ideário, nem da prá-
tica política dos partidos conservadores, refratários às noções e valores de
participação popular, controle social, autonomia dos indivíduos. Nesse sen-
tido, uma experiência como a de Santos se nutre da militância aguerrida
dos trabalhadores, que é absolutamente necessária, porém insuficiente para
sustentar um projeto ambicioso como aquele, o qual requer uma implica-
ção, uma articulação e uma sustentabilidade política. Não se tratou apenas
da construção de uma rede de novos serviços, os Naps, mas da organização
de um complexo sistema de saúde que implicou a tessitura de uma rede
intersetorial, ativando e provocando outras secretarias e outras instituições,
em um projeto de transformação social.

A definição de ‘conservador’ apresenta, nesta passagem de um milênio
a outro, grandes dificuldades que não cabe aprofundar neste trabalho.
Bobbio, Matteucci e Pasquino (2000) afirmam que, para a ciência política,
o conservadorismo designa ideias e atitudes que visam à manutenção do
sistema político existente e dos seus modos de funcionamento, contrapon-
do-se às forças inovadoras. Sublinham que é essa tensão que o definirá sem-
pre em relação ao ‘progressismo’, de modo que ambos os termos só podem
ser entendidos em seu contexto histórico. Complementando, argumentam:
“Com o advento da sociedade de massas no curso do século XX, os termos
do problema se modificaram de tal modo que a antítese conservadorismo-
progressismo (...), conquanto ainda presente na linguagem política, se po-
deria considerar em crise” (Bobbio, Matteucci & Pasquino, 2000: 245-6).

Levando em conta esse alerta, tomo neste trabalho a ideia de um par
antitético conservadorismo/progressismo como representantes políticos, de
um lado, dos interesses da sociedade em manter a estrutura social; de ou-
tro, das forças sociais que lutam para a transformação da sociedade. Luz, ao
analisar o processo histórico de descentralização nas políticas sociais do Bra-
sil, apresenta a seguinte hipótese:
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a concentração política apenas exprime a enorme concentração sócio-econômica
persistente na sociedade brasileira, manifestando a resistência de poderes
particularistas regionais (avessos a mudanças no sentido universalista) profun-
damente arraigados no solo social. Esses poderes, geralmente de base local,
corporativos e conservadores, estão dominantemente representados nos três
poderes do Estado em seu nível central. E tendem a inviabilizar as tentativas de
descentralização/desconcentração nas políticas públicas propostas em mais de
uma conjuntura no desenvolvimento secular da República. (Luz, 2000: 301)

Nessa perspectiva, as experiências mais interessantes, inovadoras e avan-
çadas que tivemos em gestões municipais foram implantadas por lideranças
políticas ligadas, geralmente, a partidos progressistas que se opuseram aos
poderes conservadores locais. O que não significa dizer que os partidos com
perfil progressista garantam por si sós propostas de avanço na perspectiva
da implementação de políticas redistributivas ou da transformação social.
Pelo contrário, por vezes, no poder, reproduzem os mesmos dispositivos e
comportamentos conservadores. Afinal, a prática política é, parafraseando
Nietzsche, um ato humano, demasiadamente humano.

Retornando ao ano de 1989, a Prefeitura de São Paulo também desen-
volveu um processo de mudança na assistência em saúde mental da capital,
mas de natureza distinta. O projeto baseou-se na constituição de uma rede
de serviços e de estratégias, tais como centros de convivência, hospital-dia,
emergências psiquiátricas, leitos psiquiátricos em hospital geral, em que
cada equipamento visava a dar conta de um determinado nível de comple-
xidade de atenção à saúde mental, em uma organização baseada no princí-
pio da hierarquização dos serviços de saúde. A experiência dos centros de
convivência16 foi inovadora, pois levava aos equipamentos públicos de lazer
da cidade, principalmente aos parques municipais, a possibilidade da cria-
ção de um espaço de convivência com a diferença.

E, ainda em 1989, a Reforma Psiquiátrica, sob o impacto da interven-
ção do Hospital Anchieta em Santos e da exemplaridade do processo que lá
se desenvolvia, conquistou uma importante vitória, ainda que parcial: a
aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei n. 3.657, de auto-
ria do deputado Paulo Delgado, cuja proposta defendia a extinção progressi-

1 6 Espaços localizados em áreas de lazer, onde eram desenvolvidas atividades de diversos tipos:
aulas de tai-chi-chuan, de canto, artesanato etc. Além dos pacientes das diferentes unidades,
qualquer pessoa podia participar daquelas atividades.
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va dos hospitais psiquiátricos e sua substituição por outros recursos assistenciais.
Este fato estimulou, nos anos seguintes, uma mobilização em estados e mu-
nicípios, para a elaboração e promulgação de leis com conteúdo e direção do
projeto do deputado Paulo Delgado.

No final dos anos 80, surgiu um novo ator na Reforma Psiquiátrica: as
associações de usuários e familiares. Além da pioneira Sociedade de Serviços
Gerais para a Integração (Sosintra) do Rio de Janeiro (criada em 1978) e do
Grupo Loucos pela Vida de Juqueri, nasceram a Associação Franco Basaglia
(São Paulo), a Associação Franco Rotelli (Santos), o SOS Saúde Mental, entre
outras. A reforma deixou de ter a participação majoritária de trabalhadores
da saúde e passou a contar com familiares, usuários e outras pessoas não
ligadas diretamente ao campo da saúde mental. As associações atuaram na
construção de novas possibilidades de atenção e cuidados e na luta pela trans-
formação da assistência em saúde mental. Amarante (1998: 82) acrescenta:

Com o processo da reforma psiquiátrica saindo do âmbito exclusivo dos técnicos
e das técnicas, e chegando até a sociedade civil, surgiram novas estratégias de
ação cultural com a organização de festas e eventos sociais e políticos nas comu-
nidades, na construção de possibilidades até então impossíveis.

Ao finalizar os anos 80, tínhamos um panorama muito distinto daque-
le encontrado no final dos anos 70. Era um país diferente, com a eleição
direta para Presidência da República, com uma nova Constituição, com a
perspectiva e a esperança da construção de uma nação mais soberana e de-
mocrática. No campo da saúde, a mobilização continuava em torno da
institucionalização da Reforma Sanitária, especialmente na luta pela apro-
vação da Lei Orgânica da Saúde. No âmbito da saúde mental, a partir de
uma situação em que havia apenas o hospital psiquiátrico, encontramos, no
raiar dos anos 90, os seguintes fatos: a exemplaridade de algumas impor-
tantes experiências singulares e paradigmáticas, como a do Caps Luiz
Cerqueira, a organização da saúde em Santos e os centros de convivência;
um movimento organizado nacionalmente, representado pelo Movimento
da Luta Antimanicomial; a ampliação da organização de associações de usu-
ários e familiares; o início da mudança na legislação federal e a criação de
leis em vários estados e municípios, e o começo da institucionalização da
Reforma Psiquiátrica.
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Tínhamos, fundamentalmente, um amplo e complexo movimento so-
cial, com múltiplas faces. Para Cohn (2003: 11), os movimentos sociais se
caracterizavam

por se constituírem em “novos” sujeitos coletivos no cenário político em distintas
e diferenciadas arenas e espaços que não aqueles tradicionalmente definidos pela
concepção clássica da democracia. Por outro lado, constituem igualmente sinto-
mas de conflitos presentes na própria sociedade na medida em que se caracteri-
zam por um forte traço reivindicativo na luta por conquistas na efetivação de
demandas sociais, vale dizer, dos direitos sociais.

A Reforma Psiquiátrica constituiu-se do mesmo processo de discussão,
debates e ações políticas para a redemocratização do país, para a conquista
de direitos sociais, para a mudança da relação entre Estado e sociedade civil.
Surgiu como um ‘novo’ sujeito coletivo, implicando centenas de atores no
processo de desconstrução crítica do manicômio, de rupturas conceituais e
invenção de propostas assistenciais, de articulação e conquista de espaços
para a sua concretização. Foi uma década de construção de um grande pro-
jeto político de transformação, que se consolidou como política oficial do
Ministério da Saúde, ao longo dos anos 90.

OS ANOS 90: REMANDO CONTRA A CORRENTE
DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DA REFORMA

O tom dos anos 80 foi dado pelo processo político de redemocratização
e pela construção de um novo pacto social consubstanciado na nova Cons-
tituição. Porém, os problemas econômicos do país agravaram-se. Com o
processo democrático consolidado, o tom dos anos 90 seria dado por uma
agenda política que colocou a estabilidade econômica como prioridade nú-
mero zero, subordinando todos os outros aspectos da vida social ao cumpri-
mento dessa meta.

No plano internacional, as décadas de 1980 e 1990 se caracterizam
por uma onda conservadora de reformas no plano político, econômico e
social, que fortaleceu o que se tem nomeado, não sem controvérsias, de
pensamento neoliberal, produzindo impactos no papel do Estado como
executor e responsável pelas políticas sociais. Essa proposta de uma nova
engenharia do Estado, reduzindo drasticamente seu papel, implementada
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especialmente nos países europeus, teve consequências para os países da
periferia.

No final dos anos 80, em função da crise da dívida externa dos chama-
dos países emergentes (Rússia, países da América Latina e do sul da Ásia),
um grupo de intelectuais elaborou uma série de formulações que foram
sistematizadas por John Williamson,17 do Institute for International
Economics, no texto “What Washington means by policy reform”, publica-
do, em 1990, no livro Latin American Adjustment: how much has happened?.
Essas formulações, que ficaram conhecidas como Consenso de Washington,
foram adotadas e utilizadas como receituário aos países devedores pelo go-
verno norte-americano e pelas organizações financeiras como o Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. Williamson concebe o
Consenso como uma estratégia de reformas da economia, orientadas para
o mercado, composta por dez pontos: disciplina fiscal, visando a eliminar o
déficit público; mudança nas prioridades para despesas públicas, abolindo
subsídios e investindo em áreas sociais, como saúde e educação; reforma
tributária; liberalização do sistema financeiro, com taxas de juros determi-
nadas pelo mercado; taxa de câmbio competitiva; liberalização comercial,
com ênfase no comércio exterior; liberalização da entrada do investimento
direto; privatização das empresas estatais; desregulamentação da economia;
direitos da propriedade assegurados.

Esse modelo de reforma, por exigência das instituições financeiras in-
ternacionais, foi amplamente adotado, especialmente pelos países latino-
americanos. Podemos identificar, nesses dez pontos, a agenda de reformas
que se implantou no Brasil, ao longo da década de 1990 e que, infelizmen-
te, ainda continua, no raiar deste século XXI. Em 2003, Williamson e
Kuczynski (2003) organizaram o livro After the Washington Consensus: restarting
growth and reform in Latin America, no qual diversos autores buscam respos-
tas às razões que levaram os países da América Latina a resultados tão
decepcionantes do crescimento econômico, da estabilidade e dos índices so-
ciais, após a adoção das medidas do Consenso. Tais autores apontam para o
fato de as reformas propostas pela agenda do Consenso não terem sido
implementadas na região de forma completa ou, quando implementadas,
foram inconsistentes e ocorreram em uma ordem não satisfatória. Williamson

1 7 Economista que conhece bem o Brasil. Já lecionou na PUC-RJ (1978 a 1981) e é casado com
uma brasileira.
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(2003) propõe que o objetivo da política econômica não deve ser apenas a
estabilidade dos preços, mas também a estabilidade da economia, o que
significa: manter uma severa política fiscal (aumentar receita, gerar superávit
e cortar gastos); implementar uma política cambial flexível para aumentar a
competitividade internacional; aumentar a poupança interna; maior
flexibilização da economia, especialmente em relação às leis trabalhistas;
reformas institucionais (sistemas políticos, administrações públicas, siste-
mas judiciais, instituições financeiras, sistemas de educação, de saúde, se-
gurança etc.). Como se pode ver, continuamos com a mesma agenda.

A adoção e a defesa desse modelo, especialmente a disciplina fiscal,
para a estabilidade econômica do país, converteu-se em um grande obstá-
culo na implementação e na consolidação de políticas sociais abrangentes e
redistributivas, como a proposta da Reforma Sanitária.

Foi, e ainda é, neste panorama desfavorável, que se consolidou o pro-
cesso de organização e implantação do SUS, principal bandeira de luta do
Movimento Sanitário, que, como já destacamos, tomou o campo do apare-
lho de Estado como palco privilegiado de luta.

No Brasil, os anos 90 começaram com a posse do presidente Fernando
Collor de Mello, que logo apresentou os aspectos que marcariam a sua ad-
ministração: início da implementação da política neoliberal, que teve como
resultado o desmonte das políticas públicas, uma atuação de caráter autori-
tário e centralizador, bem como escândalos relacionados à corrupção, que
levariam ao seu impeachment.

Tais aspectos retardaram o avanço da Reforma Sanitária, que havia ob-
tido importantes conquistas nos anos anteriores. O autoritarismo e a falta
de respeito às regras democráticas evidenciam, como aponta Gerschman, a
íntima, profunda e necessária relação da Reforma Sanitária com a democra-
cia. Prossegue Gerschman (2004: 180),

Entendemos que o avanço da implementação da Reforma poderia necessaria-
mente requerer o afiançamento do processo político-democrático, considerando
que ela previa um espaço considerável de participação social na gestão do sistema
de saúde e, particularmente, no processo de descentralização do sistema, o qual
constitui a coluna vertebral desse processo.

O centralismo autoritário do governo Collor valeu-se de todos os dispo-
sitivos disponíveis para emperrar e impedir o processo da Reforma Sanitária.



54

Como exemplo, podemos citar a aprovação da Lei Orgânica da Saúde,
obtida graças a uma intensa mobilização e articulação das forças políticas
em favor da reforma, agrupadas na Plenária das Entidades de Saúde. Con-
tudo, todos os artigos referentes à participação social foram vetados, obri-
gando a uma nova mobilização e à aprovação de uma outra lei (lei 8.142/
1992), que dispõe sobre a realização das conferências e sobre os Conse-
lhos de Saúde, tornando-os obrigatórios. A 9ª CNS foi organizada e reali-
zada após intensas pressões e já sob o quadro de crise institucional que
levariam Collor ao impeachment, no ano de 1992. O lema não oficial
daquela conferência, retirado de um documento preparatório foi: “A ousa-
dia de fazer cumprir a lei”.

Mesmo após o impeachment, a política econômica continuou a seguir o
modelo de reforma neoliberal imposto pelos organismos internacionais. É
nesse quadro economicamente desfavorável e de retrocesso, nos anos iniciais,
que a Reforma Sanitária foi implementando um de seus mais importantes
eixos do SUS: a descentralização.

Para Hortale, Pedroza e Rosa, a descentralização possui uma dimensão
política e é uma condição necessária para melhorar o acesso, a adequação da
resposta social, a participação, a qualidade, a sustentação e a equidade no
campo da saúde. Consideram que

um sistema de saúde descentralizado, em uma dinâmica de transferência de
recursos e autoridade às diferentes instâncias do sistema de saúde, causa um
impacto positivo na gestão e nas diferentes modalidades de atenção e dá oportu-
nidade para que os processos de reforma permitam a geração e desenho de novos
modelos de atenção, papéis e funções, modalidades de capacitação, sistemas de
remuneração e novas formas de participação das instituições, sindicatos e setores
acadêmicos. (Hortale, Pedroza & Rosa, 2000: 232)

Já Levcovitz, Lima e Machado frisam que, apesar das diferenças nas
análises, há um consenso sobre os avanços no âmbito da descentralização
em saúde predominante no Brasil, caracterizando-a como sendo do tipo
político-administrativo, envolvendo não apenas a transferência de serviços,
mas também de responsabilidades, poder e recursos da esfera federal para a
estadual e municipal. Ressaltam, porém, que a descentralização “não garante
o caráter democrático do processo decisório e necessita ainda do fortaleci-
mento das capacidades administrativas e institucionais do governo central
na condução do processo” (Levcovitz, Lima & Machado, 2001: 272).
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A consolidação do SUS, portanto, requer a existência de mecanismos
de regulação que deem conta do dinamismo desse processo. Nesse sentido,
as Normas Operacionais Básicas (Noas), que tratam dos aspectos de divisão
de responsabilidades, relações entre gestores e critérios de transferência de
recursos federais para Estados e municípios, passaram a representar instru-
mentos fundamentais para a concretização da descentralização estabelecida
pela Constituição e pela legislação do SUS.

Tal processo colocou em cena milhares de gestores municipais de saúde
que passaram a se constituir, por vontade própria, ou compulsoriamente,
por força da função que exerciam, em atores fundamentais no campo da
saúde. O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
(Conasems), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e os
Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) passaram a de-
sempenhar um importante papel, sobretudo a partir de 1994, ano em
que foram constituídas as Comissões Intergestores Bipartites, reunindo
municípios e governos estaduais, e a Comissão Intergestores Tripartite,
reunindo municípios, governos estaduais e governo federal. Essas comis-
sões são órgãos colegiados deliberativos sobre as questões referentes à im-
plantação e implementação do SUS e fórum de discussão sobre os
impasses entre as partes envolvidas no processo.

No âmbito dos municípios, a descentralização fortaleceu a constitui-
ção dos conselhos municipais de Saúde, órgãos colegiados, de composição
paritária entre representantes do governo e da sociedade, com a função de
controle e de deliberação sobre a implantação e implementação das ações
de saúde do SUS. São mecanismos de participação e controle popular e
buscam democratizar as relações entre Estado e sociedade.

Todavia, o que vamos encontrar caminhando ao lado do processo de
descentralização é um tema central e recorrente: o financiamento e a falta
de recursos para a saúde. A universalização da assistência, a reorganização
do sistema para eliminar as barreiras do acesso e garantir a integralidade das
ações de saúde, a mudança do modelo médico hegemônico pela
implementação de estratégias como o Programa Saúde da Família (PSF) e o
Programa de Agentes Comunitários (Pacs), a democratização dos mecanis-
mos decisórios por meio do controle social exercido pela comunidade nos
conselhos de Saúde, enfim, todos temas relevantes que compõem o mais
essencial e valioso existente na Reforma Sanitária, ficaram subordinados ao
tema do financiamento.
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A descentralização colocou o Ministério da Saúde e as secretarias munici-
pais e estaduais de Saúde como os principais atores indutores do processo da
reforma, deslocando os movimentos sociais para um papel secundário, quase
de estorvo. A definição do arcabouço jurídico-legal e da engenharia
institucional, associada à questão sempre problemática do financiamento,
transformou esse complexo processo em uma questão administrativo-gerencial.
A lógica do financiamento e da administração tomou o lugar das mudanças.

Arouca criticava a paralisia e o conformismo frente aos efeitos que a rele-
vância da lógica do financiamento estava produzindo no SUS, declarando:

O momento que estamos vivendo revela a paralisia do pensamento crítico naci-
onal. O movimento sindical está paralisado e a universidade não tem feito
nenhum debate crítico mais avançado. Isso exige que retomemos a Reforma
Sanitária, enxergando o SUS a partir dessa reforma, e não vendo o SUS pelo
umbigo do SUS. O umbigo do SUS vai apenas tentar regular o que está aí.
Outro dia, ouvi um médico dizer com maior orgulho que tinha triplicado o
número de amputações de diabéticos. Se o conceito é de produtividade e servi-
ço, então ele amputa mais para ganhar mais. Para mim, isso é a falência. O
conceito fundamental dessa última fase do SUS é o faturamento. Foi uma
distorção na implantação do SUS. (Arouca, 2002: 21)

O processo de consolidação do Estado democrático, que restaurou os
direitos inscritos na Constituição cidadã, como afirmava Ulysses Guima-
rães, não conseguiu incorporar uma parcela significativa da população, a
qual continuou à margem do mundo dos direitos e do “mundo maravilhoso
do capitalismo globalizado”. A política econômica tem afrontado esse pro-
cesso, ao propor, seguindo as orientações do Consenso de Washington im-
postas pelos organismos internacionais, a desregulamentação e a redução
das tarefas do Estado, implantando o chamado “Estado mínimo”, entre-
gando suas atribuições à lógica de uma onipresente figura denominada
“mercado”, que, em nossa dependente economia, têm-se revelado extrema-
mente perversas, já que aumentam a acumulação de riquezas das elites,
aprofundando a mais do que injusta distribuição de renda e agravando a
crise social.

 Segregação, violência e exclusão continuam, mais do que nunca, sendo
pautas na agenda da discussão nacional. Desse modo, a defesa da noção de
“saúde direito de todos e dever do Estado” cumpre um importante papel.
Além de transformar a saúde em questão nacional, como afirma Escorel
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(1995), lança uma contraofensiva de caráter ideológico em defesa não só de
um direito constitucional, mas de uma perspectiva de entendimento de
uma sociedade que garanta efetivamente os direitos básicos de acesso à saú-
de, ao trabalho, à educação, à moradia.

Na Reforma Psiquiátrica, essa defesa se construiu na articulação dos
novos serviços com outros segmentos dos movimentos sociais, tais como as
associações de usuários e familiares, organizações não governamentais
(ONGs), sindicatos etc. Essa estratégia estabeleceu uma diferença, especi-
almente nos anos 90, entre a Reforma Psiquiátrica e a Reforma Sanitária:
por um lado, ocupou espaços no aparelho estatal e, por outro, manteve
uma identidade de movimento social, por meio do Movimento da Luta
Antimanicomial e das associações de usuários. Nutrindo-se das cotidianas
questões que surgiam no embate da construção da transformação da assistên-
cia, a Reforma Psiquiátrica se atualizava, também, com as questões sociais de
seu tempo histórico.

A ocupação dos espaços no interior do aparelho estatal guiou-se pelas
mesmas trilhas da Reforma Sanitária, com os mesmos riscos e problemas.
No contexto da descentralização e da municipalização, a transferência de
recursos financeiros da saúde mental era oriunda apenas da internação e das
consultas ambulatoriais. Serviços altamente complexos e modelos de pro-
postas assistenciais, como o Caps e os Naps, não existiam para o SUS. Em
novembro de 1991, a Secretaria Nacional de Assistência à Saúde do Minis-
tério da Saúde publicou a portaria n. 189/1991, que modificou a sistemá-
tica de remuneração das internações hospitalares, procurando reduzir o tempo
de internação,18 e criou diversos procedimentos, buscando contemplar as
diferentes experiências assistenciais que estavam sendo realizadas: Naps/
Caps, oficinas terapêuticas, visitas domiciliares, dentre outras. Logo, em
janeiro de 1992, foi publicada a portaria n. 224, que estabeleceu diretrizes
e normas para a assistência em saúde mental.

Essas portarias incentivaram a criação de diversas unidades assistenciais
espalhadas pelo país, com o nome de Naps ou de Caps. Contudo, muitos
municípios encontraram, nos procedimentos de saúde mental, uma opor-
tunidade para aumentar os recursos financeiros repassados à saúde, devido

1 8 A portaria estabeleceu um número máximo de diárias a serem pagas por cada Autorização de
Internação Hospitalar (AIH), abrindo a possibilidade de um controle maior, por parte do
gestor estadual ou municipal.
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ao seu elevado valor, comparativamente aos outros da tabela de remunera-
ção do SUS. Ou seja, estavam mais preocupados com as finanças munici-
pais do que em implantar um modelo de assistência em saúde mental. Esse
panorama se amplia a partir de 2002, como veremos mais à frente.

Por outro lado, aquelas e outras portarias publicadas nos anos
subsequentes, pelo Ministério da Saúde, permitiram aos estados e municí-
pios exercer maior fiscalização, controle e uma intervenção nos hospitais
psiquiátricos privados ou filantrópicos prestadores de serviço ao SUS que
não apresentassem condições mínimas de funcionamento. No estado de
São Paulo, todos os hospitais psiquiátricos foram submetidos a uma super-
visão de avaliação, que resultou no fechamento de vários deles, com signifi-
cativa redução de leitos psiquiátricos.19

Em dezembro de 1992, foi realizada a II Conferência Nacional de
Saúde Mental. Precedida de etapas municipais, regionais e estaduais, que
contaram com o envolvimento direto de cerca de vinte mil pessoas, a fase
nacional reuniu quinhentos delegados eleitos nas conferências estaduais,
com composição paritária dos dois segmentos: usuários e sociedade civil,
governo e prestadores de serviço. Contou, ainda, com a presença de 320
observadores credenciados, 150 participantes, na condição de ouvintes,
100 convidados (sendo 15 estrangeiros), totalizando mais de mil pessoas20

de diferentes partes do país. Eram trabalhadores, gestores estaduais e
municipais, políticos, representantes dos hospitais psiquiátricos, repre-
sentantes de entidades de saúde, associações de usuários e familiares de
pacientes, entidades de autoajuda, representantes de universidades, que de-
bateram ativamente os temas propostos.

Em sintonia com o momento do país,21 a II CNSM discutiu três gran-
des temas: crise, democracia e reforma psiquiátrica; modelos de atenção em
saúde mental; e direitos e cidadania. O relatório final subdividia-se em três
partes: marcos conceituais; atenção à saúde mental e municipalização; e
direitos e legislação.

1 9 Segundo dados obtidos no site <www.datasus.gov.br), em dezembro de 1992, havia 33.698
leitos psiquiátricos credenciados ao SUS. Em dezembro de 2002, esse número tinha se
reduzido a 19.456 leitos.

2 0 Dados constantes na apresentação do relatório da conferência.
2 1 Todas as etapas da conferência foram realizadas durante o processo de impeachment do

presidente Collor.
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Realizada em circunstâncias históricas distintas da I CNSM, cujo rela-
tório apresentava diversas proposições de caráter político, o relatório final
da II CNSM22 não foi tão contundente na crítica ao modelo econômico,
nem ao momento político em que se estava vivendo. Embora aquelas ques-
tões estivessem como pano de fundo, o texto era mais extenso e específico
nas questões da saúde mental. A II CNSM ocorreu em um momento em
que diversas experiências estavam consolidadas e espalhando-se pelo país; já
existia um projeto de lei federal, aprovado na Câmara dos Deputados e
tramitando no Senado, e leis estaduais aprovadas ou em tramitação;23 havia
dispositivos institucionais (portarias ministeriais) voltadas para a implanta-
ção de novos serviços e aumentavam a fiscalização dos hospitais; existiam
diversas associações de usuários atuando ativamente pelo país, isto é, estava
em curso um processo de transformação da saúde mental no campo
assistencial, no campo jurídico, no campo institucional e no campo cultu-
ral. O relatório apresentava importantes elementos para compreender esses
diferentes aspectos do processo de transformação. Destaca-se o seguinte tre-
cho, o qual focaliza o entendimento sobre o processo saúde-doença adotado e
defendido pela Reforma Psiquiátrica:

III. O processo saúde/doença mental deverá ser entendido a partir de uma
perspectiva contextualizada, onde qualidade e modo de vida são determinantes
para a compreensão do sujeito, sendo de importância fundamental vincular o
conceito de saúde ao exercício de cidadania, respeitando-se as diferenças e as
diversidades. (Brasil, 1994: 11)

 O relatório sintetiza ainda alguns pontos importantes na articulação
entre a atenção integral e a cidadania, com claros reflexos naquilo que hoje
nomeamos como mudança do modelo assistencial:

IV. A vida exige uma abordagem abrangente no campo da Saúde Mental, capaz
de romper com a usual e ainda hegemônica concepção compartimentalizada do
sujeito, com as dissociações mente/corpo e trabalho/prazer (...). Refletida em:
a) Mudança no modo de pensar a pessoa com transtornos mentais em sua

2 2 Em trabalho anterior, Costa-Rosa, Luizio e Yasui (2001) analisam o relatório final das duas
conferências nacionais de Saúde Mental.

2 3 Aprovaram leis com orientação semelhante ao projeto do deputado Paulo Delgado os esta-
dos: Rio Grande do Sul (1992), Pernambuco (1992), Espírito Santo (1992), Ceará (1993),
Minas Gerais (1995) e Paraná (1995); o Distrito Federal (1995), além de municípios, como,
por exemplo, Ribeirão Preto-SP, Belém-PA e Londrina-PR.
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existência sofrimento, e não apenas a partir do seu diagnóstico; b) Diversificação
das referências conceituais e operacionais, indo além das fronteiras delimitadas
pelas profissões clássicas em Saúde Mental; c) uma ética da autonomia e
singularização que rompa com o conjunto de mecanismos institucionais e técni-
cos em Saúde, que têm produzido, nos últimos séculos, subjetividades proscri-
tas e prescritas. (Brasil, 1994: 11-2)

Muitas das propostas apresentadas se concretizaram, como, por exem-
plo, a criação da Comissão Nacional de Reforma Psiquiátrica em dezembro
de 1993. Nesse sentido, o relatório da II CNSM apontou para a consolida-
ção das conquistas e para onde avançar.

Nos anos 90, utilizando-se da mesma estratégia do Movimento Sanitá-
rio, a Reforma Psiquiátrica institucionalizou-se enquanto política oficial,
conquistando seu território no interior do aparelho estatal. E procurou não
se afastar de suas raízes, suas origens. Na mesma II CNSM, a presença de
centenas de delegados, usuários e familiares indicava para as novas alianças
que a reforma estabelecia e fortalecia: as associações e organizações sociais.
Dessa forma, setores do movimento mais identificados com o Movimento
da Luta Antimanicomial retomaram a sociedade civil e o plano cultural
como palco de lutas e conquistas. Privilegiando a articulação e a ampliação
das alianças com outros segmentos da sociedade, estenderam o movimento
para além do campo da saúde mental, incorporando definitivamente novos
atores, buscando obter o apoio da sociedade a essa luta. Os anos 90 foram
férteis, também, em encontros e eventos com a participação ativa das asso-
ciações de usuários e familiares, além de outros setores da sociedade.

Em setembro de 1993, foi realizado, em Salvador, o I Encontro Nacio-
nal da Luta Antimanicomial. Os trabalhos se desenvolveram em torno de
um tema comum que caracterizava o MLA como um movimento social,
plural, independente, autônomo e que devia manter alianças com outros
movimentos sociais. Marcava um avanço de movimento identificado como
dos Trabalhadores de Saúde Mental para um movimento social mais am-
plo, “saindo de um caráter meramente teórico e técnico, para uma interven-
ção política na sociedade” (Relatório do I Encontro da Luta Antimanicomial,
apud Conselho Regional de Psicologia, 1997: 65).

O relatório final do encontro detalhava ainda os seguintes aspectos:
afirmava que a situação social, política e econômica do país era produtora
de sofrimento e indicava a necessidade de inserir a questão da saúde mental
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em todos os movimentos sociais; apresentava uma reflexão sobre o fazer
clínico, que “deve ser pensado como ato político” (idem, p. 68); destacava a
assistência em saúde mental como a construção de práticas de atenção inte-
gral à saúde num processo coletivo, contemplando a cultura, a
interdisciplinaridade, os movimentos populares, sindicais, comunitários e
legislativos.

De maneira geral, o MLA denunciava que “a política ministerial pro-
cura ser uma equação entre a perspectiva do movimento e os interesses
empresariais no setor; o que na prática tem favorecido a permanência do
parque asilar do Brasil” (idem, p. 79). Buscava, assim, colocar-se em uma
posição de independência em relação ao aparelho estatal, sendo cuidadoso
quanto à participação na política oficial de saúde mental. Por outro lado,
colocou-se como importante interlocutor do Ministério, ao compor a Co-
missão Nacional de Reforma Sanitária, do Conselho Nacional de Saúde,
como um dos representantes do segmento da sociedade, ao lado de repre-
sentantes dos usuários, dos hospitais etc., seguindo a mesma distribuição
paritária entre segmentos da sociedade e do governo das demais comissões
da Saúde.

Essa foi e é uma questão permanente para o MLA, que tentava manter
uma característica predominantemente de movimento social, ainda que
muitos de seus importantes atores estivessem exercendo o papel de gestores
de políticas municipais de saúde. Isso assinalou uma importante diferença
em relação a outros segmentos da Reforma Psiquiátrica, que aderiram ou se
instalaram no aparelho de Estado, afastando-se do cotidiano da assistência.

No ano de 1993 foi realizado, na cidade de Santos (SP), o III Encontro
Nacional de Usuários e Familiares,24 no qual foi redigida a “Carta de Direi-
tos dos Usuários e Familiares de Serviços de Saúde Mental”. De forma ge-
ral, o texto da “Carta de Direitos” não traz novidades em relação a outros
documentos, reafirmando, basicamente, os princípios e diretrizes defendi-
das pela Reforma Psiquiátrica. A novidade foi o processo de sua elaboração.
Um texto discutido e debatido pelos usuários e familiares. O louco, desti-
tuído de sua condição de cidadão, afirma-se como sujeito de seu tempo e
escreve, literalmente, uma página de sua história. Os vários encontros que
precederam e a própria Carta reiteram a identidade dos movimentos dos

2 4 O I Encontro Nacional foi realizado na cidade de São Paulo, em 1991; o II Encontro, na
cidade do Rio de Janeiro, em 1992.
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familiares e usuários como um movimento social que vai conquistando es-
paço e características próprias.

Desse momento em diante, houve uma frequência de encontros nacio-
nais a cada dois anos, tanto do Movimento da Luta Antimanicomial, quan-
to do Movimento dos Usuários e Familiares.

Desde seu início, nos anos 70, a Reforma Psiquiátrica se apresentou
com um temário de caráter social e estabeleceu estratégias para ampliar os
limites de sua atuação para além dos muros dos asilos e das universidades.
Em um constante processo dialético, foram sendo criados novos paradigmas
e novas práticas institucionais, especialmente os Naps e os Caps, que acaba-
ram por influenciar e inspirar mudanças na estrutura normativa das ações
de saúde, através das portarias e normatizações do Ministério da Saúde,
constituindo-se, assim, como uma política pública de saúde. Tensionando
essa característica burocrático-administrativa, o Movimento da Luta
Antimanicomial, a face política mais ativa da Reforma Psiquiátrica, mante-
ve ‘os pés na origem’ como movimento social, congregando diversos setores
da sociedade, tais como: associações de usuários e familiares, conselhos de
profissionais, sindicatos, centrais sindicais, parlamentares e outros mais,
formando um amplo leque de alianças.

Enquanto a Reforma Sanitária optou por continuar a investir
prioritariamente na estratégia de ocupação estatal, a Reforma Psiquiátrica,
ao contrário, superando os limites de um movimento específico animado
por trabalhadores, foi ampliando alianças, atualizando e renovando a sua
luta, radicalizando, segundo Amarante (1999), os princípios da Reforma
Sanitária descritos pelo médico-sanitarista Nelson Rodrigues dos Santos:
inclusão, solidariedade, cidadania.

O NOVO MILÊNIO: DESINSTITUCIONALIZAR A
REFORMA PSIQUIÁTRICA

O milênio se iniciou com uma vitória de sabor amargo. Após quase
doze anos tramitando no Senado Federal, em 2001, ano escolhido pela
OMS como o ano da saúde mental, foi finalmente assinada a lei n. 10.216,
que dispõe “sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de trans-
tornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”, a
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chamada lei da Reforma Psiquiátrica. Seu texto final está muito distante do
saudável radicalismo do projeto original, aprovado em 1989, o qual propu-
nha claramente a “extinção progressiva do manicômio e sua substituição
por outros serviços”. No primeiro, temos uma proposta de substituição de
modelo e, no outro, de proteção, de direitos e redirecionamento. A mudan-
ça não foi apenas semântica, mas de essência. Transformada em um texto
tímido, a lei aprovada mantém a estrutura hospitalar existente, regulando
as internações psiquiátricas, e apenas aponta para uma proposta de mudan-
ça do modelo assistencial. Como revelador dessa característica, podemos
destacar o fato de sete (4º a 10º), de seus treze artigos, referirem-se exclusi-
vamente à regulamentação da internação psiquiátrica, enquanto dois (1º e
2º) aludem aos “direitos e à proteção das pessoas acometidas de transtorno
mental”. A mudança de modelo de atendimento aparece como uma suges-
tão no item IX do parágrafo único, do artigo 2°, expressa como direito da
pessoa em “ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saú-
de mental”. Os outros artigos se relacionam à responsabilidade do Estado,
às pesquisas científicas e à criação de uma comissão para acompanhar a
implementação da lei.

No mesmo ano, ocorreu a III Conferência Nacional de Saúde Mental
em Brasília. Em um curto período de tempo, já que foram apenas seis me-
ses para organizar o processo, realizaram-se 163 conferências municipais e
173 microrregionais e regionais. Na segunda etapa, todos os 27 estados da
federação organizaram as conferências estaduais, totalizando cerca de 20.000
participantes. Na conferência nacional em Brasília, houve 1.480 inscritos
regulares, aos quais se somaram cerca de 220 pessoas, que transitaram nas
atividades, totalizando a cifra geral de 1.700 participantes. A plenária final
para a votação das propostas durou extenuantes 23 horas.

O relatório final é extenso, e a leitura de seus itens já demonstra a
complexidade em que se transformou o campo da Reforma Psiquiátrica. Os
aspectos mais importantes e as questões mais polêmicas estão contidos em
suas páginas.

Em seu capítulo I, sobre “Reorientação do Modelo Assistencial em
Saúde Mental”, sustenta, entre os princípios e diretrizes, que a reorientação
do modelo assistencial “deve estar pautada em uma concepção de saúde com-
preendida como processo e não como ausência de doença, na perspectiva de
produção de qualidade de vida, enfatizando ações integrais e promocionais
de saúde” (SUS, 2002: 23).
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Em seguida, conclama os municípios a desenvolverem políticas de saú-
de mental que implementem

uma rede de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, territorializados e
integrados à rede de saúde que realize ações de proteção, promoção, prevenção,
assistência e recuperação em saúde mental. É fundamental, também, que as
novas modalidades assistenciais substitutivas desenvolvam práticas pautadas
em relações que potencializem a subjetividade, a auto-estima, a autonomia a
cidadania e busquem superar a relação de tutela e as possibilidades de reprodu-
ção de institucionalização e/ou cronificação. (SUS, 2002: 23)

O documento apresenta ainda inúmeras propostas dividas em 13
subitens, dos quais destaco: política de saúde mental e organização de ser-
viços; responsabilidades do gestor; desinstitucionalização (superação do
modelo asilar; organização e produção da rede e dos serviços substitutivos;
serviços residenciais terapêuticos; trabalho e geração de renda); controle da
internação psiquiátrica; atenção básica; intersetorialidade; atenção à criança
e ao adolescente; e atenção aos usuários de álcool e outras drogas.

No capítulo II, sobre a “Política de Recursos Humanos”, destaca a im-
portância da formação desses recursos, de forma integrada, nas três esferas,
que valorize e considere a importância do trabalhador de saúde mental na
produção dos atos de cuidar, favorecendo o exercício ético da profissão.
Expõe diversas propostas subdivididas em itens, dos quais sublinho: políti-
ca de contratação de recursos humanos; coordenação e gestão das equipes
de saúde mental; política de formação, pesquisa e capacitação de recursos
humanos em saúde mental no SUS; e capacitação através de parcerias com
instituições formadoras e outras instituições.

No capítulo III, sobre o “Financiamento”, o relatório propõe que

os recursos financeiros devem acompanhar o usuário nos diferentes espaços de
reprodução social e ser viabilizadores de processos emancipatórios. Assim, os
recursos devem ser centrados nas pessoas e não nos serviços. O financiamento
deve contemplar todas as ações necessárias e decorrentes da implantação,
implementação e sustentação de uma nova política de saúde mental, em especial
a rede de serviços e a capacitação de recursos humanos. (SUS, 2002: 84)

São contempladas, nos diversos subitens, propostas para financiamen-
to: dos serviços substitutivos; de novas iniciativas, ações e procedimentos
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em saúde mental; de ações intersetoriais de suporte social; da assistência
farmacêutica; para pesquisa, formação e capacitação de recursos humanos
em saúde mental; e dos mecanismos de comunicação e informação e visibi-
lidade da política de saúde mental.

No capítulo IV, sobre “Acessibilidade”, o relatório reafirma a meta de
garantia de equidade de acesso a todos os serviços de saúde do SUS aos
portadores de transtorno mental, incorporando-a nas agendas de saúde e na
programação das ações de saúde.

No capítulo V, sobre “Direitos e Cidadania”, ressalta a prioridade para
a formulação de políticas que fomentem a autonomia dos portadores de
transtornos mentais, incentivando, deste modo, o exercício de cidadania
plena, no lugar de iniciativas tutelares. Destaca, também, as propostas rela-
cionadas à inserção no mundo do trabalho, por meio de projetos de geração
de renda ou de formação de cooperativas sociais.

No capítulo VI, sobre “Controle Social”, como modo de garantir a subs-
tituição do modelo hospitalocêntrico e o avanço da Reforma Psiquiátrica, o
relatório enfatiza a importância dos conselhos de Saúde, das comissões de
Saúde Mental e de outras formas de organização e participação social.

Em 2002, como consequência da III CNSM, uma nova portaria foi
publicada, a 336/2002, com importantes diferenças em relação à anterior:
abandonou o termo Naps, propondo um novo modelo de assistência, defi-
nindo os Caps como “serviço ambulatorial de atenção diária que funcione
segundo a lógica do território”; criando três diferentes tipos: “Caps I, Caps II
e Caps III, definidos por ordem crescente de porte/complexidade e
abrangência populacional”; o Caps passa a ser o articulador central das ações
de saúde mental do município ou do modulo assistencial, de acordo com a
Norma Operacional de Assistência à Saúde (Noas).

 Mudou o financiamento, que passou a ser realizado por Autorização de
Procedimentos de Alto Custo (Apac), contando com verbas garantidas pelo
Ministério da Saúde. Ou seja, os recursos financeiros para o Caps fazem parte
do Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação (Faec) do Ministério da
Saúde, criado em abril de 1999, pela portaria GM/MS 531/1999, com o
objetivo de garantir o financiamento, pelo gestor federal, de procedimentos
de alta complexidade ou procedimentos decorrentes de ações consideradas
estratégicas. Antes da criação do Faec, o Ministério da Saúde não dispunha de
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instrumentos que permitissem financiar e priorizar ações tidas como estraté-
gicas, pois os recursos federais destinados ao custeio da assistência à saúde
estavam alocados nos tetos financeiros dos estados e municípios. Souza (2003:
456) descreve as ações estratégicas como aquelas que

decorrem de políticas de saúde definidas em função das necessidades de grupos
prioritários, como é o caso da prevenção do câncer de colo de útero no âmbito da
saúde da mulher, ou da necessidade de ampliação do acesso aos serviços de saúde
ofertados à população, a exemplo das campanhas de cirurgias eletivas (catarata,
próstata, etc). Essas ações apresentavam uma grande demanda reprimida, em
virtude da prioridade dada pelos gestores estaduais e municipais à utilização
dos recursos financeiros dos seus tetos para outros procedimentos considerados
mais urgentes.

Assim, os recursos disponíveis para o pagamento dos procedimentos do
Caps, incluídos no Faec, não estão contidos nos tetos financeiros dos estados
e municípios e funcionam como recursos ‘extrateto’. Se, por um lado, esse
modelo de financiamento representou um avanço, porque colocou a proposta
de mudança de modelo assistencial implícita, no Caps, como uma política de
relevância e uma ação estratégica do Ministério da Saúde; por outro lado,
trouxe problemas, pois mantém a mesma lógica de produtividade, ao remu-
nerar atos vinculados a um determinado diagnóstico psiquiátrico de um indi-
víduo, deixando de lado toda uma série de ações realizadas no âmbito do
território, todas previstas na portaria 336/2002, tais como a supervisão de
unidades hospitalares, o apoio matricial a equipes da atenção básica, a articu-
lação com outros setores e segmentos sociais etc. Continua-se a financiar a
doença e não a promoção da saúde. Flávia Freire (2004) examina esse modelo
de financiamento e suas implicações na assistência em saúde mental, deta-
lhando essa análise.

Se, ao longo dos anos 90, a Reforma Psiquiátrica manteve estreita rela-
ção com os movimentos sociais, no raiar deste novo milênio começa a pade-
cer do mesmo mal que acometeu a Reforma Sanitária. Como destaquei
anteriormente, o processo de institucionalização da Reforma Sanitária, por
um lado, foi um passo importante e decisivo para a consolidação de um
projeto de saúde que se contrapõe ao modelo hegemônico, por outro, enca-
minhou-a para longe dos movimentos e das organizações sociais, deslocan-
do seu principal foco de luta da sociedade civil para o interior do aparelho
estatal. Para Stotz (1994) o Estado passa a ser visto como um sujeito, diante
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do qual outros sujeitos se situam, despojados de suas encarnações sociais
e de poder, para produzir a política pública. Tem-se a impressão de que os
principais atores estão nos gabinetes ministeriais, produzindo normas e por-
tarias, e não estão mais nas forças vivas da sociedade, nas instituições e nos
serviços, como ativos protagonistas políticos.

Essa ênfase nos processos de regulação como indutores da política do
SUS transforma a potencialidade criativa e transformadora daqueles atores
em uma servidão às normas e portarias. Não há mais oposição, tensão,
questionamento. Pelo contrário, as críticas, geralmente oriundas dos setores
acadêmicos, passam a ser vistas como ataque ou obstáculo a um processo
que, ao se institucionalizar, perdeu a sua dimensão histórica e parece obede-
cer apenas uma lógica de administração dos recursos financeiros disponíveis,
afetando de maneira danosa o modelo assistencial. Arouca afirmava a urgente
necessidade de se retomar os princípios básicos do SUS, dentre os quais o
conceito saúde/doença ligado ao trabalho, ao saneamento, ao lazer e à cultu-
ra, o que implica discutir “a saúde não como política do Ministério da Saúde,
mas como uma função de Estado permanente”. Arouca (2002: 19) destacava
o dano das políticas econômicas ao SUS, com a seguinte argumentação:

O modelo assistencial é anti-SUS. Aliás, o SUS como modelo assistencial está
falido, não resolve nenhum problema da população. Essa lógica transformou o
governo num grande comprador e todas as outras instituições em produtores. A
Saúde virou um mercado, com produtores, compradores e planilhas de custos.
O modelo assistencialista acabou universalizando a privatização.

Campos (1992) já alertava, no início dos anos 90, para a necessidade
de se repensar a Reforma Sanitária, recolocando a importância do cotidiano
dos serviços, com seus processos de trabalho e de gestão, com seus atores
com necessidades, potencialidades e demandas, enfim, com sua micropolítica,
como estratégia de transformação.

A Reforma Psiquiátrica se ressentiu do mesmo problema. A sua
institucionalização transformou o Ministério da Saúde no principal ator e
indutor-chefe dos ritmos e dos rumos desse processo. Parece não haver mais
espaço para experiências que não sigam os parâmetros estabelecidos nas por-
tarias, que, ironicamente, têm como inspiração as experiências do Caps e dos
Naps, as quais trazem a marca da invenção e da criação com que se construí-
ram e obtiveram seu reconhecimento antes de tais regulações.
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Se as portarias 189/1991 e 224/1992 incentivaram a criação de diver-
sas unidades assistenciais espalhadas pelo país, muitas com o nome de Naps
ou de Caps, que acabaram por se transformar em sinônimos de unidades
assistenciais de vanguarda, a portaria 336/2002, em função da mudança no
financiamento, está contribuindo para a ampliação do número de Caps
num ritmo muito mais veloz.

Uma primeira e óbvia questão surge: implantar um serviço com a ‘marca’
Caps não significa automaticamente uma adesão, tanto dos trabalhadores
quanto dos gestores, aos princípios, às diretrizes e aos novos paradigmas
propostos, nem é a garantia de um serviço de qualidade e de substituição
aos manicômios. Um crucial equívoco é o fato de o Caps ser considerado e
implantado como mais um serviço de saúde mental. Isto é, uma unidade
isolada em que se executam ações de profissionais, ambulatorialmente.
O Caps, mais do que um serviço, é uma estratégia de mudança do modelo
de assistência que inclui necessariamente a reorganização da rede assistencial,
a partir de uma lógica territorial, o que significa ativar os recursos existentes
na comunidade para compor e tecer as múltiplas estratégias de cuidado
implícitas nessa proposta. E, mais do que reorganização, essa estratégia re-
laciona-se intimamente com uma proposta política de organização e de
assistência à saúde.

Como já mencionei anteriormente, Rotelli, Leonardi e Mauri (2001)
chamam a atenção para um processo ocorrido na Europa e nos Estados Uni-
dos, nomeado como psiquiatria reformada, no qual foram criados serviços
territoriais que conviviam com a internação sem, no entanto, substituí-la.
Como consequência, o sistema de saúde mental se transformou em um cir-
cuito autoalimentado, em que a segregação em uma instituição total foi subs-
tituída pela dinâmica da circulação entre serviços especializados pontuais e
fragmentados. Segundo eles, houve uma desospitalização e não uma
desinstitucionalização, ou seja, houve apenas um processo de mudança de
instituição, sem nenhuma transformação. Rotelli, Leonardis e Mauri (2001:
24) acrescentam:

A intenção de liberar a Psiquiatria (e o seu objeto) da coação e da cronicidade que
esta produzia para restituir-lhe o estatuto terapêutico resultou na construção de
um sistema complexo de prestações que, reproduzindo e multiplicando a lógica
somente negativa da desospitalização, selecionam, decompõem, não se respon-
sabilizam, abandonam.
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Este é um risco presente no atual processo da Reforma Psiquiátrica.
Embora inspirados em ideais e princípios de transformação assistencial,
corremos o risco de produzir apenas uma tímida desospitalização.

Do ponto de vista quantitativo, encontramos, hoje, um grande núme-
ro de instituições cadastradas no SUS como Caps,25 o que poderia nos in-
duzir a pensar que a assistência estaria melhor, na mesma proporção. Po-
rém, a internação psiquiátrica, embora em declínio,26 ainda continua sendo
a estratégia hegemônica de tratamento.27 Por outro lado, a minha prática
profissional tem demonstrado que muitas das instituições nomeadas como
Caps estão distantes de oferecer um serviço de qualidade, norteado pelos
paradigmas da Reforma Psiquiátrica.

Em muitos casos, a lógica financeira prevalece sobre a proposta de mu-
dança de modelo, por exemplo, quando gestores municipais implantam Caps
apenas motivados pela possibilidade de um acréscimo de recursos ao seu teto
financeiro.28 Certa ocasião, ouvi que o gestor de município estimulava os
profissionais do Caps com um prêmio de incentivo por Apacs produzidas.
Dessa forma, não importa a qualidade da assistência, importa que o pacien-
te assine a Apacs, que o município receba o recurso financeiro, que, ao final,
pode ser utilizado em outras ações de saúde do município, que não a saúde
mental, já que as verbas são sempre insuficientes etc. O trabalho dos profis-
sionais acaba se precarizando, pois não há, por parte desse tipo de gestor,
um investimento na organização e no fortalecimento das ações, levando as
equipes a executar, em muitos casos, apenas as ações mais convencionais. O
trabalhador, que era um ativo protagonista político, inventor de possibilida-
des de intervenção e produção de cuidados, tornou-se mero reprodutor acrítico
das normas ministeriais. Muitos gerentes de serviços, por tal pressão, acabam

2 5 De acordo com o informativo Saúde Mental em Dados n. 7 do Ministério da Saúde, dispo-
nível em <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/smdados.pdf>, até junho de 2010
estavam cadastrados 1.516 Caps.

2 6 Segundo o mesmo informativo, entre 2002 e 2009, houve uma redução de mais de 30% no
número de leitos psiquiátricos no país.

2 7 Embora o mesmo informativo aponte para uma importante reversão do gasto com ações
hospitalares, de 75% do orçamento em 2002 para 32% em 2009, há ainda uma lógica
hospitalocêntrica que norteia as ações dos profissionais.

2 8 Em função do tipo de financiamento, em alguns municípios pequenos, o recurso enviado pelo
Ministério ao Caps era igual ou superior ao Piso da Atenção Básica (PAB). Isto até a mudança
proposta e implementada pelo Pacto pela Saúde, a partir de 2006, que modificou este
panorama.
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cedendo e estão mais preocupados com a sobrevivência econômica da enge-
nharia institucional do que com a clínica dos casos.

Por outro lado, temos, com frequência, profissionais que se veem com a
incumbência de implantar um serviço complexo como o Caps, sem os re-
cursos teóricos e técnicos para tal tarefa. Em decorrência, não conseguem
efetivar um trabalho que proporcione, minimamente, um espaço de acolhi-
mento ao sofrimento, à diferença. Pelo contrário, acabam reproduzindo o
saber e as práticas que conhecem, criando, assim, lugares onde o modelo
hegemônico novamente prevalece: mantém uma rígida estrutura
verticalizada; o saber e as condutas médicas preponderam; a divisão de traba-
lho é rígida; objetiva-se a supressão sintomática; enfoca-se exclusivamente a
doença. Aquilo que deveria ser a atenção psicossocial é assim construída coti-
dianamente num processo que reproduz uma mesma lógica manicomial, per-
petuando uma prática que, sem ser executada no interior dos altos muros dos
asilos, exclui e segrega. No lugar de um processo de transformação assistencial,
norteado por princípios éticos, temos a reprodução. Minimanicômios de portas
abertas e mentes fechadas. Apenas uma psiquiatria reformada.

PARA NÃO CONCLUIR...

Em tempos de globalização econômica, radicalização da dependência
internacional, o neoliberalismo aponta para um Estado mínimo que aban-
dona os investimentos nas áreas sociais, bem como amplia e refina disposi-
tivos de manutenção do poder econômico por meio de políticas de exclusão
e controle. Há cada vez mais concentração de renda, mais injustiça social,
mais desemprego, e menos manifestações populares de protesto, menos ar-
ticulações de oposição. Sindicatos negociam redução de salários em troca de
estabilidade de emprego. Capturados pela lógica econômica neoliberal, a
solidariedade cede terreno ao individualismo. Cinismo e violência ganham
destaque e relevância. Há menos cultura popular e mais narcisismo em
tempos sombrios.29 Parece que nada há para além do jardim da globalização
neoliberal.

Individualização excessiva, letargia, fascínio pelo banal apresentado como
espetáculo, anti-historicismo do cotidiano são alguns dos elementos que se

2 9 Referência ao texto de Jurandir Freire Costa (1988), “Narcisismo em tempos sombrios”.
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apresentam para a produção de nossas subjetividades de final de milênio:
desagregadas e isoladas, facilmente controláveis e, no mais das vezes, ávidas
por se incluírem no restrito e inacessível grupo dos privilegiados.

Santos (2001) aponta para a crise da sociedade moderna, discutindo
vários de seus aspectos e destacando o fracasso das promessas de progresso
que, ao final do século XX, tinham se transformado em ameaças de destrui-
ção, salientando a crise epistemológica do paradigma dominante da
racionalidade científicas, que, desde o início do século passado, vem sofren-
do abalos profundos em suas verdades. Ele caracteriza a pós-modernidade,
na falta de um outro termo melhor, como momento de transição
paradigmática, de profundas e necessárias mudanças e transformações.

É nesse cenário que os atores dos movimentos sociais – e dentre eles a
Reforma Psiquiátrica – encontram seu grande desafio: não apenas negar o
manicômio, mas produzir e inventar espaços de encontro para a
problematização do cotidiano, para a formulação de novas questões; espa-
ços para produção de rupturas, para radicalização das contradições; espaços
para a afirmação da vida.

O campo da Reforma Psiquiátrica tornou-se complexo. Essa complexi-
dade traz a marca da diversidade de atores que o constituem: trabalhadores
de saúde, gestores, usuários, familiares, parlamentares, acadêmicos, pesqui-
sadores, estudantes e simpatizantes de diversos segmentos sociais. Nascida
sob a égide de uma luta política contra a ditadura e o autoritarismo, a Refor-
ma Psiquiátrica nunca deixou de ser esse campo político por excelência: lugar
de disputas, de confrontos, de alianças, de contradições. A proposta de
ruptura radical com um determinado modelo de entendimento e de cuida-
do ao sofrimento humano produziu, no seu cotidiano histórico, discursos
sobre esse sofrer, modos de cuidar e lugares que enunciavam esses mesmos
discursos.

São discursos que se constituem como campos de saber, de produção
de verdades. E, segundo Foucault (2004: 10), necessariamente, de produ-
ção de poder, visto que “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as
lutas ou sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o
poder do qual queremos nos apoderar”.

Roberto Machado (1988: 199), ao analisar a genealogia do poder, em
Foucault, enfatiza:
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Não há saber neutro. Todo saber é político. E isso não porque cai nas malhas do
Estado e é apropriado por ele, que dele se serve como instrumento de domina-
ção, desvirtuando seu núcleo essencial de racionalidade. Mas porque todo saber
tem sua gênese em relações de poder (...) não há relação de poder sem constitui-
ção de um campo de saber, como também, reciprocamente, todo saber constitui
novas relações de poder.

Se, nos últimos anos, a Reforma Psiquiátrica fortaleceu-se como políti-
ca pública, conquistando reconhecimento que se transformou em poder
técnico-administrativo de regulação, houve, por outro lado, um enfraqueci-
mento como movimento social. As recentes cisões no Movimento da Luta
Antimanicomial, tensões e antagonismos públicos de segmentos sociais com
os condutores da gestão da política ministerial demonstram que parece ha-
ver uma luta pelo lugar da autoridade de quem possui a verdade do discur-
so sobre o campo das transformações produzidas pela reforma. Parece a
instauração do lugar da autoridade e o estabelecimento de campos de do-
mínio de saber e de poder. Eis o risco iminente de um lado negro e obscuro
da reforma. Constituir-se como um campo de saber/poder e reproduzir, na
prática de seus atores, uma mesma lógica de dominação e exclusão. Não são
apenas os profissionais do Caps que devem estar atentos para a permanência
do antigo paradigma.

Sempre corremos riscos. Como nos alerta Foucault (2003: 8),

meu objetivo será mostrar-lhes como as práticas sociais podem chegar a engen-
drar domínios de saber que não somente fazem aparecer novos objetos, novos
conceitos, novas técnicas, mas também fazem nascer formas totalmente novas
de sujeitos e de sujeitos de conhecimento. O próprio sujeito de conhecimento
tem uma história, a relação do sujeito com o objeto, ou, mais claramente, a
própria verdade tem uma história.

Se nossa prática gera saberes, não há como negar, também, que gera
poderes nos microcosmos desses novos serviços, os quais hoje se transforma-
ram em uma ação de Estado. Qual o efeito que tal poder estará produzin-
do? Efetivará uma ruptura que promova a emergência ou a constituição de
novas subjetividades mais autônomas, mais livres? Ou, cooptado e esvazia-
do de sua potencialidade transformadora, será reduzido a mais um disposi-
tivo de controle e de dominação?
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Nestes tempos difíceis, é hora de retomarmos a sociedade civil, atuar
na “microfísica” das instituições e do poder, produzir efeitos e incitar os
movimentos sociais. Com o olhar, a escuta e o pensamento crítico, produzir
tensões e conflitos para enfrentar a mesmice, a pasmaceira e a servidão cega
e voluntária que hegemonicamente dominam nossos horizontes. É tempo
de voltar a fazer política, de sermos atores protagonistas na construção de
um novo tempo. Não podemos esquecer que, se fizemos história, foi para
construir outro rumo. Voltar a fazer dos nossos atos o milagre de produzir o
novo, de acontecer, tal como formulado por Hannah Arendt e a que nos
referimos, no início do capítulo.

É preciso desinstitucionalizar certos aspectos da Reforma Psiquiátrica
para torná-la um conceito ‘forte’.
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