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MODO PSICOSSOCIAL:

UM PARADIGMA DAS PRÁTICAS SUBSTITUTIVAS
AO MODO ASlLAR*

fufuo DA COSTA-RoSA

Este artigo trata de uma reelaboração das idéias apresentadas em seminários,
encontros profissionais e grupos de trabalho em diferentes municípios de São
Paulo, ocasiões em que se procurava criar e contrapor experiências alternativas
ao hospital psiquiátrico e ao modelo de suas práticas. Algumas dessas ocasiões
têm coincidido com as manifestações do Dia Nacional de Luta Antimanicomial
e com a época em que transita no Congresso Nacional uma lei inspirada na
Experiência Italiana, propondo a extinção do hospital psiquiátrico e sua
substituição por recursos que sejam capazes de rever tanto as concepções do
'objeto' quanto dos 'meios' e modos da sua intervenção no campo.
Com essas idéias, pretendemos contribuir tanto para a discussão do
tema, quanto para o aprimoramento dos dispositivos instirucionais e das
formas políticas e teórico-técnicas que lutam para se impor ao modelo
hospitalocêntrico predominante; mas, acima de tudo, procuramos especificar
alguns parâmetros capazes de elucidar um paradigma fundamental em ação
nas práticas em saúde mental contemporâneas.
Parto da consideração das práticas em saúde mental em duas esferas: a
político-ideológica e a teórico-técnica, indissociáveis em sua inter-relação,
mas distintas em sua especificidade.

Reflexões elaboradas com base na experiência de vários anos como trabalhador da área da
saúde mental e como analista institucional na cidade de São Paulo. O texto procura uma
definição dos pressupostos ideológicos e teórico-técnicos das novas práticas implantadas pela
reforma psiquiátrica. buscando especificar elementos básicos como novo paradigma. ao mesmo
tempo em que delineia um referencial de análise de instituições.
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Consideramos que a insistência dos movimentos e das praticas
alternativas ao modelo asilar, em pontos como o resgate da dignidade humana
e dos direitos de cidadania, tem, sem qualquer dúvida, a sua pertinência,
sobretudo quando referida à dimensão político-ideológica dessa luca e ao
próprio modo como o asilo e a sua 'tecnologia' modelaram o humano como
objeto da sua intervenção. Asssinalando a importância tática que tem tido
esse deslocamento dos aspectos teórico-técnicos em benefício dos políticoideológicos, pensamos que já é mais que chegado o momento de lhes dar o
mesmo destaque na elucidação do paradigma capaz de responder à
substituição do modo asilar e sua tecnologia.
Acredita-se que temos que avançar também nessa direção, sem o que
fica difícil qualquer transformação radical no campo da saúde mental.
A tentativa de caracterizar o paradigma da psiquiatria reformada
também nos dá, ao mesmo tempo, a oportunidade de tentar traçar um
paralelo de análise de seu paradigma antípoda - o modo asilar.
Desde já propomos a designação dos dois modos básicos da práticas
em saúde mental no modo tal como se apresentam no contexto atual: modo
asilar e modo psicossocial; denominações que, espera-se, no decorrer do
texto ficarão justificadas.
A elaboração das práticas do m.odo psicossocial é tributária de diferentes
movimentos sociais e científicos e vários campos teóricos. A compreensão
mais ampla de sua complexidade exige incursões pela teoria da análise política
de instituições, teoria da análise institucional, teoria da constituição subjetiva
e elementos de análise da história dos principais movimentos institucionais
internacionais no campo da saúde mental e suas repercussões no contexto
brasileiro: psiquiatria de setor e psicoterapia institucional (França),
antipsiquiatria e comunidades terapêuticas (Inglaterra), saúde mental
comunitária (EUA) e movimento da desinstitucionalização (Itália).
IDÉIAS PRELIMINARES

De imediato será preciso firmarmos algumas considerações, ao modo
de operadores de análise, sobre noção de paradigma, sobre o conceito de
alternatividade, sobre o conceito de instituição e sobre a proposição da
instituição como intermediário necessário (não-contingente) da relação dos
trabalhadores de saúde mental e sua clientela no âmbito das práticas em
saúde coletiva.
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A

NOÇÃO DE PARADIGMA

Inicialmente proporemos que o paradigma das práticas em saúde mental
se pode especificar com base nos parâmetros essenciais capazes de compor
uma unidade jurídico-ideológica e teórico-técnica de ação sobre a demanda.
De imediato, proponho a composição do paradigma dessas práticas,
valendo-se de quatro parâmetros fundamentais:
· a definição de 'seu objeto' e dos 'meios' teórico-técnicos de intervenção (o que
inclui as formas da divisão do trabalho interprofissional);
· as formas da organização dos dispositivos institucionais;
· as modalidades do relacionamento com os usuários e a população;
· as implicações éticas dos efeitos de suas práticas em termos jurídicos, teóricotécnicos e ideológicos.
SOBRE O CONCEITO DE ALTERNATIVIDADE COMO CONTRADIÇÁO

Se estamos interessados em definir os elementos mínimos componentes
do paradigma das práticas em saúde mental, para podermos diferenciar o
paradigma das práticas asilares do possível paradigma das práticas psicossociais,
é necessário possuirmos um critério que nos permita fazer essa distinção sem
muitos riscos de erro. Quando e como determinar se um dado modo de
atuação em saúde mental é realmente alternativo a outro; se é realmente
substitutivo a outro, tanto em termos potenciais quanto efetivos?
Para isso, é necessário partir do conceito de contradição, ainda que
sucintamente, do qual interessa reter uma noção que permita distinguir a
contradição tanto da simples diferença, quanto da negação lógica em termos
formais. "Pretendemos também escapar ao sentido que toma as contradições
como disfunções ou desvios, para ver que elas são o resultado dos conflitos
reais entre os grupos, e os interesses sociais, representados nas instituições"
(Costa-Rosa, 1987:45).
Contradição e diferença devem ser entendidos como momentos diferentes
do desenvolvimento de uma dada formação material, as instituições e práticas
de saúde mental no nosso caso. Um estágio de contradição pode iniciar-se
partindo de uma diferenciação não-essencial das 'visões' e dos interesses em
jogo, e passar posteriormente ao estágio de diferença essencial. Porém, o
estatuto de simples diferença, essencial ou não, entre dois blocos de interesses,
entre duas instituições, ou entre estágios diferentes de organização de uma
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mesma instituição, é insuficiente para podermos afirmar que estamos diante
de uma contradição entre os modos de ser de uma dada realidade.
Somente aquelas diferenciações capazes de se manifestar com força
radical, a ponto de imprimir a determinado fenômeno um sentido contrário
àquele seguido até então, poderão requerer o estatuto de contradição.
A contradição assim considerada está relacionada com a dialética no
sentido da 'lei de unidade e luta de contrários', com base na qual se concebe
a existência, nas formações sociais, de 'forças motrizes' capazes de possibilitar
que elas possam passar de um estágio de desenvolvimento a outro, mudando
radicalmente as suas características essenciais. Vale esclarecer que não se
trata também de nenhum 'progressismo', uma vez que os movimentos
poderão ocorrer tanto no sentido da inércia do instituído, quanto no das
pulsações instituintes.
Com base nessas idéias gerais, podemos afirmar que só é possível
considerar que dois modelos de atuação no campo da saúde mental são
alternativos se são contraditórios. E dois modelos serão contraditórios se a
essência das suas práticas se encaminhar em sentidos opostos quanto a seus
parâmetros basilares.
Não será, portanto, com critérios como o de bom ou mau, melhor ou
pior, humano ou desumano, democrático ou autocrático etc., que poderemos
caracterizar a alternatividade de dois modos de ação em saúde mental. Por
exemplo, poderemos concordar que um modelo 'hospitalocêntrico' e 'médicocentrado' é diferente de um modelo centrado no ambulatório e no trabalho
da equipe multiprofissional; percebemos, porém, que nem por isso os dois
são alternativos, pois tanto o ambulatório pode continuar ocupando o lugar
de 'depositário' que é do hospital psiquiátrico, por exemplo, quanto a equipe
interprofissional pode continuar depositando na medicação a expectativa
da eficácia das suas ações, não prescindindo do hospital psiquiátrico para
atender a clientela da área em que se situa; assim como pode continuar
situando-se como sujeito da especialidade (da disciplina) perante a clientela
concebida como objeto inerente de sua intervenção.
Veremos que a alternatividade ao modo asilar exige a superação desses
e de outros limites que lhe são característicos.
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SOBRE O CONCEITO DE INSTITUiÇÃO

Para efeito do que interessa no momento, podemos considerar a instituição
como formação material constituída por um conjunto de saberes e práticas
articulados por um discurso de tipo ideológico (lacunar). Vale observar,
entretanto, que aquilo que o discurso procura articular não são os saberes às
práticas, mas sim, saberes contraditórios e práticas contraditórias entre si.
Saberes e práticas são, portanto, necessariamente polissêmicos, o que
decorre do fato de serem tentativas de cristalização de visões e interesses
diversos (às vezes divergentes), presentes no contexto social em que se origina
e atua determinada instituição. Nesse sentido, a própria instituição pode
ser vista como uma tentativa de articulação de certos 'meios' visando um
conjunto de 'fins' necessariamente sociais.
Tentando ainda apreender a questão em outra dimensão, pode-se pensar
que se a sociedade, como é o caso da nossa também, é articulação de interesses
divergentes - não-positividade como pretendem certos discursos ainda
comuns a respeito - esta tende a ser a forma da natureza de cada instituição
particular. Daí que a articulação dos saberes e das práticas tenha que ser
feita por um discurso lacunar, do qual as lacunas remetem às tensões oriundas
da demanda social que a instituição tenta metabolizar. Com isso, podemos
ficar mais próximos à idéia que concebe a instituição como articulação de
saberes e práticas por um discurso lacunar.
Devemos considerar, também , que cada institulçao particular se
relaciona com o contexto social em que está inserida, pela via da sua relação
com as demais instituições sociais. As instituições de saúde mental mantêm
relações diretas com as instituições de saúde em geral, relações mais indiretas
com outras como a família, a escola, as instituições da religião e da produção
geralmente. Isso faz com que as contradições dominantes no contexto mais
amplo sempre acabem produzindo ressonâncias que interferem diretamente,
em maior ou menor grau, em cada instituição.
Tentamos superar certas visões mecanicistas comuns que consideram as
instituições como simples efeitos da base econômica ou como meras
reprodutoras das relações sociais dominantes. Da sua consideração como
articulação de interesses divergentes, decorre a conceituação das instituições
como "palcos de luta social" (Luz, 1979). Aqui se enfatiza a importância
das fissuras internas das práticas institucionais e sobretudo as ações concretas
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daquele subconjunto dos agentes que são capazes de se identificar com a
fração dos interesses estruturalmente subordinados . A identificação de
subconjuntos dos agentes institucionais aos diferentes extratos dos interesses,
representados na instituição pode chegar a produzir polarizações nas diversas
instâncias institucionais. Polarizações que, no embate, podem imprimir à
instituição como um todo, ou a setores de suas práticas, uma outra fisionomia,
uma outra direção; podendo até chegar a uma mudança radical na essência
de sua práxis.
Em certos momentos há a dominância massiva de determinada vis~o e
de determinados interesses sociais. É essa dominância que determina tanto
a fisionomia quanto a essência da práxis.
Da consideração das instituições como palcos de luta decorre a hipótese
segundo a qual, apesar da inércia do instituído, é sempre possível (ainda
que nunca de maneira aleatória) a repolarização e, inclusive, a inversão dessa
dominância, em favor das pulsações instituintes.

É importante, ainda, para o conjunto das nossas reflexões, analisarmos
a instituição pela sua vertente de aparelho de produção social. Recorremos a
Hegel (Ciência da Lógica) brevemente para tomar de empréstimo os conceitos
de negatividade e positividade, que podem nos ser de grande utilidade quando
aplicados à análise das funções institucionais. No caso das instituições de
saúde mental como dispositivos que aqui nos ocupam, poderemos pensar que
sua função positiva (explícita no discurso) é a produção de saúde, supressão
de sintomas, reinserção social da sua clientela etc.; quanto à função negativa
(que nos é acessível justamente por meio do método de análise, uma vez que
quanto a ela o discurso é lacunar e as práticas nem sempre são transparentes)
vemos que é aí que reside sua maior riqueza, sua mais preciosa produtividade,
por dizer respeito aos interesses socialmente subordinados.
Considerando a instituição como dispositivo social, podemos afirmar
que ela é produtiva em três modalidades, das quais duas são fundamentais
para nossa análise.
A primeira delas consiste na produção típica das instituições comuns
da esfera da produção social: mais-valia, sob a forma direta (se estamos na
esfera privada) e sob a forma indireta (se estamos na esfera pública), por
exemplo, mediante a realização da mais-valia de outros setores produtivos
(químico-farmacêutico etc.), garantindo o consumo dos seus produtos.
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Vamos encontrar a segunda modalidade de produção sob a forma da
reprodução das relações sociais dominantes (tanto na esferasa privada quanto
na pública); em nosso contexto, isso se dá como exercício de relações verticais
de hierarquia e subordinação, de exclusão, de expropriação de saber etc.
Não há dúvida sobre o fato de que, nesse caso, quem se apropria da maisvalia em questão é o setor representante dos interesses estruturalmente
dominantes; o que se deduz da constatação de que todas essas operações
estão a serviço de manter o status estabelecido.
A terceira modalidade de produção institucional, que é para nós a de
maior interesse, se efetiva através da sua possibilidade de recriar as formas das
relações sociais, ou seja, o exercício de outras formas de relacionamento social
e intersubjetivo, mais além das instituídas, a princípio eventualmente 'à
queima-roupa', mas depois de modo mais prolongado. Quando chegam a se
horizontalizar as relações sociais e intersubjetivas, tanto entre os agentes
institucionais, quanto entre estes e a população, fica claro que já é de outra
natureza a 'mais-valia' em questão, e que é também outro o seu destinatário.
Mudam a natureza do excedente e quem dele se apropria. Falando de modo
mais direto, se na segunda modalidade de produção temos, nos atos
institucionais, a produção de um excedente facilmente designável como
produção de subjetividade serializada e disciplinada; à terceira modalidade
de produção corresponde um excedente que tem que ser designado como
subjetividade singularizada que é, no ato mesmo de sua produção, apropriado
pelos usuários e demais beneficiários dos interesses subordinados na instituição.
Essa possibilidade de recr~ar e exercitar novas formas de relação social
pode ser pensada tanto tomando como base uma instituição particular, ou
um subconjunto delas, em relação a um conjunto mais amplo. Por exemplo,
as instituições do modo psicossocial, em relação às do modo asilar. Esta
seria para nós a função essencial do trabalho do negativo como criador de
realidade nova nas práticas institucionais.
SOBRE

o

CONCEITO DE

INSTITUIÇÁO COMO INTERMEDIÀIUO NEC ESSÀIUO

É fundamental para nossos objetivos abordarmos um quarto ponto,
que consiste na consideração da instituição como intermediário necessário
(não-contingente) da relação dos trabalhadores de saúde mental e demais
atores sociais com a clientela.
Partimos da constatação de que é fato histórico, entre nós, que o acesso
de camadas bastante significativas da população trabalhadora ao consumo
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dos serviços de saúde mental só foi possível por meio da criação de instituições
públicas (ou privadas conveniadas com o Estado) para a prestação desses
serviços. Não se trata aqui de pensar que a presença de um intermediário
em relações desse tipo seja uma novidade; o fundamental é situar a
especificidade da instituição de saúde mental como intermediário necessário .
e suas características.
Essas instituições, sempre organizadas segundo as características
principais do Modelo Capitalista de Produção (MCP), têm variado desde a
forma do Asilo até outras formas - entre nós ainda raras -, como o
Ambulatório, o 'Hospital-Dia' e os Centros de Atenção Psicossocial e
' l eos dA
- P'
' 1 11 2
N uc
e tençao
SlCOSSOCla.
Interessa-nos destacar que é justamente o MCP que lhes imprime uma
característica fundamental, que determina um dos modos essenciais de ser das
suas práticas. Trata-se da presença de um intermediário que é dono dos meios
de produção: instalações e demais recursos e da força de trabalho, pois ele é o
remunerador direto dos serviços prestados. Damos conta, também, de que a
força de trabalho em questão apresenta já uma organização complexa (é um
trabalho dividido) compatível também com as características do MCp, que tem
suas raízes na divisão do trabalho e na divisão do saber em especialismos. É
verdade que o intermediário pode assumir formas mais sutis e não menos
determinantes como, por exemplo, o caso da química, ou dos meios
'assistencialistas', utilizados pelo psiquiatra e pelo assistente social no modo
asilar. Por economia, reduzimos esse intermediário a seu denominador comum,
que é a instituição entendida - não esqueçamos - como conjunto de saberes e
práticas articulados por um discurso. A propósito da consideração do dispositivo
da instituição de saúde mental como intermediário necessário, não podemos
deixar de notar também que, nas instituições típicas do modo asilar, ela é uma
espécie de 'precipitado' de outras instituições, em que se destaca
fundamentalmente a instituição da psiquiatria como um de seus modeladores.
Veremos que uma das características das instituições do modo psicossocial é sua
meta de superar esse precipitado da psiquiatria e das especialidades.
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Dispositivos de Tratameneo Psíquico na Saúde MeneaI Coletiva que se iniciam em São Paulo,
o primeiro na Secretaria Estadual da Saúde e os outros em algumas secretarias municipais.
Particularmente os NAPS, na experiência de Santos, surgem como dispositivos substitutivos
ao hospital psiquiátrico, na medida em que suas práticas não necessitam nem supõem mais
sua existência.
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A presença inevitável desse intermediário não tem deixado de ser
percebida ao longo das tentativas de transformação dos referenciais de
intervenção no campo da saúde mental; tanto é verdade que talvez a inovação
principal do modelo da Comunidade Terapêutica, e mesmo da Psicoterapia
Institucional, tenha sido justamente a tentativa de modelar as formas desse
intermediário, mesmo sem terem conseguido relacioná-las com outras
características fundamentais dos meios de trabalho nesse campo.
Com tais observações, já podemos propor a tese fundamental, decorrente,
que nos interessa firmar quanto a esse ponto: qualquer que seja o programa
terapêutico que se crie em termos ideológicos e teórico-técnicos, ele será
profundamente sensível aos modos estruturais e conjunturais de organização
do dispositivo institucional em que/ou por meio da qual é executado. Ou
seja, a prática particular de um trabalhador ou um subconjunto deles e seus
clientes estará sempre permeada pela presença desse intermediário presença, aliás, que se manifesta desde as formas mais brutas e de imediato
perceptíveis, até formas mais sutis, cuja presença só mesmo um recurso ao
deciframento pode detectar.
De passagem, vale observar que a recíproca também é verdadeira, isto
é, a clientela também pode, por diferentes formas, influenciar variações na
instituição; variações que podem ser computadas, conforme indicamos, tanto
a favor do instituído quanto das ações instituintes.
Em síntese, dessas idéias preliminares é necessário frisar os seguintes aspectos:
Primeiro, é mediante o conceito de alternatividade como contradição
que poderemos definir a essência dos modelos alternativos para além das
formulações que os põem como humanos ou desumanos, competentes ou
incompetentes, democráticos ou autocráticos etc.
Segundo , a conceituação proposta para a instituição permite-nos
compreendê-la como unidade negativa - os interesses que ela conjuga são
segmentares; daí podem conceber-se diferentes modos de articulações desses
interesses, podendo tais variações estar condicionadas a mudanças no contexto
mais amplo em que se insere a instituição, ou a mudanças mais circunscritas
a um setor do conjunto das instituições, ou ainda a subsetores de uma
delas. Daqui pode decorrer uma importante conseqüência estratégica, que
é a pertinência de se esperar mudanças - refletidas nos programas terapêuticos
- decorrentes das mudanças nessa correlação de forças.
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Terceiro, da consideração da instituição como intermediário necessário
decorre a sua definição geral como congruente com o MCp, o que nos permite
analisar uma série de efeitos que as suas variações estruturais ou conjunturais
determinam na relação direta dos trabalhadores com sua clientela, ou seja,
a instituição, na multiplicidade de seus efeitos, é um fator fundamental das
modalidades da 'transferência' no contexto das práticas em saúde coletiva.

O

MODO AsIlAR E O MODO P SICOSSOCIAL COMO OS TERMOS DA CONTRADIÇÃO E SSENCIAL

NO CAMPO DA SAÚDE MENTAL

Nas últimas décadas, o conjunto das forças sociais em jogo tem-se
refletido no contexto particular das práticas em saúde mental de uma forma
que tem tendido para a configuração de dois modos básicos, cujas diferenças
se observam tanto em termos dos saberes e das práticas, quanto do discurso
que os articula.
Pretendemos demonstrar que as características do modo asilar e do
modo que surge em oposição a ele, como modos universais, nos autorizam
a considerá-los como alternativos nos termos definidos anteriormente.
Para abreviar, num corte sincrônico, podemos considerar que o modo
em que se contrapõe ao asilar, vai surgindo por diferenciações operadas nas
práticas deste último; primeiro, simplesmente por meio das críticas tanto a
sua dimensão ideológica quanto teórico-técnica; depois, por meio do exercício
de outras possibilidades práticas - daí que a sua primeira autodenominação
seja extra-asilar ou não-asilar, simplesmente.
É praticamente desnecessário insistir no fato de que as diferenciações
das práticas em saúde mental em relação ao modo asilar, entre nós, se dão,
num primeiro momento, sobretudo por inspiração direta de experiências
em outros países - sobretudo do modelo comunitário americano, algumas
idéias do modelo da comunidade terapêutica, outras do modelo de 'setor',
e por fim outras do 'modelo italiano' -, porém todas essas contribuições
têm sido aproveitadas e metabolizadas em algumas experiências circunscritas,
em que se mostra a possibilidade de configuração de um paradigma
radicalmente novo. É verdade que não sem passarem, muitas vezes, por
transposições mecânicas que não vão além da repetição da mesma essência
do modo asilar, ainda que em novas fisionomias.
Numa outra dimensão , podemos observar a utilização das contribuições
da psicanálise e, mais raramente, do Materialismo Histórico, e mesmo de
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alguns 'híbridos' desses dois campos de saber; ainda que muitas vezes essas
contribuições passem inadvertidas para os trabalhadores, que as obtêm, pela
via indireta, já incorporadas nos modelos importados.
Particularmente, da última década para cá podemos perceber uma
pequena tendência à pregnância de certas características locais e conjunturais,
que tende a imprimir a essas práticas algumas características próprias,
sobretudo no que diz respeito à composição das equipes interprofissionais,
à forma como conceituam seu objeto de intervenção, e, em menor grau, às
formas da organização institucional e às formas de 'exercitar' a relação com
os usuários, mudanças que, por sua vez, se refletem na dimensão ética. Tais
experiências têm mais comumente se autodefinido como 'atenção
psicossocial'.ll3 O fato de que estas variações em relação ao asilo e ao modo
asilar tenham encontrado férreas resistências para se imporem como modelo
universal não lhes diminui o valor, e creio que a elucidação de suas
características básicas pode operar como fator de seu avanço. Por oposição
ao modo asilar como paradigma das práticas dominantes, proponho designar
modo psicossocial ao paradigma que vai se configurando tendo por base as
práticas da reforma psiquiátrica. Esta, segundo Amarante (1999), tem
produzido transformações em quatro setores bem destacados: campo teóricoassistencial, campo técnico-assistencial, campo jurídico-político e campo
sociocultural (Amarante, 1999).
Conforme proposto anteriormente, partamos, primeiramente, da
caracterização de um paradigma com base em quatro âmbitos principais
de suas práticas; em segundo, consideremos que as características de
alternatividade de um modo podem ser aferidas com base nas variações
radicais que possam ocorrer de um para outro nesses paradigmas, em seus
quatro parâmetros; seja em cada um deles isoladamente, ou em mais de
um, conjuntamente. Consideraremos como parâmetros principais,
componentes do paradigma das práticas em saúde mental, os seguintes:
. concepções do 'objeto' e dos 'meios de trabalho', que dizem respeito às concepções
de saúde-doença-cura e concepções dos meios e instrumentos de seu manuseio.
Estão incluídos aqui o aparelho jurídico-institucional, multi profissional e
teórico-técnico, além do discurso ideológico;

11 3

A esse propósito é importante lembrar que as primeiras críticas e reformulações ao modelo
hospitalocênrrico se deram sob a égide de 'biopsicossociais'.
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· formas da organização do dispositivo institucional. Este parâmetro diz respeito
ao modo como se dão as relações intra-institucionais - a sua dimensão
organogramática, que conjuga as diferentes possibilidades de metabolização
do poder que aí se atualizam;
· formas do relacionamento com a clientela, que designam as diferentes
possibilidades de mútuo intercâmbio, com destaque para a oferta de
possibilidades transferenciais por parte da instituição como equipamento;
· formas de seus efeitos típicos em termos terapêuticos e éticos, que designa os
fins políticos e socioculturais amplos para que concorrem os efeitos de suas
práticas.
Na configuração dos dois modos com base nas características de cada um
dos seus quatro âmbitos principais, vamos operar de modo a alinhar pares de
opostos, mesmo sabendo que esses pares são apenas os pontos extremos formalabstratos de materialidades que supõem, em sua singularidade, a convivência
com os intermediários - no espírito da lei dialética, anteriormente proposta,
de unidade e luta de contrários. Ao proceder desse modo, buscamos alguma
coerência com a estrutura da análise proposta e ao mesmo tempo um modo
sucinto de falar de coisas extensas e complexas.
CONCEPÇOES DO 'OBJETO' E DOS 'MEIOS' DE TRABALHO

Modo asilar
Quanto ao modo asilar, podemos alinhar os seguintes pontos como
características principais:
:t.nfase na consideração das determinações orgânicas dos problemas que
pretende tratar, o que implica que o seu meio básico seja 'medicamentoso'.
Pouca ou nenhuma consideração da existência do sujeito (como
subjetividade desejante), o que implica que não se invista na sua mobilização
como participante do tratamento (no máximo chega-se a recorrer ao
indivíduo), está-se ainda com a hipótese de que quem trabalha basicamente
é o remédio. Numa outra dimensão se pode dizer que não é sequer o corpo
mas sim o organismo o destinatário principal das ações.
O indivíduo continua sendo visto como doente, tanto em relação à
família quanto ao contexto social mais amplo, daí decorre que a intervenção
seja quase exclusivamente centrada nele - as aproximações da família, quando
existem, costumam ter caráter apenas pedagógico e assistencial. Dessa
consideração do indivíduo como centro do problema, entre outros fatores,
decorre também seu isolamento em relação ao meio familiar e social; a
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proposJto, podemos propor uma espécie de paralelo entre esse isolamento
do indivíduo e o exílio do sujeito da cena do tratamento.
Quanto aos meios de trabalho pode-se dizer que quando estes já incluem
recursos multi profissionais, suas proporções são geralmente tão díspares que
não chegam a ultrapassar o modelo da divisão do trabalho correspondente à
'linha de montagem' da produção comum de mercadorias (ainda que essa
desproporção não possa ser considerada o único determinante da forma de
inter-relação dos recursos multiprofissionais). Ou seja, as tarefas e, o que é
mais grave, o sujeito, são fragmentados e encadeados como qualquer mercadoria
da produção comum. Por exemplo, primeiramente o usuário é atendido pelo
psiquiatra, que diagnostica o mal e define que parte do tratamento será feito
por ele ou por outros especialistas da equipe, quando estes existem.
No modo asilar esse trabalho ~ realizado sem que os profissionais se
encontrem para conversar sobre a atividade comum; o prontuário é
considerado o elo de interconexão dos profissionais da equipe. Mesmo no
caso em que o meio é multiprofissional, a determinação fundamental dos
problemas continua, na prática, sendo biológica; a eficácia do tratamento
espera-se, portanto, que venha da química.
Outro modo em que se congregam nesse modelo os recursos
multiprofissionais é sob a forma de consideração daquilo que vai além do
estritamente psiquiátrico como auxiliar secundário, tanto em termos teóricos
quanto técnicos - são os 'paramédicos' ou 'não-médicos'. Diga-se de passagem
que tais termos são utilizados tanto para a visão teórico-técnica, quanto
para os atores concretos na instituição. É importante ressaltar que a
substituição da psiquiatria por outra disciplina, por exemplo a psicologia
ou mesmo a psicanálise, não alteraria a natureza do paradigma do modo
asilar quanto a esse aspecto.
AI; proposições desse modelo sobre a psicose, geralmente não vão muito
além de considerá-la como doença para a qual deve ser buscada cura segundo
os mesmos cânones do modelo médico em geral. De roldão, tende a incluirse outras problemáticas no mesmo modelo curativo, como o alcoolismo, a
drogadição e mesmo a neurose em seus momentos graves, além de outras
problemáticas psíquicas menos delimitadas. A inclusão de alguns postulados
de outros campos de saber sobre a psicose, como da psicanálise, por exemplo,
quando ocorre, é feita só ao modo de considerações acessórias.
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Sua instituição típica continua sendo o hospital psiquiátrico fechado,
ainda que nas últimas décadas este venha sendo alvo de reformas
democratizantes, intermitentes, e esteja acompanhado de dispositivos
chamados extra-asilares. A proporção desses últimos também é infinitamente
inferior, a ponto de lhes definir o alcance; sem falar que, muitas vezes, eles
funcionam segundo os mesmos parâmetros e a mesma 'lógica' do hospital
psiquiátrico; em outros termos, reproduzem o paradigma do modo asilar.

Modo psicossocial
Quanto às concepções do 'objeto' e dos 'meios' de trabalho, podemos
alinhar as seguintes idéias referentes ao modo psicossocial:
Consideração dos fatores políticos e biopsicosocioculturais como
determinantes, e não apenas de maneira genérica. Sendo a ênfase que se dará
a cada um destes, determinada pela situação ou problemática particular com
que se está atuando. Seus meios básicos serão psicoterapias, laborterapias,
socioterapias e um conjunto amplo de dispositivos de reintegração sociocultural,
com destaque para as cooperativas de trabalho; além da medicação.

É decisiva a importância que se atribui ao sujeito, daí que se invista de
maneira fundamental na sua mobilização como participante principal ao
tratamento. Não se deixa de considerar, por isso, a sua dimensão de indivíduo
(orgânico e sociocultural).
Dá-se ênfase à consideração da pertinência do indivíduo a um grupo
familiar e social. Nesse sentido, não é apenas o sujeito e sua dimensão de
indivíduo que 'trabalha'; supõe-se que devem trabalhar também a família e
o grupo social como agentes das mudanças buscadas.,
Da consideração de que não é o indivíduo o único problemático, decorre
que se inclua no tratamento também a família e, eventualmente, um grupo
mais ampliado - ainda que, no entanto, não seja apenas em referência a um
indivíduo particular que se preconize a participação do grupo social mais
amplo. Na realidade, é em razão da consideração de que a: loucura não é um
fenômeno exclusivamente individual, mas social e ' como tal deverá ser
metabolizada. As formas de participação da família e do grupo ampliado no
tratamento são várias e superam, em muito, as posturas assistencial e
orientadora características do modo asilar. As associações de usuários
e familiares criadas no modo psicossocial, também como conseqüência da
reforma sanitária, são reflexos dessa nova postura em relação aos usuários.
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Há no modo psicossocial, quanto a este aspecto, um deslocamento
fundamental das mudanças, do indivíduo para a instituição e o contexto. A
loucura e o sofrimento psíquico não têm mais de ser removidos a qualquer
custo, eles são reintegrados como partes da existência, como elementos
componentes do patrimônio inalienável do sujeito. Os conflitos são
considerados constitutivos e designam o posicionamento do sujeito e o lugar
sociocultural do homem.
O ambiente sociocultural é considerado determinante. Aqui a palavra e a
ação do homem procuram ganhar a cena; o que se visa é que ele se administre.
Quanto aos meios de tratamento podemos afirmar que se definirmos o
contínuo saúde-doença psíquica como certo modo do posicionamento do
sujeito em relação aos conflitos e contradições que o atravessam, então se pode
dizer que o que se visa no modo psicossocial é um reposicionamento do sujeito
de tal modo que ele, em vez de apenas sofrer os efeitos desses conflitos, passe
a se reconhecer, por um lado, também como um dos agentes implicados
nesse 'sofrimento'; por outro, como um agente da possibilidade de mudanças.
Supõe-se, ao mesmo tempo, que ele amplie sua capacidade de
discriminar fatores cuja mudança não depende de sua ação imediata e
circunscrita de indivíduo.
Propõe-se, portanto, que a primeira mudança fundamental consista
nesse reposicionamento (implicação subjetiva). O sujeito não é mais apenas
o que sofre, embora possa continuar, ainda, atravessado pela mesma conflitiva.
Essa implicação subjetiva é uma das inversões básicas dos meios de
tratamento do modo psicossocial em relação aos meios típicos do modo asilar.
No modo psicossocial espera-se que as diferentes possibilidades de ação
se estendam desde a continência do indivíduo durante a crise (sem alijá-lo
dos elementos essenciais dela) até o reconhecimento da implicação familiar
e social nos mesmos problemas. Espera-se, portanto, que tanto uns quanto
outros possam assumir a parte do seu compromisso na atenção e no apoio.
No modo psicossocial dá-se acentuada ênfase à reinserção social do
indivíduo - sem perder de vista, entretanto, que muitas vezes não é a
problemática com a qual ele nos chegou, a responsável pela sua saída da
circulação sociocultural; por isso dá-se ênfase às formas de recuperação
da cidadania pela via das cooperativas de trabalho.
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meio de trabalho característico do modo psicossocial é a equipe
interprofissional, que em sua constituição atual já supera em muitos
aspectos o grupo comum dos especialistas, para incluir uma série de
dispositivos que vão do teatro às diferentes formas de arte e artesanato, e
da qual se espera - uma vez que preconiza sua alternatividade em relação
ao modo asilar - que ela encontre formas de intercâmbio das suas visões
teórico-técnicas e das suas práticas, que seja capaz de superar radicalmente
o modelo da 'linha de montagem', fundado na estratificação do saber dos
especialismos. Pela ampliação operada pelo modo psicossocial quanto ao
'objeto' das práticas em saúde mental, entendido como existênciasofrimento, e por sua ampla críticil ao paradigma doença-cura (Rotelli,
1990) produz-se uma ampliação do conceito de tratamento e do conjunto
de meios a ele dedicados. Pode-se dizer que o anterior ato de tratamento
sobre a doença-objeto está, no modo psicossocial, transmutando-se em
um verdadeiro exercício estético em que o que é visado é a experimentação
de novas possibilidades de ser... "é o deslocamento do pólo técnico-científico
para o pólo ético-estético" ... deslocamento capaz de gerar "novas formas
de sociabilidade que escapam à produção em série dos manicômios
hospitalares e profissionais" (Lancetti, 1990:145) .
Portanto, as considerações do modo psicossocial sobre a psicose, e
também sobre as outras problemáticas, procuram ir além da sua consideração
como doença, daí que os recursos mobilizados para a atenção se proponham
a ir muito além dos medicamentosos, e que o seu modelo de intervenção
tenha que superar o modelo médico.
No modo psicossocial também já não basta que se estratifiquem as
ações em prevenção primária, secundária e terciária. É necessária uma ação
integral que vise ao sujeito como existência-sofrimento.
A cena principal da determinação dos problemas poderá variar segundo
a problemática particular com que se esteja lidando - portanto o que entra
no campo, a priori, não é mais a determinação orgânica (ou qualquer outra,
o que poderia ser equivalente), mas sim a postura que procura discriminar
qual é a determinação, ou determinações, dos problemas em questão. No
entanto, mesmo que tenhamos que aceitar que a cena principal é a da
múltipla determinação - e que, então, a eficácia da ação terapêutica há de
ser interprofissional - é possível propor que a cena principal em termos
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universais, para o modo psicossocial (em relação ao asilar) seja a do simbólico,
englobando o psíquico e o sociocultural (por oposição ao orgânico).
Na construção do paradigma do modo psicossocial no tocante à
concepção do 'objeto' e dos 'meios' têm sido fundamentais as contribuições
da psicanálise no que diz respeito às suas formulações sobre a constituição
do sujeito humano e sobre a constituição de positivos de tratamento; a
esquizoanálise, com sua insistência na produção de novas formas de
subjetividade singularizada, também vem dando a sua contribuição, ainda
que mais restrita; o materialismo histórico também tem contribuído com
ferramentas e conceitos, ainda que muitas vezes estes venham embutidos
nos modos de exercício das experiências em saúde mental que as práticas da
reforma psiquiátrica reeditam no contexto brasileiro.
São os seguintes os dispositivos institucionais tlplCOS do modo
psicossocial: Centro de Atenção Psicossocial (CAI'S), Núcleo de Atenção
Psicossocial (NAPs), Hospital-Dia, Ambulatórios de Saúde Mental, equipes
multiprofissionais de saúde mental inseridas em Centros de Saúde e Setores
para Tratamento em Saúde Mental inseridas em hospitais gerais. Já sabemos,
como foi assinalado, que para haver mudança radical em relação ao modo
asilar, não basta que haja variações nos dispositivos institucionais, mas é
necessário, sobretudo, que eles superem também quantitativamente os
recursos asilares, e que se estruturem segundo uma 'lógica' oposta à do
hospital psiquiátrico. No limite é necessário que derroguem o modo asilar.
Para concluir as características do modo psicossocial, quanto a esse
parâmetro, é importante acentuar que dele se espera um estreitamento da
faixa do 'tratável' (freqüência dos problemas em relação à população global)
por referência à faixa preconizada pelo modo asilar. Pois por suas
características gerais ele tende a derivar toda uma série de encomendas à
sua dimensão de demandas sociais. 11 4 Daí que não vai pretender tratar o
alcoolismo , por exemplo, como um problema orgânico (ou mental)
individual, ou as 'queixas escolares' como problemas de saúde mental.
Finalmente não é demais lembrar que o fato do modo psicossocial propor
uma ampliação e diversificação da visão dos problemas e de suas soluções
não autoriza a dedução apressada de que se menospreza a importância
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específica que cada área deve continuar tendo nesta fase de exerClClO das
novas prática em saúde mental. Com isso fica respaldada a ênfase que deve
ser dada à pesquisa nos respectivos campos; o que não quer dizer também,
porém, que não mereçam críticas algumas ambições ainda persistentes, como,
por exemplo, a aspiração ao fundamento orgânico universal das psicoses.
Desospitalização, desmedicalização e implicação subjetiva e
sociocultural são metas radicais no modo psicossocial,11 5 por oposição a
hospitalização, medicalização e objetificação, que são elementos componentes
deste parâmetro no paradigma asilar.
FORMAS DA ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

A inclusão desse parâmetro componente do paradigma das práticas em
saúde mental é decorrente da consideração da instituição como intermediário
necessário nos tratamentos psíquicos em saúde coletiva. Nele estão incluídos
a caracterização dos fluxos decisórios e de execução, o modo da divisão do
trabalho interprofissional, como elementos determinantes das formas dos
vínculos entre instituições e usuários.

Modo Asilar
Quanto às formas da organização institucional do modo asilar basta
dizer que seus organogramas típicos são piramidais ou verticais, nos quais o
fluxo do poder institucional tem apenas um sentido (do ápice para a base).
Ou seja, poucos determinam e a maioria obedece. Há uma predominância
de campos e espaços interditados ao usuário e população em geral.
Neste tipo de organização institucional merece atenção, por suas
conseqüências diretas para a atividade-fim desta instituição particular,
uma indiferenciação entre um aspecto do poder a que chamaremos
'decisório' - por sua referência direta à esfera política - e .outro aspecto a
que chamaremos 'poder de coordenação' - por sua referência à esfera
teórico-técnica. No paradigma asilar, o poder institucional está dado nesse
amálgama, e uma dimensão, via de regra, pode fazer-se passar pela outra.
Geralmente o fundamento das posições de mando é referido a atributos
de competência técnica, setorial ou pessoal, na realidade argumentos
velados para disputas corporativistas.
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A institucionalização das relações verticais entre os trabalhadores da
instituição, por intermédio das formas do organograma e do sociograma, fornece
uma das condições mais fundamentais para que se imprima a mesma
configuração às práticas terapêuticas e às relações mais amplas com a população.
No modo asilar são altamente sublinhadas as estratificações de poder e
saber, mesmo no âmbito do pessoal da instituição, que se transladam para a
relação com os usuário e população, que estão excluídos de qualquer
participação que não seja a de objeto inerte e mudo.

Modo psicossocial
A forma da organização institucional no modo psicossocial deve variar
radicalmente em relação à anterior. Seu organograma deverá ser horizontal,
o que significa que o anterior fluxo do ápice para a base terá que ser
subvertido.
As transformações desse parâmetro do paradigma das práticas em saúde
mental tem sido respaldado pelos pressupostos da reforma sanitária, a partir
de 1988, em seu translado direto para as práticas da reforma psiquiátrica;
sobretudo pelos princípios da descentralização , que propõem a
horizontalização dos macropoderes, deslocando aos municípios o direito de
gerir seus recursos e demandas; e pelas propostas de participação popular,
que designam os conselhos de fiscalização e co-gestão no âmbito dos sistemas
de saúde e das unidades institucionais.
Por sua própria conta, as práticas da reforma psiquiátrica também têm
ensaiado algumas mudanças: decorre da natureza das operações a serem realizadas
no campo da saúde mental e da ética que as práticas da Reforma Psiquiátrica
têm imprimido às suas ações a introdução de transformações também na estrutura
dos micropoderes, sobretudo com a horizontalização das relações de poder,
tanto no seio dos trabalhadores, quanto entre estes e os usuários.
Os dispositivos do modo psicossocial instrumentam todas as dimensões
da instituição a serviço da técnica e· da ética. Mesmo o nível da organização,
que no modo asilar é considerado natureza morta, mero suporte das relações
sociais e intersubjetivas, é posto a serviço das práticas de atenção. Esta vocação
do modo psicossocial tem sua origem nas práticas da Psicoterapia
Institucional e da Comunidade Terapêutica, que compõem os seus
fundamentos; e geralmente é instrumentada por meio das diversas
assembléias de usuários, familiares e trabalhadores da saúde mental.
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Para se entender mais claramente como é possível a horizontalização
institucional precisamos afirmar a necessária diferenciação, para o modo
psicossocial, entre poder decisório e poder de coordenação. O poder decisório
será dado pela reunião geral da instituição conforme o âmbito em que se
esteja, se é o institucional propriamente dito, ou seus âmbitos particulares:
quanto às atividades-fim ou quanto às atividades-meio. O poder de
coordenação é um poder dado em representação, cujas essenciais funções
são coordenar as ações conjuntas e fazer executar em suas ,dimensões
particulares as decisões tomadas pelo coletivo. Daqui já se depreende
claramente que apenas o segundo tipo de poder é significativamente marcado
pela esfera do saber técnico, ou do saber-fazer. Opera-se, portanto, a distinção
entre fluxos decisórios e de execução - saber é diferente de poder.
O modo psicossocial dá ênfase à participação da população (além da
participação da clientela efetiva) na esfera que diz respeito ao poder decisório
da instituição. Aqui também já não basta, portanto, ser democrático. São
necessárias a participação e a autogestão. Esse exercício de uma
intersubjetividade horizontal deve ser contabilizado a favor da meta de
destituição do imaginário institucional autoritário e repressor de que a
instituição é necessariamente tributária no modo asilar. As conquistas da
reforma psiquiátrica têm permitido respaldar e ampliar essa diretriz do modo
psicossocial. Quanto a esse parâmetro ainda há um longo trabalho a ser
realizado, embora as práticas da reforma psiquiátrica já tenham demonstrado
a efetividade local destes dispositivos, com o implemento de associações de
usuários, que introduzem a participação no controle e gestão (Yasui, 1999).
Participação, autogestão e interdisciplinaridade são metas radicais no modo
psicossocial, por oposição à estratificação e interdição institucionais, à
heterogestão e à disciplina das especialidades que dominam no modo asilar.
FORMAS D O R EL<\CIONAMENTO COM A CUENTEL<\

Aqui se considera o modo como a instituição se apresenta e se situa no
espaço geográfico, no imaginário e no simbólico. Imaginário: com que
significantes ela se apresenta; simbólico: até que ponto seus recursos em
termos amplos mantêm alguma conexão com a possibilidade de cumprir
suas promessas, mas sobretudo de interferir na Demanda.
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Modo asilar
Do ponto de vista da instituição, a relação com a clientela, no modo
asilar, poderia ser descrita com os termos sintéticos de espaço de relação
entre loucos e sãos (inter-loucos-sãos) ou simplesmente entre doentes e
sãos. Pode assumir ainda outros modos, em parte variantes dessa relação,
tais como suprimento e carência, sabedoria e ignorância, razão e insensatez,
sapientes e ignorantes etc.
Do ponto de vista da clientela potencial (a população da área de referencia)
a instituição é locus depositário - para lá enviará todos os seus problemáticos,
na melhor das hipóteses para que sejam tratados e devolvidos como eram
antes, e em alguns casos para que fiquem alijados do convívio social.
A interdição institucional dos espaços se reproduz na relação com a
população sob a forma de interdição do diálogo, produzindo um discurso
que fixa o usuário à imobilidade e ao mutismo.
Do ponto de vista da produção de subjetividade pode-se dizer que no
modo asilar estão dadas as condições ótimas para a reprodução das relações
intersubjetivas verticais que são típicas do modo capitalista de produção.
A instituição tende a funcionar como espaços depositários de tutoria e,
de modo mais amplo, se pode considerá-la como 'agenciadora de
suprimentos', diante de uma clientela considerada carente.

Modo Psicossocial
No modo psicossocial, quanto às formas do relacionamento com a
clientela, as instituições, através de seus agentes, adquirem o caráter de
espaços de interlocução. Isso as coloca numa posição radicalmente diferente
em relação às do modelo anterior. f no espírito desta interlocução que é
possível preconizar a coloc:ação em cena, da subjetividade e das práticas de
intersubjetividade horizontal. Quando se trata da relação imediata, podese dizer que o cliente fala, não apenas como participante do diálogo, mas o
próprio 'diálogo' aqui já outro (nem inquérito, nem monólogo). O sujeito
trabalha na fala - e se isto não é novo no que diz respeito ao saber presente
no campo, seguramente é nova a tentativa de ser conseqüente com essas
hipóteses em propostas de saúde coletiva.
Dessa característica de interlocução decorre também que, na dimensão
de suas ações em saúde coletiva, a instituição seja capaz de - superando seu
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caráter de locus depositário - funcionar como ponto de fala e de escuta da
população; o que, por sua vez, implica na sua capacidade para discriminar a
dimensão da demanda social, e, ao mesmo tempo, referi-Ia, quando for o
caso, a outras instâncias de encomenda social, que não as instituições de
saúde. A instituição e seus agentes devem apresentar-se e funcionar como
espaço de interlocução e instância de 'suposto-saber'; sustentar desde o
primeiro encontro com a clientela, a oferta de um tipo de possibilidade
transferencial compatível com a ética da singularização.
O paradigma do modo psicossocial propõe a organização programática em
forma de equipamentos integrais. Nestes a integralidade é considerada tanto
em relação ao território, quanto em relação ao ato propriamente terapêutico.
A instituição típica do modo psicossocial, Dispositivos Integrais
Territorializados de Atenção Psicossocial (CAPS e NAPs) não é mais caracterizada
pela interioridade em relação território exterior, como ocorre no modo
asilar. 1 16 Ela é um foco onde se entrecruzam as diferentes linhas de ação
presentes no território (e não apenas aquelas empreendidas pelos
trabalhadores especializados) e para onde podem convergir as primeiras
pulsações da Demanda Social.
Interlocução, livre trânsito do usuário e da população, e Territorialização
com Integralidade são metas radicais no modo psicossocial quanto à forma
da relação da instituição com a clientela e a população, por oposição à
imobilidade, mutismo e estratificação da atenção por níveis (primário,
secundário e terciário) que caracterizam o modo asilar.
CONCEPÇÃO DOS EFEITOS TlplCOS EM TERMOS TERAI'WTICOS E ÉTICOS

Aqui está posta a consideração das concepções efetivadas de tratamento
e cura e das finalidades socioculturais amplas para o que concorrem as ações
da instituição e do tratamento.

Modo Asilar
No modo asilar observa-se, em vários casos, uma hipertrofia do que aí
mesmo se denomina os 'defeitos de tratamento' (como cronificação asilar
ou benzodiazipinização, por exemplo).
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Por circunstâncias históricas e conjunturais, tem havido várias diferenças entre CAI'S e NAI'S,
sendo no segundo tipo de dispositivo que o item da Integralidade e a noção de Território
foram postos em prática.
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A remoção ou tamponamento de sintomas pode ser alinhada na perspectiva
de uma ética de duplo eixo: dimensão ego-realidade e carência-suprimento,
cujos desdobramentos amplos talvez sejam a adaptação (mesmo quando se
concebe do modo mais otimista o resultado das práticas do modo asilar).
Modo psicossocial

No modo psicossocial não se deixa de alcançar a supressão sintomática,
porém esta não é visada diretamente, nem tampouco a meta final. O que se
visa diretamente pode ser descrito, de certa forma, com os termos
'reposicionamento subjetivo', mas também do homem em questão, uma
vez que se procurará levar em conta a dimensão subjetiva e a sociocultural.
Mesmo considerados os diferentes graus da sua possibilidade, esse
' reposicionamento' terá que ser pensado na perspectiva de uma ética que se
abra para a singularização e que tome como duplo eixo a dimensão sujeitodesejo e carecimento-ideais,117 como aspectos relacionados daquilo que causa
o homem como homem e daquilo em relação a que ele se move.
Colocarmo-nos a questão do estatuto ético da prática em saúde mental
é uma questão imprescindível, e em particular, no modo psicossocial, mas é
talvez também a questão mais difícil. Quando podemos chegar a falar em
tratamentos psíquicos em saúde coletiva, já estamos no contexto das
sociedades liberais - o que significa dizer que estamos atravessados
simultaneamente por uma ideologia individualizante e por um Modo
Capitalista de Produção que obstaculiza relações intersubjetivas horizontais.
Alem disso, nestas sociedades designa-se, por um lado, uma ideologia da
mobilidade (imaginário); mas funciona-se, por outro, sobre um real de
imobilidade. O que tende a conferir ao Ideal um estatuto imaginário.
Como fazer para que a singularização tanto do trabalhador quanto do
usuário, neste contexto (do sujeito em relação ao desejo e do homem em relação
ao carecimento), ultrapassem as barreiras de uma quimera individualista?

11 7

Carecimento, por oposição ao conceito de carência ou de necessidade, abarca uma dimensão
do homem que inclui o desejo (como se o propõe na psicanálise) e toda a abertura para os
ideais, possíveis ou não de imediato. Abrange também a abertura para a produção e usufruto
de todos os bens da produção social, muito além do preenchimento de necessidades. Podese considerar que aqui estão incluídas, também, as criações da filosofia, da arte, da ciência e
até da religião, mas não sem passar pela aspiração pertinente ao usufruto das comodidades
socialmente produzidas no mais alto grau da sua evolução histórica (MARX, 1844).
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ao colocar a ética na perspectiva da singularização,
da horizontalização e interlocução, da implicação subjetiva e sociocultural,
e ao implementar as cooperativas de trabalho, tenta, ao menos, Interceptar
a questão no seu espaço de ação.
Implicação subjetiva e sociocultural, e singularização são metas radicais
quanto à ética das práticas no modo psicossocial, por oposição à adaptação
que caracteriza a ética do modo asilar.
TEND~NCIA À SINTONIA DOS QUATRO PARÂMETROS

Partindo da análise de um conjunto de instituições particulares na área
da saúde mental, temos observado uma clara tendência à sintonia desses
quatro âmbitos, quanto ao seu funcionamento e ao seu modo de ser.
Desse modo, organogramas verticais na forma da organização
institucional tendem a condicionar e a coincidir com concepções do 'objeto'
e da divisão do trabalho que são uni profissionalmente centradas, ou
concepções que não escapam aos moldes da 'linha de montagem'. A estes se
segue, via de regra, um relacionamento com a clientela do tipo 'entre loucos
e sãos'; a clientela, por sua vez, persistirá tomando a instituição como lugar
depositário. Os efeitos finais quanto à ética concorrem, na melhor da
hipóteses, para a adaptação ao status dominante (subjetividade capitalística)
No entanto, o exercício de modelos horizontais nas formas de organização
institucional tenderá a favorecer concepções do 'objeto' centradas no saber
múltiplo, presente no campo, e uma forma de divisão do trabalho ('integração
em profundidade') capaz de superar radicalmente o modelo fragmentador.
Estes, por sua vez, fornecem a base para relações de interlocução entre a
instituição e sua clientela, e para relações terapêuticas em que se exercitam
práticas de intersubjetividade horizontal, bases para a singularização.
Quanto a esse aspecto se pode dizer, ainda, que não é impossível que se tenha
alguns avanços relevantes em setores isolados; ocorre, porém, que se eles
não forem seguidos de transformações mais amplas que abranjam esses quatro
aspectos da instituição, logo tenderão a ser atraídos pela tendência dominante.
Pela ilusão da autonomia da dimensão técnica em relação às dimensões
institucional e ideológica propriamente ditas, algumas vezes se chega a
preconizar uma horizontalidade restrita à esfera de atuação técnica, que,
entretanto, não demora a sucumbir a todas as dificuldades que logo advêm
das outras esferas.
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Acreditamos que as transformações restritas a um ou dois desses quatro
parâmetros poderão ter sua pertinência como ações no nível técnico, se a
estratégia for capaz de visualizar a sua mútua determinação~ Se, além disso,
se tiver claro que a subjetivação singularizada e a interlocução não podem
jamais ser buscadas com base em estratégias verticais e corporativistas de
organização institucional.
Porém, em conjunturas específicas, o acirramento das contradições
institucionais pode ser implementado em favor dos interesses socialmente
subordinados, fazendo mudanças em quaisquer desses parâmetros, atendendo
a demandas imediatas. As mudanças no parâmetro referente às concepções
do 'objeto' e dos 'meios' são as que historicamente se mostram mais ao
alcance do pessoal técnico da instituição . No entanto, as conquistas da
reforma sanitária e da reforma psiquiátrica já abrem por si uma ampla brecha
nas estruturas piramidais das instituições de saúde. Não há dúvida de que
os interesses socialmente subordinados neste campo têm muito a ganhar
com a elaboração de estratégias capazes de ocupar essas brechas.
INSISTJ:N CIA I NSTITUI NTE (INOVADO R)
E REI NcmJ:N CIAS DO INSTITUíD O (REPETITIVO)

Até aqui nos detivemos na análise dos paradigmas como se eles fossem
mais ou menos estáticos, mesmo tendo proposto de saída que eles são
formas de metabolização dos pólos da contradição essencial no campo das
práticas em saúde mental. Resta-nos observar algumas vicissitudes de seus
avanços e retrocessos.
Apesar de todas as lutas na esfera político-ideológica e também das
várias inovações teórico-técnicas efetivadas para superar o modo asilar, podese observar, ainda, em nosso meio, a sua absoluta dominância.
Observa-se que as práticas do modo psicossocial têm a característica
fundamental de poderem recair na repetição dos contornos das práticas do
paradigma que pretendem superar.
A observação de uma série de razões que parecem condicionar essa
tendência poderá nos ajudar a dimensionar a importância dos avanços, mesmo
em contextos circunscritos.
Não há dúvida de que o instituído (modo asilar) tem inércia própria e
forma centrípeta pela sua ampla dominância, do mesmo modo que as formas
predominantes de organização institucional na sociedade, em geral, estão
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em maior consonância com suas formas de organização quanto a organogramas,
arquitetônico, mobiliário etc., ou seja, quanto a práticas e discursos.
A alienação do sujeito em relação ao seu destino é um fato social amplo
(ainda que não se possa reduzir uma forma de alienação à outra), assim
como o processo de fragmentação do trabalho ('linha de montagem') é
absolutamente dominante no contexto social em relação a outras formas
coexistentes de organização da produção.
Há, ainda, uma disparidade importante entre o grau de desenvolvimento
da 'tecnologia' à disposição no campo e o grau de desenvolvimento da força
de trabalho (domínio técnico dessa tecnologia), que tem, por sua vez,
múltiplos determinantes. Destes, vale a pena destacar ao menos alguns: a
natureza do 'objeto' em questão torna-o mais permeável a formulações de
teor político-ideológico, fazendo com que muitas vezes se esqueça da sua
racionalidade necessária; o descaso com que geralmente se encara entre nós,
por parte da política oficial, o setor da saúde (implicando baixos salários e
pessoal em quantidade insuficiente), dificulta ainda mais o planejamento
racional; o fato de as -demais disciplinas terem en trado no campo como
auxiliares da psiquiatria (paramédicos) reforçou a ideologia resistencial de
que a sua entrada não implicava necessariamente na redefinição do 'objeto'
e dos 'meios' de trabalho - tanto é que nas diferentes ocasiões em que se tem
discutido publicamente o tema da multiprofissionalidade, sempre se parte
de questões do tipo: "Qual o papel do psicólogo?", "Qual o papel do
assistente social?" etc. A questão nunca é discutida em ' si mesma, ou a partir
do questionamento do papel do psiquiatra. Finalmente, pode-se acrescentar
a tudo isso o fato de que algumas das novas disciplinas carecem de contornos
mais definidos enquanto áreas técnicas e de conhecimento , e não
problematizam suficientemente sua ética.
Dada essa inércia própria do modo asilar no momento atual, a resposta
à questão: "até que ponto uma determinada prática corresponde ao modo
asilar ou é alternativa a ele?" exige que utilizemos um modelo de análise que
supere os modelos funcionalistas. O método dialético de análise satisfaz
essa exigência, na medida em que considera o fenômeno em duas vertentes:
uma histórica (diacrônica) e outra lógica (sincrônica).
Da vertente histórica é bastante que consideremos, no momento,
possibilidade que dois modelos têm de se alternar no tempo, devido à
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predominância de um subconjunto ou outro das características que foram
consideradas anteriormente nos quatro âmbitos de suas práticas. Essa
alternância decorre também das pulsações oriundas da disputa de interesses
expressos, em última instância, nos contornos do modo asilar e do modo
psicossocial, que se trava dentro das práticas institucionais numa luta de
Hegemonia (Gruppi, 1978).
As conquistas decorrentes de processos que envolvem luta pala
hegemonia de interesses são, geralmente, efeito de concessões táticas e
passíveis de sofrerem diferentes expedientes de recuperação. Em outros
termos, nas lutas de hegemonia não há autonomia dos interesses
subordinados em relação às conquistas operadas.
A vertente lógica, pela dificuldade de sua visualização empmca, exige
que lancemos mão de um artifício teórico; para tanto utilizaremos de Hegel
(Ciência da Lógica) o postulado dos três momentos do conceito: universal,
particular e singular, aos quais faremos corresponder respectivamente o
discurso, as práticas e a inter-relação dos dois (coerentes com a nossa definição
da instituição).
Assim, diremos que uma determinada instituição, para ser
representativa do paradigma que se propõe realizar, tem de ter superado
aquela a que pretende ser alternativa quanto ao momento da universalidade
(discursos, onde estão incluídas a dimensão político-ideológica e ética) e
quanto ao momento da particularidade (práticas, consideradas segundo
os quatro parâmetros que compõem o paradigma de ação), de tal modo
que se alcance o estatuto de singularidade (práxis); esta singularidade será
a própria unidade de contrários em que a instituição se sustenta. Será a
forma dessa unidade de contrários que indicará a configuração determinante
em cada momento histórico, assim como a configuração fundamental no
contínuo temporal. Estamos longe, portanto, de supor qualquer visão
paradisíaca em que se possa exercitar o paradigma psicossocial sem que ele
se veja simultaneamente fustigado por pulsações que lhe são antagônicas.
Do mesmo modo que assistimos à recuperação e assepsia da antipsiquiatria,
da comunidade terapêutica, da psiquiatria de setor e da psiquiatria
comunitária, temos que nos precaver, pois não há, a priori, o que nos
garanta um futuro sem riscos para as práticas do modo psicossocial.
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