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EMPRESA SOCIAL: 

CONSTRUINDO SUJEITOS E DlREITOS* 

FRANCO ROTELLI 

Toda a história de 20 anos de trabalho psiquiátrico desenvolvido em 

Trieste pode ser traduzida em apenas uma expressão: empresa social. Faz 20 

anos que encontramos 1.100 pessoas internadas no manicômio da cidade 

de Trieste. Hoje, uma rede de serviços substitui o hospital psiquiátrico e 

não há nada que faça lembrar aquela situação. 

Denominamos de empresa social aquela que 'faz viver' o social, o que é 

distinto, portanto, da situação precedente, na qual o social era expropriado 

de suas contradições, delegado aos psiquiatras, recluso nos muros do 

manicômio. Empresa social é o processo de desinstitucionalização que, como 

temos dito tantas vezes, nada tem a ver com a palavra desospitalização. 

Desinstitucionalização indica o processo pelo qual uma grande e redutora 

simplificação - aquela de recluir numa instituição as contradições do social 

- vem rejeitada e radicalmente desconstruída para que a complexidade das 

questões possa finalmente aparecer, para que se possa, na prática, confrontar

se com a mesma. 

Desinstitucionalização é a saída ao exterior da situação científica 

esclerótica da psiquiatria; a saída da referência dos paradigmas reducionistas, 

simplistas, vulgares e oitocentistas, constituídos para controlar, de modo 

rudimentar e grosseiro, as classes subalternas e todas as formas de desvio, 

em um momento em que era necessário um rápido processo de acumulação 

• Depoimento concedido a Ana Pitta e a Paulo Amarante, em Trieste (Itália), no Caffe San 
Marco, em 23 de fevereiro de 1992. Tradução e revisão de Paulo Amarante e Sandra Arôca. 
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capitalista. Na desinstitucionalização, essa prática da psiquiatria clínica 

tradicional é dilatada e espessada, rompida, e o saber da complexidade adentra 

a questão psiquiátrica, revertendo-a. 

Empresa social é o processo de desmantelamento desse aparato 

rudimentar com a conseqüente constituição complexa de uma rede de serviços 

e de uma rede de relações entre as pessoas que sustentem as práticas da 

diversidade, as práticas da complexidade, que respondam a aspectos 

sanitários mas que, também, respondam ao mundo da assistência, ao mundo 

das relações interpessoais, ao mundo da política na cidade, isto é, de como 

são regulados os conflitos sociais e jurídicos da organização social e dos 

contratos sociais. Que respondam, ainda, ao mundo da negociação entre as 

classes sociais, de como são negociadas as relações da normalidade e do 

desvio, de como são concebidas as noções de normalidade e desvio. 

Empresa social significa não apenas um movimento cultural, não apenas 

a construção de um novo cenário no qual as contradições levem o seu próprio 

nome e não venham cobertas por etiquetas clínicas, por etiquetas 

psiquiátricas. Empresa social é não apenas empresa cultural, mas também 

empresa administrativa. Assim, empresa social é, por exemplo, a 

transformação de uma grande e única instituição - o manicômio - em uma 

rede de serviços sanitários nos quais os direitos do cidadão vêm 

salvaguardados e, sobretudo, vêm construídos, porque o problema das 

práticas sanitárias não é apenas aquele de respeitar os direitos das pessoas, 
mas de ser, efetivamente, instrumento para a construção material dos seus 

direitos. 

Essa é a concepção dos Centros de Saúde Mental abertos, 'atravessados' 

pelos cidadãos, nos quais a relação entre a norma e o desvio seja fisicamente 

tornada possível pelo encontro concreto entre as pessoas. Ou ainda, dos 

grupos-apartamento, que são pequenos apartamentos na cidade, onde as 

pessoas que não tenham casa, que não tenham família, que mantêm relações 
difíceis com as famílias, ou ainda, que estejam em momento de solidão, 
possam encontrar uma 'residencialidade', possam ter o direito à casa, o 

direito à convivência, o direito ao alimento, o direito à solidariedade 
constituída em termos materiais, com estruturas habitáveis , verdadeiras. 

Isso significa direito à assistência social - subsídios, dinheiro, comida, 

vestimentas - , direito a possibilidades mínimas de sobrevivência e, numa 

sociedade rica como a italiana, qualquer coisa além disso. 
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Falamos de empresa social para dizer ainda que, geralmente, quando se 

sai da violência do manicômio, se entra na violência mais sutil da assistência 

social, que costuma partir de um processo de invalidação, de um processo 

de negação das possibilidades das pessoas, que lhes afirma: "você não vale 

nada, você não é capaz de produzir, você tem necessidade de tudo, no entanto, 

eu lhe assisto! 

Tudo isso não parece correto, muito embora, infelizmente, seja o que 

ocorra. Existem possibilidades nas pessoas, mesmo que residuais, de dar, de 

trocar, de ser, de produzir. Mas o juízo de improdutividade que está na base 

do direito de ser assistido é, comumente, um direito que nega as pessoas, 

que as invalida definitivamente, que destrói as residualidades, as 

possibilidades e potencialidades dos sujeitos e os remete à ordem do 

improdutivo. 

A rede de cooperativas conta com cerca de 30 atividades, tais como: 

uma loja de frutas e verduras, equipes de transportes e mudanças, jardinagem, 

limpeza e manutenção, um restaurante, um bar, um salão de cabeleireiro e 

estética, uma oficina de produção e uma loja de artigos de couro, a 

administração de um pequeno hotel, um centro de produção de vídeos, 

outro de teatro, um laboratório de design, uma rádio na cidade, uma editora 

de livros e revistas etc. Ou seja, uma gama de atividades integra essa rede, 

na qual as pessoas ditas normais e as pessoas com graves problemas 

psiquiátricos, ou com outros problemas, trabalham com afinco, 

conjuntamente, dentro de um mundo produtivo, com um salário, com um 

mercado, no interior das regras de mercado, com um apelo à produção, 

onde produzir não é apenas trabalhar, mas transformar socialmente. Produzir 

é ter um status, é estar incluído na grande sociedade do mercado, mercado 

humano, do trabalho, da produção, de relação entre os homens. 

Falamos de empresa social para dizer que, hoje, a solidão, a separação, 

a fragmentação, requerem não apenas um novo rapport ético e nem somente 

um novo pacto fundado sobre a ética, mas um pacto fundado também 

sobre o resgate da estética das relações. Ética e estética das relações como 

possibilidade no interior da ativação de novas formas de espaços físicos nos 

quais seja possível trabalhar, mas que seja possível ainda ocupar-se das 

produções de beleza, das produções de qualidade, não apenas nas relações 

humanas mas, também, nas relações com as coisas e na beleza da 
intermediação dos objetos. 
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Os objetos são fundamentais nas relações e a beleza do objeto qualifica 

a relação entre as pessoas. Enquanto a qualidade estiver em nosso imaginário, 

o trabalho será feito pela empresa social. Esta, por definição é, enfim, a 

reconversão das estruturas sanitárias, quando estas são improdutivas, 

ineficazes e ineficientes, como o era o manicômio. Reconversão de recursos, 

de pessoal médico, de enfermeiros, ou de outra natureza, que eram 

imobilizados dentro do manicômio. 

O manicômio é um grande lugar de improdutividade, de produção de 

improdutividade, dos médicos, enfermeiros e internos. O manicômio é o 

'lugar-zero' das trocas sociais, cuja finalidade é destruir qualquer forma de 

produtividade social, de produtividade do saber médico, de produtividade 

do pessoal humano, de enfermagem e outros, de qualquer forma de 

produtividade de subjetividades. Enfim, a destruição total dessa 

produtividade é o principal objetivo do manicômio. 

Empresa social, portanto, é sair desse mundo de improdutividade, 

destruir essa produção de improdutividade e, ao contrário, construir a 

produtividade social de todos os sujeitos que, até então, estavam imobilizados 

pelo manicômio. É a produtividade social possível pela troca entre aqueles 

que, até então, eram excluídos. Mas também entre as pessoas que são 

incluídas, pois a exclusão não determina pobreza apenas para os excluídos, 

mas determina, sobretudo, um grande empobrecimento social e cultural 

para os incluídos, isto é, para aqueles que estão dentro da 'normalidade'. 

O empobrecimento da normalidade é o resultado dos procedimentos 
de exclúsão do desvio. Arremessar na riqueza social, na riqueza social das 
trocas, tudo isso é empresa social. Empresa social implica engenharia de 

rearticulação dos serviços, implica engenharia que destrua a improdutividade 

determinada pelas definições, pelas definições diagnósticas, pelas definições 

que negam as possibilidades dos outros porque os enclausuram em termos 

muito estreitos e, assim, avaliam a priori as potencialidades, destruindo a 

subjetividade. 

A empresa social é a entrada em campo dos familiares dos pacientes 
que, no modelo tradicional, estavam cobertos de vergonha, de culpa, vítimas 

de tabus, de preconceitos, geralmente oscilando entre o aceitar e o negar a 

verdade ao enfrentar essa verdade como culpa, ou entre esconder o próprio 

filho, esconder a verdade da loucura. 
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Dentro desse processo, ao contrário da condição anterior, se coloca em 

cena a energia dos familiares como energia possível, como sujeitos que devem 

fazer um percurso que os faça sair do regime de incorporação da exclusão. 

A empresa social é colocada em campo por todos aqueles que possam 

estar atentos e sensíveis à questão do renegociar um pacto social, uma forma 

de convivência dentro da comunidade. Por exemplo, nas cooperativas sociais 

trabalham profissionais especializados, intelectuais, pessoas que têm sabido 

transformar a qualidade de suas profissionalidades em campos que, em 

princípio, nada têm a ver com a psiquiatria. Falo de engenheiros, designers, 
fotógrafos; falo de pessoas que têm uma consciência da necessidade de 

processos de inovação também dentro do mundo do trabalQo, assim como 

de colocar em discussão tais relações com o mundo da destruição, da 

degradação, do empobrecimento. 

A empresa social significa, também, H além do velho esquema da 

esquerda, que diz que "será a classe operária a valorizar as pessoas pertencentes 

ao subproletariado", ou ir além da velha fantasia de destruir o subproletariado 

como lugar onde nada acontece e onde nada há de interessante. 

Em uma sociedade rica como a italiana é necessário criar um curto

circuito entre os bolsões de pobreza social, cultural, física e econômica, e 

entre as forças mais inovadoras e os bolsões de riqueza cultural, social, 

econômica e de capacidade de inovação. 

Devemos sair dessa auto marginalização de defensores dos loucos; não 

podemos fazer o elogio da loucura. Devemos, isto sim, fazer o elogio da 

transformação social, o que significa reconstruir um novo pacto social entre 

tudo o que possa incluir também o descartável , o lixo, o rejeitado. Em 
outras palavras, devemos reciclar o lixo em uma sociedade rica. Essa é a 

empresa social: reciclar o lixo e remetê-lo ao circuito das trocas sociais. 

Quanto mais lixo, mais a sociedade se empobrece culturalmente. Se 

conseguirmos reciclar o lixo poderemos construir o terreno da ecologia da 

nossa vida, da vida de todos. 

A empresa social é essa habilidade, é essa capacidade de construir, por 

meio de uma engenharia em todos os níveis (político, administrativo, técnico, 

operativo, cultural e afetivo). Construir uma engenharia que permita que os 

lixos sociais e econômicos de uma sociedade sejam reimersos no circuito 

sadio da vida e de sua riqueza e, assim, os realimente. Articular tudo ISSO 
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concretamente, ou sep, construindo as microestruturas, as 

microengenharias, os espaços reais, os espaços sociais, os serviços fortes 

capazes de produzir continuamente essa cultura, utilizando todos os 

recursos que vêm da estrutura sanitária, os que vêm da assistência social, 

aqueles que vêm da interação com a empresa, e conseguir colocar em 

circulação como algo novo. São esses recursos que, passo a passo, produzem 

modificações na cultura. 

A história desses 20 anos de Trieste, em qualquer episódio que se venha 

a abordar, tem esse sentido e esses complexos projetos. 
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