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RESUMO 

O presente trabalho se insere na interface Geografia e Políticas Públicas, com o 

objetivo de analisar os desafios postos à uma abordagem territorial para as 

políticas de saúde mental, a partir da institucionalização da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira, com a Lei Federal nº 10.216/2001 e demais políticas de saúde mental 

a partir desta. Implica na elucidação de dois objetivos específicos: a) 

compreender quais os elementos, contextos e trajetórias que permitem a 

emergência gradual da problemática espacial no campo da Saúde Mental; b) 

compreender quais os elementos, contextos e as trajetórias que justificam a 

abordagem territorial no discurso das políticas de saúde mental, a partir da 

promulgação da Lei Federal nº 10.216/2001 (“Lei da Reforma Psiquiátrica”). Para 

isso, apoiados em pesquisas e levantamento de fontes e revisão bibliográfica 

(bibliografia especializada, periódicos, bancos de teses e dissertações) e 

documental (dados, documentos e relatórios oficiais), esboçaremos um 

panorama para subsidiar algumas reflexões sobre as implicações da adoção do 

conceito enquanto estruturante e orientador deste novo modelo assistencial. 

Partimos de uma abordagem genealógica, objetivando entender as várias 

“entradas” e sentidos atribuídos ao conceito de território, que vieram a coadunar-

se nas políticas de saúde mental e reorientar o arranjo espacial e as práticas 

espaciais no cotidiano dos serviços. Em seguida, dialogando com pensadores 

que refletiram, no campo da Geografia, a temática do território, propusemos um 

esforço analítico de conjecturar possíveis desafios teórico-metodológicos, 

práticos e políticos concernentes à adoção da abordagem territorial como 

fundamento da organização, planejamento e execução das práticas no campo 

da Saúde Mental. Esta pesquisa justifica-se, portanto, pela capacidade de gerar 

análises críticas acerca: da emergência do conceito de território nas políticas de 

saúde mental enquanto possibilidade para a transformação do modelo 

assistencial em Saúde Mental, permitindo abrir o campo de análise acerca da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB) e as políticas públicas consequentes. 

PALAVRAS-CHAVE: território, políticas públicas, saúde mental, Reforma 

Psiquiátrica Brasileira 
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ABSTRACT 

The present work in Geography and public policy interface, with the purpose of 

analyzing the challenges made a territorial approach to mental 

health policies, from theinstitutionalization of the Brazilian psychiatric 

reform, with the Federal Law No. 10,216/2001 and other mental health 

policies from this. Implies the elucidation of two specific goals: a) 

to understand which elements, backgrounds and trajectories that 

allow the gradual emergence of problems in the field of Mental 

health; b) understand which elements, contexts 

and the trajectories for the territorial approach in the speech of mental health 

policies, from the enactment of the Federal Law No. 10,216/2001("the psychiatric 

reform Law"). For that, supported by research and survey of sources 

and literature review (specialized bibliography, journals, theses and 

dissertations) and documentary (data, documents and official reports), we lay 

out a panorama to subsidize some thoughts on the implications of the adoption of 

the concept while guiding and structuring this new assistencial model. We 

left a genealogical approach, aiming to understand the 

various "inputs" and meanings assigned to the concept of territory, which came 

to be consistent in mental health policies and reorient the spatial 

arrangement and spatial practices in the daily services. Then, in 

dialogue with thinkers who reflected, in the field of geography, the theme of the 

territory, we have proposed an analytical effort possible theoretical-

methodological challenges speculate, political and practical concerning 

the adoption of the territorial approach as the basis to 

planning and implementation of practices in the field of Mental health. This 

research is justified, therefore, the ability to generate critical 

analysis about: emergency concept of territory mental 

health policies as possibility for the transformation of Mental health care 

model, allowing you to open the field of analysis about the Brazilian psychiatric 

reform (RPB) and consequential public policy. 

KEYWORDS: territory, public policy, mental health, Brazilian psychiatric reform 
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INTRODUÇÃO 

 

Prepotente quem ousa dar voz a loucura. 

A questão primeira consiste em como ouvi-la. 

 

Ao longo do processo de distensão política atravessada no Brasil nas 

décadas de 70 e 80, diversas experiências, ações, propostas e projetos 

orientados em diferentes frentes (institucionais, acadêmicas e políticas) criaram 

regimes de tensão com o modelo assistencial até então instituído, pautando 

diferentes formas de cuidado1 aos usuários dos serviços de saúde mental, em 

busca da ampla democratização e humanização das práticas assistenciais em 

saúde.  

Em parte, esse conjunto de propostas foi absorvido no bojo dos processos 

de Reforma, tanto Sanitária quanto Psiquiátrica, que marcam o período ditatorial 

e da distensão política, refletindo-se nas políticas de saúde (criação do Sistema 

Único de Saúde etc.) e políticas de saúde mental consequentes.  

Neste contexto, o conceito de território emerge com a promessa de operar 

transformações tanto no paradigma de cuidado quanto de reorientar as práticas 

e estruturas institucionais (ATALLAH, 2013).  

Nos últimos anos, o conceito tem sido revisitado como uma promessa de 

valor para acadêmicos, movimentos sociais e o Estado. 

Em seu livro “O Mito da Desterritorialização”, Haesbaert (2004), nos 

apresenta a polissemia e a polêmica que tem envolvido os debates sobre o 

conceito nas Ciências Sociais: 

Apesar de ser um conceito central para a Geografia, território e 
territorialidade, por dizerem respeito à espacialidade humana, 
têm uma certa tradição também em outras áreas, cada uma com 
enfoque centrado em uma determinada perspectiva. Enquanto o 
geógrafo tende a enfatizar a materialidade do território, em suas 

                                                                 
1 Apesar de multidimensional, nos ateremos ao conceito de cuidado em saúde mental do ponto 

de vista técnico e instrumental; no que diz respeito ao universo da prática profissional 

orientada ao trabalho assistencial. C.f. BALLARIN, Maria Luisa; CARVALHO, Fábio; 

FERIGATO, Sabrina. Os diferentes sentidos do cuidado: considerações sobre a atenção em 

saúde mental. O mundo da saúde, São Paulo, v. 33, n. 2, 2009. 
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múltiplas dimensões (que deve[ria] incluir a interação sociedade-
natureza), a Ciência Política enfatiza sua construção a partir de 
relações de poder (na maioria das vezes, ligada à concepção de 
Estado); a Economia, que prefere a noção de espaço à de 
território, percebe-o muitas vezes como um fator locacional ou 
como uma das bases da produção (enquanto "força produtiva"); 
a Antropologia destaca sua dimensão simbólica, principalmente 
no estudo das sociedades ditas tradicionais (mas também no 
tratamento do "neotribalismo" contemporâneo); a Sociologia o 
enfoca a partir de sua intervenção nas relações sociais, em 
sentido amplo, e a Psicologia, finalmente, incorpora-o no debate 
sobre a construção da subjetividade ou da identidade pessoal, 
ampliando-o até a escala do indivíduo.” (HAESBAERT, 2004, p. 
35) 

Fica claro que o termo “território” possui múltiplas acepções.  

O autor sintetiza as principais dimensões do conceito em “quatro vertentes 

principais”: política (do território como espaço delimitado onde se exerce uma 

relação de poder); culturalista ou simbólica (como fruto da apropriação do espaço 

vivido por um grupo social); economicista (enquanto dimensão espacial das 

relações econômicas); e naturalista (da relação homem-natureza, tomado 

enquanto comportamento “natural” dos homens em relação ao meio físico – 

etologia).   

Acontece que os vários significados atribuídos ao território que figuram 

nos discursos e na imaginação acadêmica, política e institucional, não 

necessariamente são semelhantes, concordantes e, muitas vezes, pouco claros. 

Isto impõe algumas dificuldades. 

Muitas das vezes, os vários sentidos atribuídos, no campo da Saúde 

Mental, implicam numa desconsideração com o rigor conceitual, figurando um 

“mix” de conceito-valores-estratégias e, consequentemente, esvaziando seu 

potencial político, analítico e explicativo da realidade. Uma simplificação, 

banalização, “superinflação” e até fetichização daquele, incorrendo em uma 

despotencialização da vitalidade e complexidade de uma abordagem territorial:  

Para muitos intelectuais, pesquisadores, profissionais, gestores e no 

senso comum,  

o vocábulo ‘território’ é, ainda hoje, quase que sinônimo de 
espaço geográfico (...) por tomarem o território em um sentido 
bastante genérico. (...) O território geralmente é percebido, 
mesmo no âmbito do senso comum, como um espaço político – 
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ao mesmo tempo que se insiste em falar do território, tantas 
vezes, de um jeito tal que a dimensão política empalidece ou 
submerge em favor de referências vagas, como se território e 
espaço geográfico fossem sinônimos (SOUZA, 2013, p. 78). 

Segundo Cruz (2006, p. 85), 

usada como conceito, como metáfora ou, simplesmente, como 
um vício de linguagem, a palavra invadiu os mais diferentes 
domínios discursivos correndo sérios riscos de uma pop-
degradação e a consequente banalização do seu potencial 
analítico e político. 

Ao citar a “pop-degradação”, o autor faz referência a Morin (2008), para o qual:  

Fala de três diferentes vias pelas quais ocorre a degradação: a 
degradação tecnicista; a degradação doutrinária e a pop-
degradação. Na degradação tecnicista conserva-se da teoria 
aquilo que é operacional, manipulador, aquilo que pode ser 
aplicado; a teoria deixa de ser logos e torna-se techné. Na 
degradação doutrinária, a teoria torna-se doutrina, ou seja, 
torna-se cada vez menos capaz de abrir-se à contestação da 
experiência, à prova do mundo exterior, e resta-lhe, então, 
abafar e fazer calar no mundo aquilo que a contradiz. Por fim, a 
chamada pop-degradação, na qual se eliminam todas as 
obscuridades, as dificuldades, reduz a teoria a uma ou duas 
fórmulas de choque; assim, a teoria vulgariza-se e difunde-se à 
custa dessa simplificação de consumo. Esse parece ser o caso 
do que vem ocorrendo, nos últimos anos, com o conceito de 
território.” (Idem) 

Ainda, poderíamos somar a possibilidade de uma degradação burocrática, 

onde o conceito seria reduzido à sua definição normativa, sendo esvaziado de 

capacidade explicativa e analítica da realidade (embora mantido certo sentido 

político), tornando-se instrumento de gestão, administração e organização das 

ações burocráticas de Estado. 

Nosso trabalho se insere na interface Geografia e Políticas Públicas, com 

o objetivo de analisar os desafios postos à uma abordagem territorial para as 

políticas de saúde mental, a partir da institucionalização da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira, com a Lei Federal nº 10.216/2001 e demais políticas de saúde mental 

a partir desta. 

Esta pesquisa implica na elucidação de dois objetivos específicos: a) 

compreender quais os elementos, contextos e trajetórias que permitem a 

emergência gradual da problemática espacial no campo da Saúde Mental; b) 

compreender quais os elementos, contextos e as trajetórias que justificam a 
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abordagem territorial no discurso das políticas de saúde mental, a partir da 

promulgação da Lei Federal nº 10.216/2001 (“Lei da Reforma Psiquiátrica”). 

Para isso, apoiados em pesquisas e levantamento de fontes e revisão 

bibliográfica (bibliografia especializada, periódicos, bancos de teses e 

dissertações) e documental (dados, documentos e relatórios oficiais), 

esboçaremos um panorama para subsidiar algumas reflexões sobre as 

implicações da adoção do conceito enquanto estruturante e orientador deste 

novo modelo. Partimos de uma abordagem genealógica2, objetivando entender 

as várias “entradas” e sentidos atribuídos à aquele, que vieram a coadunar-se 

nas políticas de saúde mental e reorientar o arranjo espacial e as práticas 

espaciais no cotidiano dos serviços. Em seguida, dialogando com pensadores 

que refletiram, no campo da Geografia, a temática do território, propusemos um 

esforço analítico de aventar os desafios teórico-metodológicos, práticos e 

políticos concernentes à adoção da abordagem territorial como fundamento da 

organização, planejamento e execução das práticas no campo da Saúde Mental. 

Compreenderemos a Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB) tal qual PAIM 

(2008) analisou o Movimento de Reforma Sanitária (MRS): enquanto ideia 

(dimensão ético-finalista), proposta (dimensão epistêmico-ontológica), projeto 

(dimensão político-militante), processo (dimensão das disputas institucionais) e 

modelo (dimensão normativa-burocrática), pois, ao mesmo tempo em esta 

abordagem nos remete à uma leitura histórica do fenômeno, nos permite uma 

análise nas suas diferentes esferas (ético-científico, político e jurídico-legislativo) 

sem perder de vista a conjuntura e os campos de tensão concernentes.  

Admitir a promulgação da Lei 10.216/2001 (“Lei da Reforma Psiquiátrica”) 

como marco histórico fundante do modelo de Reforma representa situar o 

primeiro momento de consolidação, no âmbito do Estado, das principais pautas 

do Movimento de Reforma Psiquiátrica (MRP), via Luta Antimanicomial, 

mobilizados desde a década de 70 (AMARANTE, 1995) 3.  

                                                                 
2 A abordagem genealógica diz respeito a buscar as particularidades que formaram o 

conhecimento, as percepções e o saber. Importa compreender as condições básicas e 

particulares que tornaram possível a emergência ou transformação de determinada episteme. 

3 Afastando polêmicas, gostaria de destacar que é fundamental a preocupação acerca da 

armadilha de uma leitura estritamente “juridicializada” dos processos de reforma, sob o custo 
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A referida Lei, em congruência com o princípio da descentralização 

político-administrativa, pautada pela Constituição Federal de 1988, e 

componente e de acordo com as diretrizes e orientações organizacionais do 

Sistema Único de Saúde – SUS (municipalização, regionalização e 

territorialização4), reorientou a assistência psiquiátrica, ao prever a substituição 

progressiva e programada dos espaços asilares5 (na redação original, 

“manicômios”), do modelo “hospitalocêntrico-medicalizador”, do paradigma 

psiquiátrico; por recursos extra hospitalares e serviços de base comunitária6  

(posteriormente, Rede de Atenção Psicossocial – RAPS7), do paradigma 

psicossocial. 

Porém, a relação entre as práticas de cuidado e o território só apareceria 

claramente expressa nos documentos e normativas posteriormente. É o caso da 

Portaria nº 336/02, que institui os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) como 

serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, a serem criados de forma 

territorializada e de acordo com a “lógica do território”: 

A ‘lógica do território’ é uma ideia central, norteadora das ações 
a serem engendradas pelos serviços, de forma intrinsecamente 

                                                                 
de invisibilizar outras dimensões e instancias através das quais experiências, projetos e lutas 

operaram e operam cotidianamente a Reforma. Contudo, valorizar marcos normativos 

significa reconhecer que é no campo normativo um espaço privilegiado de re-organização e 

re-delimitação das relações e disputas de poder. É a partir do âmbito jurídico que se operam 

as técnicas e instrumentos de poder (o aprisionamento, as técnicas de intervenção etc.) e até 

as instituições. Deste ponto de vista, apesar da disputa no campo normativo não garantir a 

extinção da lógica manicomial, ainda sim, é de suma importância. 

 

4 A forma de rede regionalizada possibilita a distribuição dos estabelecimentos de saúde em um 

dado território, de modo que os serviços básicos estejam mais disseminados e 

descentralizados enquanto os serviços especializados se apresentam mais concentrados e 

centralizados (...) de forma a garantir o atendimento integral à população e evitar a 

fragmentação das ações em saúde.” (PAIM, 2009, p. 48) 

5 Tomaremos a noção de espaços asilares, sempre que nos referirmos a um dispositivo 

psiquiátrico “pilar” no um sistema institucional psiquiátrico clássico, pautado no paradigma 

psiquiátrico, fundado por Pinel, com base na perspectiva da internação, da tutela e da cura.  

6 Importante ressaltar que, apesar de marco histórico e político, o termo território não aparece no 

texto da lei. Na redação original observa-se os termos meio e comunidade: “ Art. 2, IX - ser 

tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.” e “Art. 4. § 1o O 

tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu 

meio.”. 

7 http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=24134&janela=1 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=24134&janela=1


16 

 

associada ao tempo e ao lugar em que as ações são elaboradas 
e realizadas.  Neste contexto, os CAPS aparecem como 
estratégia de organização da rede de cuidados, considerando se 
que a realização de parcerias entre serviços de saúde e serviços 
com a comunidade é vital para operar os cuidados em saúde 
mental. (LIMA; YASUI, p. 594) 8 

Esta pesquisa justifica-se, portanto, pela capacidade de gerar análises 

críticas acerca: da emergência do conceito de território nas políticas de saúde 

mental enquanto possibilidade para a transformação do modelo assistencial em 

Saúde Mental, permitindo abrir o campo de análise acerca da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira (RPB) e as políticas públicas consequentes; dos 

elementos, contextos e trajetórias que justificam a adesão da abordagem; das 

implicações das práticas institucionais produzidas presentes no cotidiano dos 

profissionais, gestores, usuários e familiares.  

Neste ínterim, os desafios que procuramos conjecturar se orientam tanto 

para os equipamentos substitutivos quanto para o papel dos hospitais nesse 

novo contexto, compreendidos ambos como o lócus de planejamento e 

execução das ações de cuidado, em vistas à integralidade9 e da capacidade de 

produção de saúde aos e com os usuários – por conseguinte, os espaços 

privilegiados onde a abordagem territorial proposta pelas políticas de saúde 

mental, é planejada, gerida e executada.  

                                                                 
8 "Porém, devemos estar atentos a dois aspectos relevantes: o primeiro refere-se aos múltiplos  

sentidos  que  a  palavra  território  pode  conter,  já  que  o  conceito  de  território  tem sido  

utilizado  e  desenvolvido  em  diversos campos do conhecimento, como a Geografia, a  Biologia,  

a  Antropologia,  a  Sociologia,  a Ciência Política e a Filosofia. Na saúde coletiva brasileira, este 

conceito adquire destaque, especialmente  a  partir  da  implantação  do Sistema Único de Saúde 

como um dos princípios organizativo-assistenciais mais importantes desse sistema (UNGLERT, 

1999). O segundo aspecto refere-se aos processos que ocorrem no  território,  considerando  

suas  múltiplas lógicas – algumas de emancipação e participação, outras que produzem sujeição 

e dominação.  Para  pensar  a  organização  e  as  ações desenvolvidas  nos  serviços  

substitutivos  ao manicômio,  é  fundamental  que  possamos considerar as diferentes lógicas do 

território, seus  recursos,  suas  potencialidades,  suas  linhas de captura." (LIMA e YASUI, p. 

594) 

 

9 “Envolve a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Mas , além de ser integral, o 

atendimento no SUS deve priorizar as atividades preventivas. (...) Esta diretriz do SUS, que 

busca compatibilizar ações preventivas e curativas, individuais e coletivas, (...) representa uma 

inovação nos modos de cuidar das pessoas e de buscar soluções adequadas para os problemas 

e necessidades de saúde da população de um bairro ou de uma cidade” (PAIM, 2009, p. 50) 
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Aqui se situa nossa preocupação: apesar das apostas das políticas de 

saúde mental na abordagem territorial, é fundamental amadurecer o 

entendimento da dimensão real de suas possibilidades e limitações. Em outros 

termos: quais as implicações, no âmbito das políticas públicas de saúde mental, 

da emergência do “território”? 

No capítulo 1, “A descoberta do espaço: as revoluções e reformas no 

campo da Saúde Mental”, abordaremos a formação do saber psiquiátrico com 

Phillipe Pinel (séc.XVIII); a “revolução psiquiátrica” ocasionada com a criação da 

psicanálise freudiana (final do séc. XIX); e as principais experiências de 

contestação da lógica manicomial (durante o período pós-guerras). Nele, 

problematizaremos a gradual emergência do espaço enquanto dimensão 

privilegiada para a transformação dos saberes e práticas manicomiais rumo um 

modelo de cuidado produtor de práticas libertadoras e afirmadoras da diferença.  

No capítulo 2, “Reforma Psiquiátrica Brasileira – encruzilhadas em Rede, 

territórios em evidência”, buscamos construir um panorama histórico do 

processo de contestação do modelo manicomial no Brasil, até o processo de 

institucionalização da Reforma Psiquiátrica Brasileira e instauração do modelo 

substitutivo e políticas de saúde mental subsequentes. Nele, esboçaremos um 

panorama sobre as diferentes contextos em que o conceito de território foi 

acionado (as várias “entradas”), e sentidos atribuídos. Terminaremos apontando 

a dificuldade de conexão entre teoria e prática no cotidiano dos serviços de 

saúde. 

Por fim, no capítulo 3, “Os desafios teórico-metodológicos, práticos e 

políticos da abordagem territorial na Saúde Mental”, iniciaremos com um breve 

debate sobre as diferentes possibilidades para o uso e apropriação dos 

conceitos, entendendo que o acionamento destes cada vez mais tem respondido 

a uma dupla centralidade: analítica (epistemológica e teórica), da academia e 

dos intelectuais; e empírica (histórica e política), do poder instituinte nas 

estratégias e pautas das lutas dos movimentos sociais e do poder instituído da 

normativização dos conceitos, por parte do Estado. A partir daí, conjecturamos 

os seguintes desafios para debate:  

1. “A reificação e transfiguração do conceito em obstáculo”;  
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2. “O problema da burocratização do conceito e as diferentes dimensões da 

territorialidade”. 

3. “A ‘entificação’ do conceito e a despotencialização da abordagem – 

território-cuidador”;  

4. “O mito do conceito integrador e a complexidade da realidade frente à 

valorização do espaço”;  

5. “A dificuldade da alteridade radical e a desarticulação dos poderes 

instituintes”;  

Cabe destacar que esta pesquisa não objetiva uma análise do que foi ou não 

realizado de acordo as políticas de saúde mental, ou seja, não pretende avaliar 

o que seria mais “adequado” para o cuidado aos usuários; tampouco promover 

uma avaliação ou questionamento da qualidade ou legitimidade de uma 

abordagem territorial para a Saúde Mental. Não espere qualquer consenso entre 

os diferentes sentidos atribuídos ao conceito e, consecutivamente, entre as 

práticas cotidianas produzidas. Tampouco o acomodamento/resolução de 

questões acerca das possibilidades e limitações da abordagem. Pelo contrário, 

a proposta busca explorar criticamente a hipótese sustentada pela “Lei da 

Reforma Psiquiátrica” (e políticas de saúde mental consequentes) do conceito 

de território como supostamente integrador para as políticas públicas e 

instrumento terapêutico privilegiado para produção de saúde, aventando 

possíveis desafios. Não há boas respostas, buscamos boas perguntas. A 

resolução dos problemas, dos desafios, dos entraves, dependem das boas 

perguntas. Desta forma esperamos avançar... 
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CAPITULO 1 – Descobrindo o espaço, encontrando o território: as 

revoluções e reformas no campo da Saúde Mental 

 

“Perder seu território é desaparecer.” 

Bonnemaison e Cambrèzy (1996) 

 

A relação entre a evolução do pensamento sobre loucura e o território são 

viscerais. 

Com o surgimento da modernidade, a hegemonia do modelo cartesiano 

do sujeito e o surgimento da ideologia burguesa, ocorre uma mudança 

fundamental no significado e sentido da loucura. Na “Era das Luzes”, do 

Iluminismo e com o avanço da “sociedade da razão”, despojada de sua condição 

trágica e “profana”, a loucura foi tida como “desrazão” e o louco como “anormal” 

(desviantes), tal qual, os inválidos, os miseráveis, órfãos, “em resumo todos 

aqueles que, em relação à ordem da razão, da moral e da sociedade, dão 

mostras de ‘alteração’” (FOUCAULT, 1968, p. 78).  

A loucura é a antítese da “Era das Luzes”, agonística do sujeito cartesiano 

e antagônica à ideologia burguesa: sob o reinado do “mundo iluminado”, da 

razão convertida em paradigma, a normalidade operou nos “seres de desrazão” 

a perda de sua condição enquanto sujeito. Loucura diluída e tomada como 

sinônimo de toda e qualquer atitude “irracional”, por tanto “alienada”. Importante 

frisar que o conceito de alienação mental, que Pinel elabora em seu “Tratado 

médico-filosófico sobre a alienação mental ou a mania” (1801 [2007]), não 

necessariamente significa a ausência de razão, mas a contradição na razão: era 

aquele que, na condição acima exposta, se tornaria incapaz de julgar e escolher, 

“incapaz mesmo de ser livre e cidadão, pois a Liberdade e a cidadania 

implicavam no direito à possibilidade à escola” (AMARANTE, 2009, p. 2). O 

discurso da razão acaba por efetuar e definir uma cisão até então inexistente na 

sociedade (dos comportamentos racionais, normais; dos comportamentos da 

“desrazão”, anormais) – fato que, inclusive vem a justificar os modos de exclusão 

e práticas de violência.  
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Se a loucura até a Era Clássica fazia parte da paisagem da pólis, agora, 

junto com os outros personagens incapazes de fazerem parte do contrato social 

(inventados “marginais” da sociedade da ideologia burguesa, onde os valores do 

trabalho e a submissão à norma, à disciplina e à moral são a fronteira) são 

reduzidos ao silêncio [por que irracionais] e a sombra [por que inumanos] dos 

asilos e Hospitais Gerais (FOUCAULT, 1978). Em Doença Mental e Psicologia 

(1968, p. 78), Foulcault escreve:  

[Século XVII] Criam-se (e isto em toda a Europa) 
estabelecimentos para a internação que não são simplesmente 
destinados a receber os loucos, mas toda uma séria de 
indivíduos bastante diferentes uns dos outros, pelo menos 
segundo nossos critérios de percepção: encerram-se os 
inválidos pobres, velhos na miséria, os mendigos, os 
desempregados opiniáticos, os portadores de doenças 
venéreas, libertinos de toda espécie, pessoas a quem a família 
ou o poder real querem evitar um castigo público, pais de família 
dissipadores, eclesiásticos em infração, em resumo todos 
aqueles que, em relação à ordem da razão, da moral e da 
sociedade, dão mostras de ‘alteração’. É com este espírito que 
o governo abre, em Paris, o Hospital Geral, com Bicêtre e La 
Salpêtrière; um pouco antes São Vicente de Paula tinha feito do 
antigo leprosário de Saint-Lazare uma prisão deste gênero, e 
logo depois Charenton, inicialmente Hospital, alinhar-se-á nos 
modelos destas novas instituições. Na França, cada grande 
cidade terá seu Hospital Geral. 

Segundo Foucault (1978), conferiu-se na Idade Clássica aos loucos o 

lugar que, durante a Idade Média, fora reservado aos leprosos. Finda – ou ao 

menos reduzida – a ameaça representada por estes últimos, restaram vazios os 

espaços físicos, sociais e ideológicos que ocupavam, que vieram a ser impostos 

aos loucos, aos quais se impunha a necessidade de separação do corpo social. 

A rígida racionalidade burguesa se afirmou então ao preço da segregação das 

sensibilidades desviantes, e a loucura perde qualquer capacidade de revelação 

(GABBAY, 2008, p. 10). 

A loucura só será novamente problematizada com Philippe Pinel (então 

responsável pelo Hospital Geral de Bicêtre, em Paris) no contexto da Revolução 

Francesa e dos ideais humanitários de liberdade, igualdade e fraternidade. Com 

Pinel, a loucura adquire o status de doença (no sentido exclusivamente 

patológico) que, como outras, pode e deve ser sanada com o tratamento 

adequado, efetuando a particularização do sujeito alienado (alienado mental, por 

louco; louco, por que alienado mental) para elucidar as necessidades de 
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tratamento. Surgem os asilos de alienados ou “manicômios”, mas, para nós, 

espaços asilares10, espaços exclusivos de internação (“intervenção”), tratamento 

e cura [“recuperação das capacidades racionais”], possibilitando a reinserção no 

meio social:  

O internamento de um louco deve tender a dar nova direção às 
suas idéias e aos seus afetos e a impedir qualquer desordem, 
qualquer distúrbio do qual ele possa ser a causa, e para impedir 
o mal que ele possa fazer a si mesmo e aos outros, ser for 
deixado em liberdade. Assegurando-lhe novas impressões, 
livrando-se de seus hábitos e mudando seu modo de vida, 
chega-se aquilo que se destina o isolamento. (ESQUIROL, apud 
PESSOTTI, 1996, p. 135)  

 Nascia a Psiquiatria, cujo modelo do tratamento moral e dos espaços 

asilares seriam disseminados e debatidos, promovendo importantes avanços no 

campo recém-formado11. Institui-se a relação médico-paciente (os alienistas e 

os alienados) e o paradigma psiquiátrico avança, no que Robert Castel (1978) 

alcunhou de “A Era de Ouro do Alienismo”12. Um discurso médico sobre a loucura 

é construído, referenciado na História Natural, na busca de tipologias no 

comportamento louco e sua remediação, tal qual toda gama das demais doenças 

médicas – “isto é, segundo suas causas clinicamente acertadas (‘etiologia’), seus 

efeitos típicos sobre as funções orgânicas e sobre os comportamentos instáveis 

dos pacientes (sintomas), e sua evolução clínica típica” (SANTOS, 2011, p. 8). 

Fundamentada numa “clínica do olhar”, conforme Rochelle Gabbay (2008, p. 52): 

“seu método é o do botânico no jardim das espécies: reúne, observa, descreve, 

classifica e dá nome”. Assim, produz um discurso sobre a loucura e não dá 

loucura, posto que propriamente não dá voz ao louco.  

                                                                 
10 O lugar ideal para o “exercício do tratamento moral, da reeducação pedagógica, da vigilância 

e da disciplina” (AMARANTE, 2009, p. 2).  

11 C.f. CASTEL, Robert: A Ordem Psiquiátrica - A idade de Ouro do Alienismo. Rio de janeiro: 

Graal, 1978. 

12 “O projeto de um hospício de alienados não é de modo algum, uma coisa indiferente e que 

pode confiar apenas aos arquitetos, o objetivo de um hospital ordinário é tornar mais fáceis e 

mais econômicos os cuidados dedicados aos indigentes doentes. O hospital de alienados é 

um instrumento de cura”. (Esquirol, 1838, 

 apud Pessotti, 1996, p. 168) 
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O modelo de tratamento moral seria disseminado e promoveria relativos 

avanços.  

A reestruturação dos Hospitais Gerais e Asilos e a criação de hospitais 

específicos aos loucos (espaços asilares), primeiramente não objetivavam a 

conversão destes espaços em lugares de cura, mas para evitar que fossem 

lugares de disseminação de doenças. Antes, sob domínio da Igreja e tomados 

como espaços de caridade e salvação espiritual (as “Santas Casa de 

Misericórdia), a população em condição de miséria e doença não eram tratados 

por médicos, mas por freiras e demais figuras religiosas (FOUCAULT, 1979). Os 

médicos, desde o século XVII atuavam de forma particular ou em suas próprias 

casas, sendo serviço exclusivo das classes mais abastadas.  

Contudo, “sobre o controle dos focos de insalubridade, havia uma 

preocupação com os cemitérios, os matadouros e os hospitais, que aumentavam 

sempre que ocorriam epidemias, porque por eles as doenças poderiam estar 

sendo disseminadas” (GUIMARÃES; PICKERNHAYN; LIMA, 2014, p. 60).  

Num segundo momento, com o desenvolvimento do modelo biomédico e 

os estudos em anatomia e técnicas cirúrgicas, que ressignificavam o corpo como 

máquina (e, consequentemente, a doença como uma “falha na máquina” à ser 

corrigida), passaram a ser os centros por excelência de pesquisa e ensino 

médico, rompendo com o discurso religioso e adquirindo autonomia e função 

especificamente terapêutica no início do século XIX. 

No entanto, a Revolução Industrial (no caso da França, em 1830) viria a 

expropriar as populações do campo, e joga-las em condições de miséria e 

pobreza extrema nas cidades e sob a ordem de relações e normas sociais até 

então inexistentes.  

Analisando o surgimento da Medicina Social, Foucault (1979), demonstra 

como o surgimento das cidades industriais acarretaram uma série de condições 

de insalubridade. Antes, as epidemias que se manifestavam no meio rural, agora 

no meio urbano se espalhavam com maior velocidade e intensidade. À miséria 

das ruas (falta de saneamento básico, coleta de lixo, a intensa emissão de 

fuligem das chaminés etc.), somava-se a miséria dos trabalhadores (cadáveres, 
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mendicância, violência etc.) e, sob influência das ideias iluministas, cobrava do 

Estado nascente formas de intervenção.  

O autor aponta três formas de como a Medicina moderna e científica se 

desenvolve no bojo dos Estados-nação nascentes dando origem aos primeiros 

sistemas de saúde, em fins do século XVII: a Medicina de Estado, na Alemanha; 

a Medicina Urbana, na França; e a Medicina da Força de Trabalho, na Inglaterra. 

Conforme sintetizam Guimarães, Pickernhayn e Lima (2014, p. 58-59), 

Na Alemanha, a construção de um Estado-nação forte chamava 
a atenção para a necessidade de indivíduos sadios e de políticas 
de saúde por meio da polícia médica. O estado precisava ter o 
controle completo sobre a condição de saúde da população, por 
isso, a Medicina se constituiu como parte do aparato estatal e 
administrativo, para acompanhar e intervir sobre os eventos 
epidêmicos e endêmicos. Na França, essa nova abordagem 
surge das preocupações burguesas com a higiene urbana, em 
cidades que estavam sendo unificadas sob uma mesma ordem 
política, para favorecer a produção e as relações comerciais. 
Também haviam revoltas sociais que deveriam ser controladas, 
e a saúde pública fazia parte deste projeto de reorganização e 
unificação da cidade pelo controle político-científico do território 
e das populações. (...) Na Inglaterra, as experiências da 
Alemanha e da França foram levadas em consideração, mas a 
intensidade da Revolução Industrial e o consequente êxodo 
rural, que aglomerou nas cidades uma grande população 
operária, em condições de higiene precária, ambientes poluídos 
e habitações insalubres, configurou um higienismo voltado ao 
ambiente de trabalho, das fábricas e das moradias dos 
operários. (...) O Estado passou a ser, cada vez mais, cobrado 
para que realizasse políticas públicas de saúde para assistência, 
proteção e controle da população. 

A Medicina Social nasce, portanto, articulada ao discurso higienista que 

buscava entender a doença dos indivíduos e das populações na sua relação com 

o lugar e seus aspectos ambientais, identificando e propondo intervenções para 

os “espaços da insalubridade” que deveriam ser evitados ou transformados – 

“saneamento ambiental, com coleta de lixo, esgotamento, retirada dos 

matadouros e cemitérios dos centros da cidade, levando-os para a periferia, 

como também o alargamento das vias públicas e edifícios para maior 

arejamento” (p. 58). 

O higienismo emerge com foco à reforma urbana e ao saneamento 

ambiental para recuperação das condições de salubridade e controle dos vetores 

das doenças. Conjuntamente, à criação de postos de saúde (operando muito 
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mais na lógica policial do que de assistência), a criação de laboratórios de 

pesquisa garantiam a “autoridade científica” para as decisões políticas. Somada 

ao avanço do paradigma biomédico, com a microbiologia e a Teoria dos Germes, 

que deslocava o foco das ações de saúde do ambiente para o “corpo-máquina”, 

o controle ambiental se transforma no controle de doenças específicas (Teoria 

da Unicausalidade – “para cada doença, uma causa”). Junto à nova concepção 

de saúde, as intervenções instauravam um modelo assistencial preconizado em 

normas, hábitos e comportamentos esperados, com o objetivo de controlar os 

lugares e as pessoas – na maioria das vezes “culpabilizando” os mais pobres e 

acarretando diversas remoções e revoltas populares em nome da “guerra contra 

a doença”.  

Este período é marcado pela superlotação dos espaços asilares, e, com 

isto, o comprometimento do modelo de tratamento moral de Pinel, onde a 

terapêutica se dava de forma individual. O resultado foi a redução dos índices de 

melhoria e a degradação tendencial dos espaços, transformados em “depósitos 

de corpos”. Gradualmente, inserido num contexto de nascimento e consolidação 

da hegemonia da ideologia e sociedade burguesa e do nascimento do Estado-

nação moderno e capitalismo na Europa (que viriam a servir de referência para 

mundo), o espaço asilar, enquanto dispositivo psiquiátrico13, viria a (re)reproduzir 

em seu interior os mesmos mecanismos opressores que a sociedade impunha 

ao alienado no ambiente externo. 

Concomitante à requalificação dos Hospitais, ao surgimento da Medicina 

e consolidação do paradigma psiquiátrico fundamentado no espaço asilar, na 

Alemanha, Friedrich Ratzel apresenta sua “Antropogeografia”, em 1882, sendo 

um dos fundadores da Geografia Moderna e da Geopolítica. Ratzel desenvolve 

suas ideias enquanto vivencia o período bismarkeano de unificação alemã, a 

guerra franco-prussiana (1871) e as corridas imperialistas. Fortemente 

                                                                 
13 Tomaremos o conceito de dispositivo em DELEUZE (1999), dada a amplitude que agrega ao 

conceito ao considera-lo um “conceito operatório multilinear”, alicerçado por três eixos: a da 

produção do saber, ou seja, da constituição de uma “rede de discursos”; a do poder, que 

aponta as formas pelas quais, no e pelo dispositivos é possível determinar as relações e a 

disposição estratégica de seus elementos; e o que diz respeito à produção de sujeitos. Desta 

forma, em suas múltiplas dimensões, consegue abarcar o sentido que buscamos dar 

incessantemente à noção de espaço asilar (enquanto espaço de domínio do saber e do poder, 

na produção de sujeitos). 
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influenciado pelo pensamento positivista e o organicismo darwiniano, busca 

compreender o fundamento da formação dos Estados-nação e construir uma Lei 

Geral do Desenvolvimento dos Estados e suas tipologias.  

Para isso, parte da relação “orgânica” entre o Estado, o solo (boden; base 

material) e o povo – que através do desenvolvimento do sentido do espaço14 

fundaria o Estado. Para o autor, o surgimento do Estado é visto como um 

processo natural da organização do povo15, mas é o solo quem dá coerência 

material ao Estado. Desta forma, Ratzel permite fundar no campo da Geografia 

as discussões sobre o território, marcadamente compreendido como base 

material: o rio, o morro, a campina – vide as noções de estoque de recursos e 

espaço vital16). Esta perspectiva permite o surgimento da noção de território 

associado à noção de soberania nacional17. Território como “aquilo que se 

possui” (o tal “território ‘coisificado’”, tornado ente, “coisa”)18.  

                                                                 
14 Trata-se de uma dupla capacidade de conhecimento do espaço: capacidade de lucidez sobre 

os limites e possibilidades, “recursos” e “entraves”, que o espaço oferece, no sentido de 

acelerar ou frear o desenvolvimento do Estado; certa lucidez acerca de sua “condição 

geográfica”, a nível de potencialidades e limitações do meio. 

15 No pensamento de Ratzel, Política é compreendida como a capacidade de mobilização dos 

Estados, ou seja, as relações do Estado com o povo, no tocante a capacidade do povo de 

fazer-se coeso para facilitar ou frear o Estado. 

16 O espaço vital seria a porção do espaço necessária para a reprodução de uma dada 

comunidade, que concentra seu estoque de recursos (condições tecnológicas, naturais e 

demográficas). Assim, a expansão territorial seria natural dos Estados, visto que havendo o 

progresso, haveria a exaustão do meio pelo uso intensificado e pressão demográfica. 

Contudo, apesar de natural, esta expansão não é determinada, já que apesar dos processos 

e demandas que levam a expansão/mobilidade, há uma tensão constante com as forças e 

processos que levam ao “enraizamento” (iconografias, simbolismos, representações e 

discursos sobre a nação, por exemplo). 

17 Importante firmar que, segundo SOUZA (2013, p. 94), “ele [Ratzel] não explorou e desenvolveu 

propriamente um conceito de território plenamente individualizado. Por quê? (...) Dadas as 

restrições de seu contexto histórico e de sua situação político-ideológica, a preocupação 

ratzeliana com a dimensão de apropriação, de conquista e de dominação do espaço 

geográfico não chegou a leva-lo a ‘emancipar’ a categoria de território.” 

18 Segundo SOUZA (2013, p. 90), “confundir, menos ou mais conscientemente, território e 

substrato espacial material equivale a ‘coisificar’ o território, fazendo com que não se perceba 

que, na qualidade de projeção espacial de relações de poder, os recortes territoriais, as 

fronteiras e os limites podem todos mudar, sem que necessariamente o substrato material 

que serve de suporte e referência material para as práticas espaciais mudem.” 
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Essa noção de território e Poder (do domínio exclusivo do Estado) seguirá 

hegemônica ao longo do século XX, atravessando a Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918) e Segunda Guerra Mundial (1939-1945), vindo a servir de “solo” 

para as geopolítica nos anos 50, e permanecendo hegemônica ao longo das 

ditaduras nos anos 50-60-70, compreendendo todo o período da Guerra Fria 

(1945-1991) – até hoje [?]19. 

Estado como unidirecional, o único detentor do Poder, única fonte de 

poder em relação a representação, planejamento, gestão e controle do espaço. 

Estado como o ente centralizador e mediador das relações sociais e, 

consecutivamente, figura privilegiada do planejamento e gestão da sociedade, 

da saúde e da loucura. 

No pensamento foucaultiano, o processo de formação dos Estados 

envolve o progressivo processo de desenvolvimento do poder sobre a vida, 

associado “a um poder de normalização dos processos vitais”. 

Conforme Lima e Yasui (2014, p. 595), 

“Esse desenvolvimento deu-se em duas formas principais: a 
primeira foi centrada no corpo e em seu adestramento, na 
ampliação de suas aptidões, no investimento em sua docilidade 
e utilidade, e na extorsão de suas forças, por meio do que 
Foucault chamou de disciplinas, caracterizadas por uma 
anátomo-política do corpo. A segunda forma de poder sobre a 
vida, que emergiu em meados do século XVIII, centrou-se no 
corpo-espécie, como suporte dos processos biológicos, 
caracterizado pela dinâmica do vivo. Dessa forma de exercício 
do poder, que Foucault (1979; 2001; 2008a) chamou de 
biopolítica da população, interessa conhecer, regular e controlar 
os nascimentos, a mortalidade, o nível de saúde, a duração da 
vida de determinadas populações e todas as condições que 
podem fazer esses processos variarem“. 

                                                                 
19 “Para os geógrafos de formação, o aparelho de Estado tem sido, tradicionalmente, um locus 

de referência discursiva (isto é, objeto de estudo) privilegiado, ainda que indiretamente (da 

Geopolítica aos efeitos das políticas públicas e projetos estatais sobre a estrutura urbana); 

além do mais, o Estado tem sido, para eles, o principal locus de construção discursiva (ou 

seja, o ambiente de trabalho, o ambiente a partir do qual se elaboram as ideias e as 

pesquisas). (...) E isso tem uma forte relação com a tradicional maneira de se conceituar o 

território e de empregar a palavra: ou se pensa no ‘território’ quase como se fosse um 

sinônimo de espaço geográfico, ou se trata o território como espaço propriamente político, 

mais privilegiando-se o Estado-nação e suas subdivisões político-administrativas.” (SOUZA, 

2013, p. 99) 



27 

 

As técnicas de disciplinares centradas no corpo, produzindo efeitos 

individualizantes, implica ao corpo uma série de forças para torna-lo ao mesmo 

tempo dócil e útil – “a coerção disciplinar estabelece no corpo o elo entre uma 

aptidão aumentada e uma dominação acentuada.” (FOUCAULT, 2008b, p. 119). 

Disciplina que opera os corpos numa racionalidade técnica (por que útil) e 

econômica (por que eficiente) e pretensamente “laica”. 

A disciplina procede em primeiro lugar a distribuição dos corpos no 

espaço.  

Em segundo lugar, o controle rígido das atividade figura a modulação dos 

comportamentos.  

Em terceiro lugar, as “sanções normalizadoras”, apoiadas em dispositivos 

de comando, operam a imposição da ordem e à previsão dos comportamentos 

aceitáveis. 

Em quarto lugar, as ferramentas de avaliação acabam por operar a 

invisibilização do poder (na ordem do mérito – ou, no caso, no domínio da 

“verdade” sobre a doença); a vigilância, que capta, classifica, qualifica, qualifica, 

quantifica e regista; individualiza, tornando cada indivíduo um “caso” - “um caso 

que ao mesmo tempo constitui um objeto para o conhecimento e uma tomada 

para o poder”, “como efeito e objeto de poder, como efeito e objeto de saber” 

(FOUCAULT, 2008b, p. 159-160) 

É pela disciplina que as relações de poder mais fortemente se radicalizam, 

tornando mais clara a relação opressor-oprimido – a “continuação da guerra por 

outros meios”.  

No espaço disciplinar, a individuação (o processo de tornar-se indivíduo) 

acaba por ser regida por rituais disciplinares e pelas avaliações que qualificam e 

classificam os sujeitos fabricados.  

A biopolítica, orienta-se não para o corpo, mas para a vida, para as 

populações: 

Enquanto na sociedade de soberania, diz Foucault, o poder (do 
soberano) se exerce sobre um território, e na sociedade 
disciplinar o poder (das instituições) se dirige fundamentalmente 
aos espaços disciplinares, individualizados-individualizantes, na 
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sociedade biopolítica  ou  de segurança trata-se, antes de tudo, 
na relação poder-espaço, de exercer o controle dos fluxos, da 
circulação, não do homem enquanto indivíduo ou corpo, mas do 
homem enquanto espécie – visando assim o controle da 
“população”,  em  suas múltiplas  modalidades  –  o  que  inclui  
o  próprio discurso do eugenismo e do racismo. (HAESBAERT, 
2008, p. 156)  

No cotidiano, atravessando a cidade, vê-se operar uma série de 

mecanismos e procedimentos de controle e vigilância, num exercício de poder 

que se concretiza  

“no policiamento da cidade da cidade e diz respeito ao controle 
dos indivíduos por meio de uma forma de inclusão constituída 
pela análise pormenorizada do território e de seus elementos, e 
pelo exercício de um poder contínuo. ‘Não se trata de uma 
exclusão, trata-se de uma quarentena. Não se trata de expulsar, 
trata-se ao contrário de estabelecer, de fixar, de atribuir um 
lugar, de definir presenças, e presenças controladas. Não 
rejeição, mas inclusão. [...] trata-se de uma série de diferenças 
sutis, e constantemente observadas, entre os indivíduos que 
estão doentes e os que não estão’ (FOUCAULT, 2001, p. 57).” 
(LIMA; YASUI, 2014, p. 596) 

O lócus das tecnologias biopolíticas, é a cidade, como espaço de 

circulação, “de fluxos, a ser controlado, redirecionado e ordenado”. 

Para Haesbaert (2008, p. 158-159), 

Numa espécie  de  comparação  entre  a  ‘cidade  disciplinar’ e 
a ‘cidade de segurança’ (ou ‘biopolítica’), Foucault destaca que 
a primeira – como em Richelieu e Kristiania – trabalha-se sobre 
um espaço vazio, artificial, inteiramente construído, visando uma 
espécie de ordem perfeita, enquanto na segunda trata-se de 
trabalhar sobre ‘dados materiais’, sobre uma disposição espacial 
já dada, ‘com o escoamento das águas, com as ilhas, como o ar, 
etc.’, porém sem esperar atingir um nível de perfeição: ‘trata-se 
simplesmente de maximizar os elementos positivos, de poder 
circular da melhor maneira possível, e de minimizar, ao contrário, 
o que é risco e inconveniente, como o roubo, as doenças, 
sabendo perfeitamente que nunca serão suprimidos’. Este é um 
aspecto de enorme relevância e que demonstra a atualidade do 
pensamento foucaultiano: nas “sociedades de segurança” – 
como é a nossa, em que tanta ação política é promovida em 
nome de uma pretensa segurança – busca-se minimizar, dirimir 
os efeitos, e não propriamente atacar as causas. 

Operando na lógica da biopolítica (“que faz sobreporem-se vida e 

política”), o Estado moderno instituiu uma série de mecanismos de identificação, 

organização, vigilância e controle de populações: “a população será, então, 

objeto dos cálculos do poder e das análises de risco, orientadas pelas flutuações 
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das curvas de normalidade nas quais todos serão posicionados (FOUCAULT, 

2008a).” (LIMA; YASUI, 2014, p. 596). 

As instituições, os mecanismos e instrumentos de administração, controle 

e vigilância e o conjunto de saberes produtores/produzidos (e as devidas 

representações consequentes) detêm papel fundamental na constituição de todo 

um aparato manicomial que ultrapassa o ambiente hospitalar. 

Aqui, a psiquiatria funciona como instrumento privilegiado de composição 

das práticas disciplinares que investe na “docilização dos corpos”, tornados 

maleáveis e conformados; e de práticas de controle e vigilância orientadas “para 

a produção de corpos e modos de vida: do corpo dócil ao corpo útil, cúmplice, 

aparentemente participativo, ajustado, consumidor.” (Idem). 

 Ao final do século XIX, será Sigmound Freud quem começará a dar “voz 

a loucura” ao fundar a psicanálise, atribuindo verdade, valor e sentido às 

palavras do louco. A “revolução freudiana” forja um “novo sujeito”, não mais 

definido pela consciência e razão, mas estruturalmente “dividido”: 

“o inconsciente é enunciado como sendo um registro psíquico 
que se encontra além da consciência, continente de uma outra 
realidade, a psíquica, ancorada em uma outra materialidade, 
lugar de um saber não sabido, barrado pelo recalque e que se 
manifesta nos sonhos, nos sintomas, nos lapsus, enfim, nas 
chamadas formações do inconsciente” (GABBAY, 2008, p. 10-
11). 

A psicanálise de Freud promove um duplo movimento no campo científico: 

uma profunda transformação epistemológica no campo de estudos sobre a 

loucura, rompendo com a medicina e com a psiquiatria ao conceder um estatuto 

de verdade, resgatando a humanidade do louco; e, concomitantemente, 

requalifica ontologicamente o sujeito, que já não é mais o sujeito cartesiano (da 

res extensa e da res cogitans), mas, agora, um sujeito dividido (do inconsciente, 

do eu e do supereu) “fundado pela palavra e pela linguagem, articulado ao 

campo do Outro. Assim é que a Spaltung é o termo último da escrita freudiana, 

por onde o sujeito se articula ao logos” (p. 11).  

O conflito é o fundamento do sujeito do inconsciente freudiano e 

constitutivo da sua condição subjetiva. Em torno da problemática do conflito, o 

discurso freudiano enunciou a condição estrutural de mal-estar dos indivíduos, 
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na oposição do desejo à cultura (Kultur20), fundando a noção de trauma psíquico. 

Com isto, não só requalificou a doença mental (adquirindo o status de 

“transtorno”) e reumanizou o louco, como também o discurso freudiano vai 

pressupor uma gama de relações sociais que imprimem ao desejo o recalque. 

Sob este novo prisma, recoloca a condição do louco sob a perspectiva da sua 

relação com o ambiente e ambiência familiar (do Complexo de Édipo, do trauma 

fundador), que reproduz em seus regimes de autoridade as relações que fazem 

parte do movimento da sociedade.  

A loucura se abre e enuncia as condições e estruturas da sociedade, 

quando o debate se requalifica e força a uma inflexão sobre as formas de 

inscrição do sujeito no mundo simbólico. Com isto, efetua também uma mutação 

na concepção do Direito: seria o louco um “cidadão”? pode o sujeito da loucura 

ser o sujeito do Direito e de direitos? 

Neste âmago, é a politização da loucura e do louco o grande avanço, 

enunciando ao campo científico a necessidade intrínseca de compreensão do 

jogo das relações e estruturas sociais. Freud dá indícios dessa necessidade em 

toda a sua obra, mas, contudo, em “O Mal-estar da Civilização” a relação entre 

loucura-sociedade se faz mais evidente: 

“O sofrimento nos ameaça a partir de três direções: de nosso 
próprio corpo, condenado à decadência e à dissolução, e que 
nem mesmo pode dispensar o sofrimento e a ansiedade como 
sinais de advertência; do mundo externo, que pode voltar-se 
contra nós com forças de destruição esmagadoras e 
impiedosas; e, finalmente, de nossos relacionamentos com os 
outros homens” (FREUD, 1974, p. 85) 

Ou, ainda, no texto “O Futuro de uma Ilusão”: 

“Incontáveis pessoas civilizadas que se recusam a cometer 
assassinato ou a praticar incesto, mas que não se negam a 
satisfazer sua avareza, seus impulsos agressivos ou seus 
desejos sexuais, e que não hesitam em prejudicar outras 
pessoas por meio da mentira, da fraude e da calúnia, desde que 
possam permanecer impunes” (FREUD, 1978, p. 23) 

                                                                 
20 Importante ressaltar que, segundo o autor, no livro o “O Mal-estar da Civilização”, termo Kultur 

(traduzido no português como civilização) deveria ser interpretada como: “a soma integral das 

realizações e regulamentos que distinguem nossas vidas das de nossos antepassados 

animais, e que servem a dois intuitos, a saber: o de proteger os homens contra a natureza e 

o de ajustar os seus relacionamentos mútuos” (FREUD, 1974, p. 96).  
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Este conjunto de mudanças que citamos não poderia de deixar de ter 

impacto direto no saber e na prática psiquiátricos.  

A aceitação de um novo modelo de sujeito e a criação de um paradigma 

terapêutico (psicanálise), pautado na escuta, promove uma re-arrumação no 

paradigma psiquiátrico – a chamada “Segunda Revolução Psiquiátrica” (sendo a 

psiquiatria de Pinel a primeira). Um novo estatuto ontológico, político e ético para 

o louco, implicou em profundos questionamentos das noções de cuidado e cura. 

As mudanças epistemológicas produzidas pela psicanálise funda uma 

relação de “relativa complementaridade” entre a psicanálise e a psiquiatria (não 

são incompatíveis, já que não tem a mesma estrutura). 

Segundo Gabbay (2008), em suas Conferências Introdutórias sobre 

Psicanálise (1916-17), Freud se atêm a este debate propondo dialética da 

relação entre os dois campos.  

A começar pela consideração sobre a demanda, qualifica-a em relação ao 

psiquiatra como que de natureza social, não sendo, em geral, da escolha dos 

pacientes, que são devidamente coagidos para que “a loucura cesse de falar” e 

se enquadre nos normas e regras do asilo; já a demanda dirigida ao psicanalista, 

parte da escolha do sujeito, que traz um mal-estar – escolha que já implica numa 

primeira enunciação dos fundamentos do sofrimento).  

Igualmente, o sintoma não é o mesmo nos dois campos. Na psiquiatria, 

cujo método remonta as tradicionais formas de análise e tipologia da História 

Natural, é o psiquiatra quem constitui o sintoma; enquanto que na psicanálise, o 

sintoma é uma construção analítica pautada na fala do sujeito, resulta de seu 

discurso.  

Ampliando o debate, a autora (p. 54) ainda afirma que “o real não tem o 

mesmo sentido na psiquiatria e na psicanálise. Na psicanálise, trata-se de um 

impossível de suportar para o sujeito; na psiquiatria é o impossível de suportar 

para o corpo social”.  

A própria ideia de cura diverge, onde na psiquiatria se liga a noção de 

normalização, supressão dos sintomas e readaptação social; enquanto que na 
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psicanálise, implica em “um processo, (...) uma direção, implica uma retificação 

subjetiva e o redirecionamento do sujeito no caminho do desejo” (p. 54).  

No tocante ao fundamento territorial das instituições psiquiátricas, a 

psicanálise não exerceu uma revolução nas estruturas, equipamentos e 

dispositivos de cuidado. Continuaram a existir os “asilos de alienados” (desde os 

anos 30 da século XX oficialmente ditos “hospitais psiquiátricos”) e os 

mecanismos tradicionais (cada vez mais modernos, com o avanço técnico da 

psiquiatria) de universalização, normativização e mortificação (GOFFMAN, 

1974).  

Como legado, as transformações na compreensão da própria loucura e a 

condição do louco, somadas a conjuntura pós-segunda guerra e emergência de 

novas correntes de pensamento (humanista, existencialista, marxistas e etc.), 

vão gestar um conjunto de movimentos de diferentes concepções reformistas no 

campo psiquiátrico. 

Após a Segunda Guerra Mundial, apesar daquela perspectiva de território 

que enxerga apenas no Estado o detentor do fato Político (e à quem a Política21 

compete), no âmbito das lutas sociais, observou-se diversos movimentos e 

debates em várias partes do mundo entorno dos direitos humanos, sociais, 

culturais, desdobrados da publicidade das atrocidades dos campos de 

concentração, tendo nas liberdades individuais e coletivas o eixo das lutas 

políticas.  

Estes movimentos progridem e avançam ganhando cada vez mais espaço 

pela luta e na garantia de direitos, ao longo do século XX, tencionando a ideia 

da unilateralidade do poder e da política.  

No ínterim das disputas geopolíticas concernentes ao período da Guerra 

Fria, o conceito de território gradualmente é “desacomodado” e volta a ser 

rediscutido.  

Segundo Souza (2013), vários autores colaboraram direta e/ou 

indiretamente para essa virada teórico-conceitual. 

                                                                 
21 Política, com “P” para referenciar a política “formal”, do Estado e suas instâncias. 
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Para Michel Foucault, o poder não é um objeto ou coisa, nem está 

localizado em uma instituição, não sendo portanto algo que se cede, mas uma 

relação, “e que essa relação, ainda que desigual, não tem um ‘centro’ unitário de 

onde emana o poder (como o Estado em algumas posições marxistas mais 

ortodoxas)” (HAESBAERT, 2004, p. 83)22. Conforme Santos (2011), o poder 

consistem em relações de força múltiplas, móveis, desiguais e instáveis, 

impossível de unidade, visto que está, ao mesmo tempo, em todos os pontos e 

em toda parte, na relação de um ponto com outro. Multiplica-se e provém de 

todos os lugares. Plural, Múltiplo, multifocal, multiforme e multifário. É invisível e 

visível, presente e oculto, ao mesmo tempo. Por assim ser, o poder é imanente: 

nunca exterior às relações que o concernem e, desta forma, abarca às 

resistências e fugas e resignificações que lhe são inerentes – o poder gera 

sempre corolário, o contra-poder. 

Apesar do poder se exercer na luta e estar sempre em disputa, não é 

dualístico, posto que configura uma relação complexa, nunca binária 

(dominadores e dominados): 

“em todas as partes que há poder, o poder se exerce. Ninguém 
(...) é seu titular; e, no entanto, ele se exerce sempre em uma 
certa direção, com uns de um lado e outros de outro; não se sabe 
ao certo que o tem; mas se sabe quem não o tem”. (p. 31) 

É importante frisar que o que interessa ao autor não é fomentar a criação 

de um campo temático acerca das teorias de poder, mas a construção de 

caminhos teórico-metodológicos para análise dos procedimentos e mecanismos 

intrínsecos às relações de poder e que as instituem e são instituídos (efeito e 

causa). 

Para Fraile (1990) apud Santos (2011, p. 14),  

“’o poder está em todo lugar por que nasce da própria 
desigualdade das partes e de sua relação mútua’. Tendo o poder 
qualidades que o tornam o instrumento de controle social por 
excelência, para coloca-o em prática faz-se necessário um 
saber, ‘uma técnica que firme atuações, crie formas, distribua 
pessoas e organize o território’.” 

                                                                 
22 “A pergunta é: ‘como as coisas acontecem no momento mesmo, no nível, na altura do 

procedimento de sujeição, ou nesses processos contínuos e ininterruptos que sujeitam os 

corpos, dirigem os gestos, regem os comportamentos’” (SANTOS, 2011, p. 29) 
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Para se exercer o poder, por princípio, “circula” sem ser exclusivo de 

ninguém. Funciona em cadeia. Todos são ao mesmo tempo ativos e passivos 

imersos nas relações de poder. Potencialmente detentores e destinatários do 

poder.  

O poder consistui-se em “uma ação sobre ações”, orientado para 

produção de efeitos, abarca, portanto, tecnologias de poder que operam como 

produtoras de subjetividade, organizadoras da vida, cujas principais já 

explicitamos anteriormente – a saber: as tecnologias disciplinares e a biopolítica.  

Portanto, para o autor, o poder pode até produzir efeitos repressivos, mas, 

principalmente, produz efeitos de saber e institui verdades23 – tanto pelos 

discurso que é obrigado a construir quanto pelos movimentos daqueles 

vitimados pela organização do poder que impele: 

“Estudar o modo pelo qual o poder se exerce, o ‘como do poder’, 
equivale a compreender os mecanismos do poder balizados 
entre os limites impostos de um lado pelo direito, com suas 
regras formais delimitadoras, e de outro pela verdade, cujos 
efeitos produzem, conduzem e reconduzem novamente ao 
poder. (...) Portanto, o ‘como do poder’ se inscreve na seguinte 
problemática: ‘quais são as regras de direito de que lançam mão 
as relações de poder para produzir discursos de verdade’ 
(FOUCAULT, 1999, p. 28)” (SANTOS, 2011, p. 38) 

É que as ordens discursivas, os “discursos de verdade” já são em si 

constituídas/constituintes de poder, por meio da linguagem, comportamento, 

valores, e, desta forma, aprisionam os sujeitos:  

“Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” 
de verdade, isto é, os tipos de discurso que aceita e faz funcionar 
como verdadeiros..., os meios pelo qual cada um deles é 
sancionado, as técnicas e procedimentos valorizados na 
aquisição da verdade; o status daqueles que estão 
encarregados de dizer o que conta como verdadeiro.” 
(FOUCAULT, 1979, p. 12) 

                                                                 
23 “A produtividade do poder afasta a hipótese repressiva: a noção de produtividade, imanente 

ao conceito de poder foucaultiano, torna a noção de repressão algo inadequado. Além do que, 

ideia de repressão implica diretamente em uma percepção negativa do poder; (...) Acrescente-

se a isso o fato de que a ideia de repressão também se associa a uma abordagem jurídica do 

poder. Quando encarado pelo ângulo da repressão, o poder é compreendido como uma 

espécie de lei e, mais do que isso, como uma norma proibitiva, ou seja, que diz não. (...) 

‘Temos que deixar de descrever sempre os efeitos de poder em termos negativos’, proclama 

definitivamente (FOUCAULT, 2008b, p. 161)” (SANTOS, 2011, p. 41) 
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 Assim, para Foucault (1999, p. 28-29) apud Santos (2011, p. 26), no 

pensamento foucaultiano a verdade sempre está ligada ao poder: 

(...) Numa sociedade como a nossa (...) múltiplas relações de 
poder perpassam, caracterizam, constituem o corpo social; elas 
não podem dissociar-se, nem estabelecer-se, nem funcionar 
sem uma produção, uma acumulação, uma circulação, um 
funcionamento do discurso verdadeiro. Não há exercício de 
poder sem uma certa economia dos discursos de verdade que 
funcionam nesse poder, a partir e através dele. Somos 
subjetivos pelo poder à produção da verdade e só podemos 
exercer o poder mediante a produção da verdade. (...) o poder 
não para de questionar, de nos questionar; não para de inquirir, 
de registrar; ele institucionaliza a busca da verdade, ele a 
profissionaliza, ele a recompensa. (...) E, de outro lado, somos 
igualmente submetidos à verdade, no sentido de que a verdade 
é a norma (...). Afinal de contas, somos julgados, condenados, 
classificados, obrigados a tarefas, destinados a uma certa 
maneira de viver ou a uma certa maneira de morrer, em função 
de discursos verdadeiros, que trazem consigo efeitos 
específicos de poder. Portanto: regras de direito, mecanismos 
de poder, efeitos de verdade. (...) Somos forçados a produzir a 
verdade pelo poder que exige essa verdade e que necessita dela 
para funcionar, temos de dizer a verdade, somos coagidos, 
somos condenados a confessar a verdade ou encontrá-la.  

Deste ponto de vista, as ideologias presentes na circulação do poder 

(educação, burguesia etc.) em nada tem a ver com sua natureza. Partem de 

mecanismos externos ao poder em si [se é que poderíamos falar de “poder em 

si”]. Este é o papel dos aparelhos de saber, do saber-poder.  

O que sustenta este tipo de poder são os “instrumentos efetivos de 

formação e acumulo de saber, são métodos de observação, técnicas de registo, 

procedimentos de investigação e de pesquisa, são aparelhos de verificação” 

(FOUCAULT, 1999, p. 40). Ao exercer-se, o poder forma, organiza e coloca em 

circulação um “dispositivo de saber”. 

 Desta forma, A produção da verdade é genética às relações de poder:  

O que se passa entre esses dois conceitos, o de poder e o de 
verdade, só pode ser entendido sob uma perspectiva relacional: 
’somos submetidos pelo poder à produção da verdade e só 
podemos exercer o poder mediante a produção da verdade’ 
(FOUCAULT, 1999, p. 28). (...) O que se passa é que Foucault 
torna a verdade dependente do poder – invertendo uma relação 
que, no âmbito da filosofia do sujeito, supostamente se exerceria 
no sentido contrário. O poder, portanto, institucionaliza a 
verdade. Ou, ao menos, ele institucionaliza a busca da verdade 
ao institucionalizar seus mecanismos de confissão e inquirição. 
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A verdade se profissionaliza, pois, afinal, no seio daquela 
relação triangular [poder, direito e verdade], a verdade nada 
mais é que a norma. Nesse sentido (verdade = norma), são os 
discursos verdadeiros que julgam, condenam, classificam, 
obrigam, coagem... trazendo sempre consigo efeitos específicos 
de poder. (SANTOS, 2011, p. 38) 

 Entendido desta forma, podemos concluir que o paradigma psiquiátrico 

constitui-se em um saber-poder que, portanto, extrapola as relações 

institucionalizadas e as práticas terapêuticas, se enraizando no domínio das 

representações sociais, do imaginário social, das mentalidades e de suas 

conexões com as práticas sociais (estigmas, preconceitos, fobias, rechaços 

etc.). 

Retornando a Souza (2013, p. 79), 

[Hanna Arendt] Refletindo sobre a natureza do poder, já 
lamentara que o conceito fosse, tão frequentemente, confundido 
ou indevidamente vinculado à violência, à força e ao vigor, e 
também à dominação. Para ela (...) o poder não é uma ‘coisa’, 
algo que possa ser estocado; ele ‘não pode ser armazenado e 
mantido e reservado para casos de emergência, como os 
instrumentos da violência: só existe em sua efetivação’ 
(ARENDT, 1983, p. 212). 

Para a autora, é a ausência de poder implica na violência: 

À violência sempre é dado destruir o poder. (...) Resumindo: 
politicamente falando, é insuficiente dizer não serem o poder e a 
violência a mesma coisa. O poder e a violência se opõem: onde 
um domina de forma absoluta, o outro está ausente. (ARENDT, 
1985, p. 29-30 apud SOUZA, 2013, p. 80)  

Desta forma, o poder corresponde a habilidade humana de agir em 

comum acordo. O poder passa a existir quando os indivíduos atuam 

conjuntamente. Logo, envolve um componente de consenso. Não se detém 

poder, se está investido de poder: 

Hanna Arendt, longe de ‘demonizar o poder’ (...) ressaltou como 
sua característica essencial, não a coerção e muito menos a 
repressão violentas, mas sim um certo grau de entendimento 
mútuo, fonte da verdadeira legitimidade do seu exercício. 
(SOUZA, 2013, p. 82)  

A partir da problematização da temática do poder, outras dimensões do 

território, desvinculadas da dimensão exclusiva do Estado podem ser 

enunciadas.  
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Do ponto de vista de uma abordagem de cunho mais 

cultural(ista)/simbólica, Haesbaert (2004, p. 71-72) faz referência aos trabalhos 

de Bonnemaison e Cambrèzy (1996): 

“Para estes autores há um enfrentamento, hoje, entre a lógica 
funcional estatal moderna e a lógica identitária pós-moderna, 
contraditórias, reveladoras de dois sistemas de valores e de 
duas éticas distintas frente ao território. Embora não seja uma 
simples questão de mudança de escala, também há uma 
revalorização da dimensão local. O território reforça sua 
dimensão enquanto representação, valor simbólico. A 
abordagem utilitarista de território não dá conta dos principais 
conflitos do mundo contemporâneo. (...) ‘O poder do laço 
territorial revela que o espaço está investido de valores não 
apenas materiais, mas também éticos, espirituais, simbólicos e 
afetivos. É assim que o território cultural precede o território 
político e com ainda mais razão precede o espaço econômico’ 
(1996, p. 10). (...) Ele não pode ser percebido apenas como 
posse ou como uma entidade exterior à sociedade que o habita. 
É uma parcela da identidade, uma fonte de uma relação de 
essência afetiva ou mesmo amorosa do espaço.” 

É neste sentido que Antas Jr (2005, p. 70) nos alerta que 

A regulação social e territorial, quer nos parecer, é 
efetivamente exercida pelas instâncias que detêm poder de 
fato e não apenas um poder declarado. Advém daí a proposta 

de um entendimento de que a regulação do território nacional 
atravessa hoje uma transição para uma evidente divisão entre 
poderes: 1. o poder monolítico e extensivo da hegemonia 
soberana; 2. o poder fragmentado, especializado por setores 
econômicos (não necessariamente produtivos), formado por 
redes técnicas e organizacionais − a hegemonia corporativa; 3. 
a constituição de novas formas de poder. (grifo nosso) 

À essa complexa interação, o autor designa de forma híbrida de regulação 

social. E, desta forma, afirma que “a crise de regulação que o Estado atravessa 

neste período não se dá em função de uma obsolescência de sua forma e de 

seu ente; reside, antes, na crença de que ele é o único a regular o território em 

que está circunscrito. (p. 51).  

Isto posto, do ponto de vista da retomada das discussões acerca do 

conceito de território, a questão primordial torna-se: “quem domina, governa ou 

influencia e como domina, governa ou influencia esse espaço?’” (SOUZA, 1995, 

p. 78). 

Especificamente no campo da Psiquiatria, diversos movimentos 

colocaram em “xeque” o paradigma psiquiátrico instituído desde Pinel, 
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questionando não só o modelo hospitalocêntrico, mas também os objetivos, a 

atuação, o objeto e o fundamento epistemológico das intervenções.  

Esses movimentos progressivamente vão operar transformações 

importantes na dinâmica espacial dos tratamentos e nas práticas de cuidado. 

Através de propostas de requalificação e reordenamento do espaço asilar e de 

seus processos, acabam que por possibilitar a emergência de novos e diferentes 

significados e interpretações para as relações entre os espaços da loucura (lócus 

das práticas manicomiais) e a loucura dos espaços (a relação entre sociedade-

loucura). A galope, as experiências de “Reformas Psiquiátricas” vão como que 

progressivamente “descobrindo” o território.  

Guiados pela proposta de organização de Paulo Amarante (1995), Joel 

Birman e Jurandyr Freire Costa (1994), Izabel Passos (2009) e Marco Aurélio 

Jorge (1997), elaboramos quadros sínteses agrupando os movimentos em três 

blocos: 

a) Os movimentos que priorizavam as críticas à estrutura asilar  

Movimento Origem Experiência Principais Propostas Dinâmica Espacial 

Psicoterapia 

Institucional 

França (Déc. 

40), com 

Fraçois 

Tosquelles 

Hospital 

Psiquiátrico 

de Saint-

Alban 

(Lozère) 

- Transformação da 

instituição 

psiquiátrica, a partir 

da requalificação dos 

ambientes 

hospitalares (ateliês, 

espaços de lazer e 

etc.), buscando a 

superação das 

relações verticais e da 

autoridade do poder 

médico (liberdade de 

circulação e contratos 

revisáveis de entrada 

e saída) 

 

 

 

Atuação no espaço 

hospitalar, com a 

abertura deste 

espaço à 

comunidade e 

vizinhança 

(socialização dos 

asilos) 
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Movimento Origem Experiência Principais Propostas Dinâmica Espacial 

Comunidades 

Terapêuticas 

Inglaterra 

(Déc. 40-50), 

com Maxwell 

Jones 

“Industrial 

Neurosis 

Unit” do 

Hospital 

Belmont 

(posteriorme

nte, Hospital 

Henderson) 

- Coletivização, 

democratização e 

participação dos 

pacientes, 

funcionários e 

responsáveis, no 

sentido de resgatar a 

função terapêutica do 

hospital 

Atuação no espaço 

hospitalar, com a 

descentralização da 

autoridade entre os 

funcionários, 

responsáveis e 

pacientes 

b) Movimentos que priorizavam a comunidade como lugar de atuação da psiquiatria 

Movimento Origem Experiência 
Principais 

Propostas 
Dinâmica Espacial 

Psiquiatria 

de Setor 

França (Déc. 

50), com 

Lucien Bonnafè 

Hospital 

Psiquiátrico 

Ville-Évrard 

(Paris), 

Hospital 

Psiquiátrico 

VilleJuif 

(Paris) e 

Hospital 

Psiquiátrico 

de Balvet 

(Lyon) 

- Contestava o 

dispositivo 

psiquiátrico como 

instrumento de 

violência e 

exclusão e, com 

isto, propunha levar 

a psiquiatria à 

população, 

evitando a 

segregação e o 

isolamento, onde o 

hospital seria mais 

um espaço de 

tratamento. 

Setorização – Tendo 

como referência o 

hospital, setoriza o 

espaço hospitalar e a 

cidade. Cada setor da 

cidade corresponderia à 

um recorte geográfico e 

social e teria uma equipe 

técnica responsável pelo 

atendimento psiquiátrico 

da população e o 

acompanhamento de 

seus pacientes. No 

hospital, as alas 

correspondem aos 

diferentes setores da 

cidade, de forma a 

promover o 

relacionamento entre 

pacientes de mesma 

cultura e meio social e 

manutenção dos 

técnicos e responsáveis - 

em caso de internação. 
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Movimento Origem Experiência 
Principais 

Propostas 
Dinâmica Espacial 

Psiquiatria 

Preventiva 

EUA (Déc. 60), 

com Gerald 

Caplan 

Plano 

Nacional de 

Saúde 

Mental, 

governo 

Kennedy 

(1963) 

- Substitui o objeto 

da psiquiatria da 

doença mental para 

a saúde mental, 

assumindo a 

possibilidade de 

intervenção sobre 

as causas e 

evolução das 

doenças e, com 

isto, produzindo 

intervenções para a 

promoção da saúde 

mental à toda a 

comunidade, 

através de uma 

atuação 

intersetorial 

(articulação com 

outros setores da 

sociedade) e 

multiprofissional 

- Criação de Centros de 

Saúde Mental 

Comunitários de caráter 

preventivo cujos 

objetivos eram: promover 

a Saúde Mental; prevenir 

a doença mental; 

diagnosticar e tratar 

precocemente; 

reabilitação e 

reintegração social. 

c) Movimentos instauradores de rupturas na constituição do paradigma psiquiátrico 

Movimento Origem Experiência Principais Propostas Dinâmica Espacial 

Antipsiquiat

ria 

Inglaterr

a (Déc. 

60), com 

David 

Cooper, 

Ronald 

Laing e 

Aaron 

Esterson 

"Pavilhão 

21" do 

Hospital 

Shelly 

(Londres) 

- Desospitalização e negação do 

objeto, teorias e métodos da 

Psiquiatria, já que compreendiam 

que as concepções científicas da 

loucura eram violentas e 

desumanas e estavam à serviço 

exclusivamente da alienação 

política, econômica e cultura da 

sociedade moderna. Propunham 

eliminar a própria ideia de doença 

mental, compreendida como fato 

político e social desdobrada de 

relações familiares – lócus de 

reprodução das contradições da 

sociedade. 

- Desospitalização 

e negação de todo 

e qualquer aparato 

psiquiátrico. Porém, 

inspirados pelas 

Comunidades 

Terapêuticas, 

procuravam 

acompanhar e 

auxiliar o louco no 

processo de 

reinserção e 

relacionamento 

familiar. 
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Movimento Origem Experiência Principais Propostas Dinâmica Espacial 

Psiquiatria 

Democrátic

a Italiana 

Itália 

(Déc. 

60), com 

Franco 

Basaglia 

Hospital 

Psiquiátrico 

de Gorízia e 

Hospital 

Psiquiátrico 

de Trieste 

- "Desinstitucionalização", com 

base na substituição do aparato 

manicomial, propunha não só a 

extinção do modelo 

hospitalocêntrico, mas o 

desmonte de todos os 

mecanismos psiquiátricos de 

exclusão e controle, e criação de 

uma rede territorial substitutiva de 

serviços, em busca da 

reapropriação da "vida" pelo 

doente. Envolve "colocar a 

doença entre parênteses" na 

mobilização, como atores do 

processo, dos sujeitos sociais e a 

transformação das relações de 

poder entre os pacientes e as 

instituições, defendendo o direito 

à liberdade e autodeterminação. 

- Criação de 

Centros de Saúde 

Mental articulados 

à outros 

dispositivos 

institucionais 

(cooperativas de 

trabalho - 

"economia 

solidária"; casas 

protegidas ou 

autônomas - 

"grupos-

apartamento"; e, 

associações de 

usuários, 

familiares, técnicos 

e voluntários) de 

inserção social; 

consolidando uma 

rede territorial de 

serviços de saúde 

mental 

 

No tocante aos “movimentos que priorizavam as críticas à estrutura 

asilar”, a Psicoterapia Institucional, com Tosquelles (déc. 40), e as Comunidades 

Terapêuticas, com Jones (déc. 40-50), trazem marcados em seus projetos da 

conjuntura de um mundo pós-segunda guerra mundial. Ambos, denunciaram a 

“forma degradante como eram tratados os ‘pacientes psiquiátricos’, submetidos 

ao abandono, maus tratos e desassistências, e que em muito esta condição se 

assemelhava a dos prisioneiros dos campos de concentração [a pouco 

extintos?]” (MENTZ, 2011, p. 83). Tanto Tosquelles quanto Jones, em seus 

percursos pessoais, tiveram experiências que iriam marcar e guiar suas posições 

acerca de quais críticas dirigir ao modelo psiquiátrico. Apesar das denúncias e 

profunda crítica, as experiências buscavam a requalificação e reordenamento do 

espaço asilar, mas ainda continuariam bastante apoiados na ideia da 
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necessidade de manutenção da centralização do processo de tratamento no 

hospital. 

François Tosquelles, psiquiatra catalão, militante marxista, escapa à 

perseguição do regime de Franco e emigra para a França. Depois de não 

conseguir ingressar no exército francês, no contexto da tomada de Paris por 

Hitler, emprega-se num campo de concentração nazista implantado em território 

francês. Seu trabalho consistia num duplo processo: como psiquiatra, cuidar dos 

casos de suicídio e do acompanhamento dos prisioneiro; como militante, facilitar 

as fugas (PASSOS, 2009). Após um ano e meio neste serviço e demonstrando 

avanços significativos em relação aos tratamentos, é convidado a trabalhar no 

Hospital Psiquiátrico de Saint-Alban. Não menos importante, Tosquelles cresceu 

dentro do Hospital Psiquiátrico de Reus, onde “até os dez anos de idade ia em 

visitas frequentes com os pais e onde, mais tarde, se formaria psiquiatra” 

(PASSOS, 2012, p. 6). Talvez a compreensão deste percurso ajude a 

compreender seu convencimento de que  

a fobia da loucura é uma condição natural do gênero humano. 
Os grupos humanos são feitos para excluir de seu meio loucura 
e é por isso que essa estória de ação terapêutica na comunidade 
é uma utopia que precisa ser acompanhada com cuidado 
(GALLIO; CONSTANTINO, s.d.: 95 apud PASSOS, 2012, p. 5-
6). 

Apoiado nesta concepção, defendia a preservação do asilo, já que 

acreditava na necessidade da proteção do louco do “mundo exterior”, mas sua 

requalificação enquanto “espaço terapêutico”, num “movimento de socialização 

do asilo” (PASSOS, 2012, p. 5). 

Na década de 40, no Hospital Psiquiátrico de Saint-Alban, na França, 

François Tosquelles e seu grupo, vão propor o modelo da Psicoterapia 

Institucional e a conversão do espaço asilar em um “espaço terapêutico” (não 

um lugar da doença, mas da saúde, da vida), primando pela diluição do poder 

autoritário do saber médico sobre o doente e buscando articular a comunidade 

com as atividades do hospital. 

No caso de Maxwell Jones, psiquiatra sul-africano radicado no Reino 

Unido, a noção de comunidade terapêutica se consolida entre o final da Segunda 

Guerra Mundial e o período subsequente, quando começa o tratamento e 
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reintegração social de soldados ingleses no Hospital de Belmont, Londres. A 

concepção de cuidado em Jones era marcada por um sentido coletivista de 

práticas, buscando a horizontalização das relações de poder como base para a 

instauração de um espaço “orgânico” onde o saber técnico não seria o único 

fundamentador do processo de tratamento, mas também as próprias relações 

contingentes ao espaço asilar, regidas pela própria “comunidade nascente”.  

Em seu conjunto, as propostas acarretaram transformações interessantes 

e importantes a partir da “reorganização” e “requalificação” da estrutura asilar, 

trazendo mutações tanto na esfera ético-finalista das práticas de cuidado quanto 

na esfera epistêmico-ontológica do saber psiquiátrico. 

Porém, com relação as transformações na esfera ético-finalista da prática 

psiquiátrica, se o foco na reorganização da estrutura do espaço asilar avança no 

sentido de possibilitar ao louco uma certa retomada à condição de sujeito de seu 

processo de tratamento e abertura à comunidade, contraditoriamente, a 

manutenção do processo de tratamento centrado no espaço asilar, acabou que 

por não permitir a permeabilidade desta população no cotidiano da cidade, ao 

contrário, o que propunha era a permeabilidade da cidade no cotidiano do 

espaço asilar! E, desta forma, travou o avanço na ressignificação da papel do 

louco e da loucura na sociedade. 

Desta forma, se por um lado podemos apontar relativos avanços em 

relação à superação da mortificação dos sujeitos que a “socialização” e 

“coletivização” do espaço asilar permitiram, não podemos afirmar o mesmo no 

tocante a superação da carreira moral e o estigma do doente e do avanço em 

formas de inserção social que garantam a realização do direito à diferença 

(GOFFMAN, 1988).  

Ainda, em relação a esfera epistêmico-ontológica do saber psiquiátrico, o 

foco exclusivo na requalificação das relações de poder (das relações 

verticalizadas às horizontalizadas) e hierarquias (o questionamento do saber 

técnico como único fundamentador do processo) no “espaço asilar”, sem imprimir 

mudanças estruturais na dinâmica espacial do processo, acabou que por 

obscurecer a importância do fundamento territorial no forjar de novas existências 

para a superação do dispositivo manicomial.  
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Para Milton Santos (1996), do ponto de vista do espaço geográfico, 

diferentes sistemas técnicos não só coexistem num local dado, mais ainda, 

formam uma situação no lugar, ou seja, em um determinado lugar encontramos 

a operação simultânea de vários sistemas técnicos surgidos, articulados, 

mantidos e transformados cotidianamente. O espaço que é rugosidade, marcado 

por continuidades e descontinuidades. Através desta noção, Milton Santos nos 

leva a admitir que o processo de produção do espaço é ao mesmo tempo 

construção e destruição das formas e funções sociais do mesmo, re-montando 

uma dialética forma-conteúdo. Sob esta perspectiva, precisamos assumir que de 

fato esses movimentos que vieram a priorizar as críticas à estrutura asilar, 

reorganizando e requalificando estes espaços, produziram um “novo” território 

asilar. Contudo, a contradição está em, articular este conjunto de transformações 

propostas ao espaço asilar (sob a égide de novas práticas e ações de cuidado e 

relações sociais que se objetivam horizontalizantes) com os princípios básicos 

do dispositivo manicomial (a saber: a reclusão, a tutela médica e a condição 

patológica). O que há de mais moderno, com o que há de mais antigo, numa 

situação onde a dialética do próprio espaço, tende à: primeiro, apaziguar as 

contradições estruturais do dispositivo manicomial; e, num segundo momento, 

reorientar estas contradições sob as novas condições.  

Partindo, das denúncias, críticas e experiências esboçadas pelo 

movimentos anteriores, e seguindo por caminhos e perspectivas dispares, foram 

os “movimentos que priorizavam a comunidade como lugar de atuação da 

psiquiatria” se encontravam pela negação da organização espacial dos 

processos de cuidado focado no espaço asilar. Propunham, cada qual à sua 

maneira a descentralização do espaço asilar, sem, contudo, aprofundar grandes 

questionamentos ao paradigma psiquiátrico.  

Gestada no âmago da própria Psicoterapia Institucional, a Psiquiatria de 

Setor surgiria do movimento progressivo de distanciamento entre duas frentes 

desse movimento: uma vertente idealizada e experimentada por François 

Tosquelles, e envolve propostas teórico-práticas de transformação da instituição 

psiquiátrica, a partir da requalificação dos estabelecimentos hospitalares; e a 

outra, de caráter clínico-psicanalítico, que começa a se dissociar da Psicoterapia 

Institucional de Tosquelles, a partir da publicação do texto de Daumezon e 
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Koechilin, em 1952, nos Anais portugueses de psiquiatria, vindo até a se opor e 

dar origem na década de 60 ao movimento da Psiquiatria de Setor (PASSOS, 

2012).  

A Psiquiatria de Setor, proposta por Lucien Bonnafé e seu grupo ao 

governo francês (e que veio a se tornar a política oficial de saúde mental no 

país), vai balizar-se na crítica do espaço asilar, entendido como instrumento de 

exclusão e violência. Segundo esta linha, a psiquiatria não poderia desenvolver 

suas práticas de maneira eficaz em uma estrutura como o espaço asilar, desta 

forma, propunham uma reorganização da dinâmica espacial do processo de 

tratamento, via descentralização do processo de tratamento, reorientando as 

práticas psiquiátricas ao louco em sua comunidade, in loco. Manter o paciente 

em seu meio social seria um dos fatores fundamentais para o sucesso do 

tratamento, tendo o espaço asilar como complementar ao processo.  

A noção de “setorização” do atendimento é quem vai dar concretude a 

proposta. Trata-se da divisão das cidades francesas em “setores”, áreas 

geográficas e recortes sociais, com uma equipe técnica responsável pelo 

atendimento da população e acompanhamento dos pacientes, inclusive durante 

a internação (caso fosse necessária). Igualmente, o espaço asilar seria 

setorizado, de forma que as alas correspondessem à uma área geográfica e a 

um recorte social, possibilitando ao paciente manter em seu interior relações com 

outros de sua mesma cultura e meio social, preservando hábitos e costumes 

regionais, durante a internação. A setorização servia como plataforma não só 

para o tratamento, mas também tinha papel fundamento na prevenção e na 

reinserção social. Em si, a proposta já se colocava como política pública 

planificadora, e assim foi. Contudo, ao não absorver o princípio do 

questionamento do poder autoritário do saber médico, tão valioso à Psicoterapia 

Institucional, acabou se tornando um movimento de “modernização” dos 

hospitais e de multiplicação de serviços externos, que marcadamente 

reproduziam a mesma lógica autoritária do sistema institucional asilar, com 

diferenças apenas nos tempo de rotação dos sujeitos (da internação crônica à 

recorrentes reinternações mais curtas).  

Sob outro viés, a Psiquiatria Preventiva de Gerald Caplan, nos EUA, vai 

propor uma igual descentralização do tratamento, mas com base na criação de 
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Centros de Saúde Mental Comunitária. A proposta surge buscando identificar as 

pessoas que seriam mais suscetíveis aos doenças mentais via questionários e 

entrevistas, buscando identificar possíveis antecedentes com vistas à 

intervenção.  

Vindo a ser a base do Programa Kennedy, na década de 60, emerge em 

uma conjuntura de crescimento exponencial dos custos e investimentos no setor 

da saúde e necessidade de redução das desigualdades sociais, obrigaram os 

Estados à considerar a saúde como um dos objetos do campo político 

(GUIMARÃES, PICKERNHAYN; LIMA, 2014).  

Novos atores entram em cena. 

De um lado, os debates no campo da saúde pública procuraram 

redirecionar o olhar da Epidemiologia para os fatores sociais, considerando a 

influência dos fatores ambientais e dos lugares na saúde, impulsionando o 

desenvolvimento de um novo campo: a Epidemologia Social, cujo engajamento 

político gradativamente fará emergir a perspectiva de investigação dos 

determinantes sociais do processo saúde-doença – noção que baliza as 

perspectiva de prevenção e seguridade social. 

De outro, o avanço do pensamento liberal que, criticando os altíssimos 

custos aos contribuintes da manutenção do aparato manicomial e das 

internações de longo prazos, pressiona o Estado para a racionalização dos 

gastos públicos.  

Neste contexto, a “nova psiquiatria” norte americana, veio a ser conhecida 

como a Terceira Revolução Psiquiátrica (sendo a freudiana a segunda), ao 

deslocar o objeto da psiquiatria da doença mental para a saúde mental. Trata-se 

de assumir a possibilidade de intervir nas causas e na evolução das doenças, 

atuando preventivamente e promovendo a saúde para toda a população. 

Destarte, o objetivo dos centros de saúde eram promover a saúde mental, 

prevenir a doença mental, diagnosticar e tratar precocemente, e a reabilitação e 

reintegração social. Para tal, introduziram equipes multiprofissionais e adotaram 

o princípio da intersetorialidade (articulação e integração de outros setores da 

sociedade nas ações do programa, tais como escolas, associações, instituições 

de assistência social, igrejas, polícia e etc.) para permeabilidade e possibilidade 



47 

 

de expansão do serviço para toda a comunidade. Após conhecer o Programa, 

Basaglia (1982, p., 97-98 apud AMARANTE, 1994, p. 73) escreve: 

’Aqui – sob uma mesma lei que as informa – atuam 
contemporaneamente as instituições da violência, com seu 
significado explicitamente exclusório, discriminante e destrutivo, 
e as instituições da tolerância, que, por intermédio de um novo 
conceito da psiquiatria social e comunitária e a 
interdisciplinaridade, procuram resolver tecnicamente os 
conflitos sociais’. Observa ainda que a ‘técnica comunitária, 
embora elaborada como resposta institucional à realidade 
manicomial, vem assumida como uma nova técnica psiquiátrica 
em sentido específico’.  

Enfim, conclui que estas novas instituições acabam “que, por meio da 

prevenção, produzir uma nova categoria de doentes (os emotional patients)” (p. 

74).  

Segundo AMARANTE (1994, p. 74): 

A nova psiquiatria norte-americana funda a ‘capilaridade 
multidisciplinar’, que consegue criar uma tal rede de controle 
técnico-social nos países de alto nível tecnológico, que é muito 
mais penetrante e sutil que o da psiquiatria tradicional, onde a 
barreira entre a norma e o desvio se torna sempre mais frágil e 
discriminante. Esta nova psiquiatria tem um endereço social, 
onde o que pesa é a competência do controle técnico sobre as 
questões sociais, configurando-se assim na instituição tolerante, 
que é a outra face da instituição da violência [espaço asilar].  

De forma diferenciada em relação a Psiquiatria de Setor, este movimento 

não só opera a ampliação das fronteiras do paradigma psiquiátrico enquanto 

descentraliza os serviços de saúde, como difunde/dilui e o enraíza no cotidiano 

da sociedade de forma ampla, “patologizando” à todos aqueles que 

manifestarem qualquer “desvio” em relação ao ideal de saúde mental. Substitui-

se a loucura pela potencial loucura, de forma que o saber médico aprofunda o 

controle sobre a vida e os corpos. Conjuntamente, a mobilização de toda um 

circuito produtivo de serviços, exames, equipamentos e medicamentos 

(suplementos, especialidades e exames médicos cada vez mais específicos, 

equipamentos modernos etc.). É preciso investir no corpo... Discurso, em si 

universalizante e conveniente ao momento dos Estados24 a perspectiva da 

                                                                 
24 A partir da década de 60, as experiências e projetos de modelos de seguridade social se 

multiplicam, numa conjuntura onde a luta pela garantia dos direitos sociais pelos Estados 

gradativamente é acirrada, implicando em tensões acerca do papel do Estado; a pressão e 

lobby do capital, via complexo industrial da saúde; e a preocupação dos gestores e 
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saúde mental propaga-se difundindo e ampliando de forma exponencial os 

ganhos de capital – o direito à saúde construído como consumo. Trata-se da 

medicalização da sociedade através da expansão gradativa do campo de 

competências do saber médico. Medicalização como construção de normas 

sociais, como referência para construção das formas de pensar, atuar e 

organizar a vida em sociedade. Ao mesmo tempo motor e consequência do 

processo, dá-se o agravamento do medo e estigmatização da loucura, visto que 

a situação de sofrimento psíquico torna-se cada vez mais encarada como uma 

negligência individual, um erro pessoal.  

Quanto àqueles “movimentos instauradores de rupturas na constituição 

do paradigma psiquiátrico”, muito influenciados pelas leituras da Escola de 

Frankfurt, a Antipsiquiatria de David Cooper, Ronald Laing e Aaron Esterson, 

veio a propor uma ruptura e uma crítica radical ao paradigma psiquiátrico, na 

década de 60, na Inglaterra. Pregam a negação do paradigma psiquiátrico, 

desde sua origem, as concepções científicas da loucura eram violentas e 

desumanas e estavam à serviço exclusivamente da alienação política, 

econômica e cultura da sociedade moderna. Assim, negam a noção de doença 

mental, e, com isto a ideia de “tratamento”, já que a sociedade é quem estaria 

doente e, ao mesmo tempo, seria a produtora da doença, compreendida como 

fato político e social desdobrado de relações desequilibradas no âmbito familiar 

– lócus de reprodução das contradições da sociedade. Desta forma, propõem a 

extinção do espaço asilar (desospitalização), com, muito influenciados pelas 

Comunidades Terapêuticas, o acompanhamento e o auxílio ao retorno do louco 

à sua comunidade e seio familiar. 

Apoiado nos debates da Escola de Frankfurt, do próprio movimento da 

Antipsiquiatria, mas também de Husserl, Minkowiski, Foucault, Goffman, Sartre 

e Gramsci, e com base na experiência em Hospital Psiquiátrico de Gorizia, 

Franco Basaglia vai consolidar, nos anos 60, na Italia, a Psiquiatria Democrática 

e o projeto de “desinstitucionalização” (que viria a se concretizar na experiência 

no Hospital Psiquiátrico de Trieste).  

                                                                 
administradores com os custos embutidos. 
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É preciso apontar duas divergências importantíssimas entre o projeto da 

Psiquiatria Democrática Italiana e a Antipsiquiatria: primeiro, a Psiquiatria 

Democrática não nega a existência da doença, como a Antipsiquiatria, pelo 

contrário propõe “colocar a doença entre parênteses”, que 

diz respeito à individuação da pessoa doente, de não ocupar-se 
da doença mental, e sim, ao contrário, de tudo aquilo que se 
construiu em torno da doença no interior da instituição. É uma 
inversão da questão psiquiátrica. (...) [Trata-se de] realizar uma 
operação prático-teórica de afastar as incrustações, as 
superestruturas, produzidas tanto no interior da instituição 
manicomial, em decorrência do estado de institucionalização, 
quanto no mundo externo (...) em consequência da rotulação 
social que é formalmente autorizada pelo saber psiquiátrico. 
(AMARANTE, 1994, p. 68 e 70) 

Só desta forma seria possível compreender o doente e agir em seu 

benefício. 

Em segundo lugar, Basaglia aponta que a perspectiva Antipsiquiátrica ao 

focar a produção da loucura na família, acaba que por negligenciar as relações 

de poder dispersas na sociedade. Assim, uma reforma estrutural no sistema 

psiquiátrico demandaria operar uma luta em duas esferas: na esfera científica e 

na esfera política25. Só desta forma seria possível compreender o doente e agir 

em seu benefício, na luta contra a institucionalização do ambiente externo (luta 

política para a transformação no âmbito da sociedade da sua relação com a 

loucura) e contra a “institucionalização” e “cronificação” da doença nos aparatos 

manicomiais; mas, principalmente, na busca por “encontrar um novo tipo de 

relação entre doente, médico, equipe e sociedade, onde a instituição 

psiquiátrica, a psiquiatria e os enfermos sejam questões reciprocamente 

compartilhadas” (p. 69).  

A desinstitucionalização absorve, portanto, absorve duas noções 

fundamentais – institucionalização e poder institucionalizante: 

Basaglia definiu institucionalização como o complexo de ‘danos’ 
derivados de uma longa permanência coagida no hospital 
psiquiátrico, quando a instituição se baseia em princípios de 
autoritarismo e coerção. (...) Cabe a ele [institucionalizado] 

                                                                 
25 “Tais níveis [o da ciência e da política] estão referidos às duas faces da realidade da doença e 

do estar doente, isto é, uma problemática psicopatológica (dialética e não ideológica) e uma 

problemática de exclusão, de estigmatização social.” (AMARANTE, 1994, p. 71) 
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somente seguir as regras, normas e horários determinados pelo 
médico-psiquiatra, considerado incontestavelmente como ‘o’ 
portador do conhecimento e do saber sobre a doença. (...) Além 
de perder-se a si mesmo, o institucionalizado, especialmente o 
‘doente mental’, tem atribuído a si uma série de rótulos, atributos, 
definições. Violento, sujo, ‘sem razão’, são apenas alguns 
atributos que, ‘colados’ ao doente mental justificam a 
necessidade de tratamento. O poder institucionalizante é 
entendido como o conjunto de forças, mecanismos e aparatos 
que ocorrem quando o doente, oprimido pelos limites impostos 
pela doença, é forçado, pela reclusão, a objetivar-se nas regras 
próprias que o determinam, em um processo de redução e 
restrição de si que não é sempre reversível (AMARANTE, 1996, 
p. 85). (HEIDRICH, 2007, p. 63) 

Neste sentido,  

Para os italianos, o mal obscuro da psiquiatria estaria em haver 
separado um objeto científico (a doença) da ‘existência global 
complexa e concreta dos pacientes do corpo social’. Sobre tal 
separação se construiu um conjunto de aparatos científicos, 
administrativos, legislativos, referidos à doença (ROTELLI, 
LEONARDIS e DE MAURI, 2001). O manicômio é apenas uma 
parte desse aparato. Portanto, não basta atuar somente sobre 
ele. É preciso desmontar todo o aparato que é a instituição a ser 
negada (ROTELLI, 2001). (p. 62) 

Torna-se inevitável a substituição dos muros do espaço asilar por novos 

espaços e formas de lidar com a loucura. Para Barros (1994, p. 106 apud 

JORGE, 1994, p. 29-30): 

A complexidade de situações ou da assistência sociopsiquiátrica 
desenvolvida faz dos CSM [Centro de Saúde Mental] triestinos 
estruturas que, segundo o momento e a necessidade de cada 
pessoa, adquirem um caráter de serviço médico-ambulatorial, 
enfermaria de breve permanência, centro de permanência 
diurna (hospital-dia) ou noturna (hospital-noite), serviço sócio-
assistencial (alimentação, subsídios, administração e facilitação 
econômica), ponto de partida para visitas ou intervenções 
domiciliares, reinserção no trabalho e lugar para organização de 
atividades sociossanitárias, culturais e esportivas do bairro. É 
ainda o lugar no qual se trabalha a crise e onde são geralmente 
realizados os tratamentos sanitários obrigatórios. 

Assim, JORGE (1994, p. 30), interpretando BARROS (1994), afirma que  

o processo de desinstitucionalização não reside nos dias atuais, 
na remoção dos sintomas, mas na produção de possibilidades 
de vida, dentro de um modelo cultural que não seja mais a 
custódia ou a tutela, mas a construção de projetos que 
aumentem as possibilidades e probabilidades de vida, 
entendendo assim a terapia como rearlargamento dos espaços 
de liberdade últimos do sujeito humano no sentido de sua 
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emancipação, aumentando os estatutos de liberdade a sua 
volta. 

E ainda conclui:  

toda busca de transformação nos modelos psiquiátricos não 
devem se limitar simplesmente a abolição das estruturas 
manicomiais, mas a construção de novas formas de 
possibilidades e de inventividade, onde os atores envolvidos 
tenham participação ativa em todos os processos de mudanças. 
(p. 32) 

Fundamental ressaltar que o projeto da desinstitucionalização ganha força 

nos espaços de disputa política pelo engajamento de Franco Basaglia na 

militância junto ao Partido Socialista Italiano. Marxista, compreendia os 

manicômios como o destino daqueles incapazes comporem o exército industrial 

de reserva e, portanto, incapazes de produzir valor. Sem negar a dimensão 

patológica do sofrimento psíquico, mas dando a devida importância ao papel dos 

traumas e estigmas sociais e dos determinantes sociais da saúde na 

conformação dos comportamentos, compreendia que se a classe trabalhadora, 

por princípio, encontra-se em estado de violentação e exploração, 

inevitavelmente tende a demanda dos trabalhadores perpassar os manicômios.  

Para Basaglia, não haveria revolução que não liberta-se trabalhadores 

enclausurados nos manicômios. Em contrapartida, não poderia haver uma 

verdadeira transformação social ampla para a desconstrução da lógica 

manicomial sem a superação do modo de produção capitalista, em sua gênese 

produtor da anulação da diferença. 

Já no ano de 1973, que a Organização Mundial de Saúde (OMS) decide 

por credenciar o Serviço Psiquiátrico de Trieste como a principal referência 

mundial para reformulação dos serviços de assistência em saúde mental.  

No ano de 1978, é aprovada na Itália a Lei 180 (Lei da Reforma 

Psiquiátrica Italiana, popularmente conhecida como "Lei Basaglia"), que entre as 
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diversas propostas estabelecia o fechamento gradual dos espaços asilares26 e 

sua substituição por serviços psiquiátricos extra-hospitalares27. 

Será este modelo da Reforma Psiquiátrica Italiana o principal arcabouço 

teórico-prático da Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB).  

 De forma a sintetizar esta narrativa histórica, propomos o seguinte 

organograma: 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
26 Na redação original constam “hospitais psiquiátricos”, a saber: “É absolutamente proibido 

construir novos hospitais psiquiátricos, utilizar os já existentes como divisões psiquiátricas 

especializadas de hospitais gerais, instituir nos hospitais gerais seções psiquiátricas e utilizar 

como tais seções neurológicas ou neuropsiquiátricas” (Lei 180/1978, Art. 7, §7)  

27 “As intervenções de prevenção, tratamento e reabilitação relativas às doenças mentais são 

realizadas normalmente pelos serviços psiquiátricos extra-hospitalares” (Lei 180/1978, Art. 6, 

§1)  

1ª Revolução Psiquiátrica (Séc. XVIII)

Philippe Pinel
Paradigma Psiquiátrico

Hospitalocêntrico-Medicalizador

Espaço Asilar

Diagnóstico – Intervenção - Cura

Controle e Anulação

da Diferença

2ª Revolução Psiquiátrica (Séc. XIX)

Sigmound Freud

Paradigma 

Terapêutico 

(psicanálise)

Novo modelo de Sujeito

Conflito e Trauma Psíquico

Novo Estatuto

Ontológico, Político e Ético

“Politização” 

do Louco

Movimentos e Experiências
De Reforma (Séc. XX)

“Pluralismo”

Psicoterapia Institucional

Comunidades Terapêuticas

Psiquiatria de Setor

Psiquiatria Preventiva 
Antipsiquiatria

Psiquiatria Democrática

Desinstitucionalização

Negação da Psiquiatria

Cuidado Territorial
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CAPITULO 2 - Reforma Psiquiátrica Brasileira – encruzilhadas em Rede, 

territórios em evidência. 

“Torna-se necessário que o homem seja verdadeiramente 
considerado como outra coisa além de uma casa, de um trator 
ou de uma estatística. Se o homem, o homem em sociedade, 
constitui o centro da Geografia Humana, deve aparecer de 
maneira total, com seus modos de vida e com seus modos de 
pensar, que afinal se confundem [modos de ser]. A limitada 
tarefa dos geógrafos deve consistir em explicar a parte dos 
fatores geográficos na formação e na evolução dos modos de 
pensar, das influências que eles exercem sobre os modos de 
vida e o peso que estes representam sobre aqueles. Dar mais 
atenção a estas pesquisas significará enriquecer a contribuição 
que a Geografia Humana pode ser capaz de trazer ao 
conhecimento do social.”   

MONBEIG, Pirre (1957) 

 

  Concomitantemente às inflexões acerca do paradigma psiquiátrico 

hegemonico, na América Latina, ao longo deste período que concerne aos 

movimentos de distensão política e redemocratização das ditaduras ao longo 

dos anos 70 e 80 e fim do mundo bipolarizado, a mobilização social e os 

movimentos sociais ganharam um folego importante e vinham progredindo nas 

lutas e avançando na conquista de direitos. Conforme nos aponta Rodrigo 

Valverde (2004, p. 120): 

A partir dos anos 80 [no Brasil], os territórios passaram a ser 
aplicados para representar as atividades de movimentos sociais 
urbanos. Com o inchamento das cidades brasileiras na década 
anterior, aumentaram também os problemas relativos à 
superpopulação, a falta de justiça social, a baixa qualidade de 
vida, a violência e a desigualdade econômica. O crescimento 
caótico que derivou dessa soma de fatores trouxe uma 
pluralidade de atores e cenários para o espaço público. Nesse 
sentido, o discurso sobre o território passa a envolver novas 
possibilidades ao se tornar um elemento crucial das 
reivindicações nas cidades. (...) Para isso, foi necessário realizar 
uma rediscussão da validade do estudo territorial. As suas bases 
teóricas tiveram de ser renovadas para que esse conceito 
pudesse realmente realizar um estudo mais rico das cidades. (...) 
o território ganhou um sentido diferente, mais amplo, para 
abordar uma infinidade de questões pertinentes ao controle 
físico ou simbólico de determinada área. (...) [Assim,] os novos 
estudos exigiram a compreensão de que os fenômenos da 
organização sócio-espacial da política eram muito mais ricos do 
que a mera associação ao território nacional. As novas 
interpretações do território permitem uma visualização da cidade 
em disputa (...). 
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Tornava-se necessário e urgente a rediscussão e o retorno ao debate 

acerca do conceito de território: 

Dissociada dos limites da dicotomia nos circuitos do comunismo 
e do capitalismo, a competição pelo território ganhou novas 
formas e novos sentidos. Na esfera política, tal competição no 
território, pelo território e através do território, abre caminho para 
uma nova interpretação das representações sociais na cidade. 
(...) Aliás, a partir de um olhar histórico, é justamente nos 
momentos de crescimento excessivo da percepção da 
competição e de maior fraqueza da capacidade política de 
negociação, que o discurso sobre o território ganha maior 
dimensão. (p. 123) 

Quando falamos da Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB), cabe destacar, 

não nos atemos a atuação de um ou vários movimentos sociais específicos, mas 

a um processo histórico complexo que envolve denúncias, invervenções, 

experiências, propostas e projetos, continuidades e descontinuidades, de 

negação de um modelo assistencial “hospitalocêntrico-medicalizador”, centrado 

em instituições de sequestro28 (aqui, espaços silares) – onde as atitudes, 

práticas institucionais e as estruturas de cuidado são (re)produzidas de acordo 

com o paradigma psiquiátrico, apoiado nos pressupostos médico-curativo 

(diagnóstico-intervenção-cura) da biomedicina e psicologia clínica, de controle e 

na anulação da diferença. 

Em contrapartida, convergiu a ideia de um outro paradigma de cuidado: o 

paradigma da atenção psicossocial. Nesta nova perspectiva, as atitudes, 

práticas institucionais e as estruturas de cuidado devem ser configuradas a partir 

do encontro, do diálogo, da escuta, do compartilhamento de responsabilidades 

e do compromisso ético-político com o usuário.  

Trata-se de deslocar o centro da prática institucional do médico para uma 

equipe multiprofissional, encarregada da construção de vínculos e de um projeto 

individual de terapêutica adequada a “demanda do usuário”. O processo 

terapêutico, então, deve estar ancorado na restituição aos usuários do 

protagonismo em sua própria vida, a partir da remissão da liberdade e do direito 

à diferença, em busca da produção de saúde29.     

                                                                 
28 C.f. FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Petrópolis, Vozes, 1978. 

29 “A produção não é teleológica, nem está temporalmente sincronizada com a cronologia do 
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Nesta perspectiva,  

a atitude de cuidado pressupõe uma postura ativa que permita 
reconhecer o outro na sua liberdade, na sua dignidade e 
singularidade. Enfatiza-se portanto, que esta relação se 
estabelece a partir de um contexto, é construída 
processualmente com convivência (intensa ou não), deve estar 
articulada às questões cotidianas e deve ser dinâmica. 
(BALLARIN, CARVALHO; FERIGATO, 2009, p. 447) 

Neste novo paradigma, o vínculo é compreendido como recurso e 

integrante da terapêutica – “É uma atitude de implicação, que no caso dos 

serviços de saúde, evidencia-se através do fortalecimento dos laços entre o 

sujeito que busca o atendimento, o serviço e o território.” (Idem) 

É em meio a este campo de tensão em relação ao paradigma psiquiátrico 

e à todo o aparato manicomial que lhe é concernente, que a proposta e o projeto 

da Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB) ganha corpo – fortemente influenciada 

pela experiência da Psiquiatria Democrática Italiana e a noção de 

desinstitucionalização. 

Refletir sobre o processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira significa nos 

reportar primeiramente à década de 70 e a Ditadura Militar, onde germinam os 

movimentos sociais na área de saúde, em resposta à repressão política e a 

mercantilização e deterioração drástica dos hospitais e serviços de saúde e 

assistência públicos, desde a criação do Instituto Nacional de Previdêncida 

Social (INPS) em 1966.   

A criação do Instituto Nacional de Previdêncida Social (INPS), vai 

promover mudanças significativas no sistema de prestação dos serviços de 

previdência e assistência social ao ampliar a cobertura à toda a classe 

trabalhadora (substituindo os Institutos de Aposentadorias e Pensões – IAPs30), 

                                                                 
tempo progressivo - busca pelo bem-estar; é produção de diferença a partir da diferença. O 

conceito de produção de saúde não apresenta um marco identitário, na medida em que reside 

justamente numa diferença que gera diferença. Neste caso, ao não apresentar um marco 

identitário, a produção de saúde se situa na esfera social/pública, pois é o espaço privilegiado 

do coletivo, da diferença, ou seja, da própria alteridade. (...) A produção de saúde, muito mais 

do que um domínio da ciência, é da ordem da afirmação da vida. A produção de saúde é da 

ordem do cotidiano, de estilos e formas de viver, que instituem novas formas de vida.” (COSTA 

e BERNARDES, 2012, p. 832-833) 

30 Os IAPs surgem no contexto do centralismo do Governo Vargas, na década de 30, de tomada 

dos sindicatos, sendo substitutivos das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) 
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contudo, seu modelo privatizante pautado principalmente na contratação de 

leitos em hospitais privados vai ser alvo de críticas desde sua fundação.  

No âmbito da Saúde Mental, este período nos remonta às denúncias dos 

trabalhadores da Divisão Nacional de Saúde Mental (DINSAM) das condições 

desumanas dos Hospitais Psiquiátricos do país, questionando publicamente a 

política e o projeto de Saúde Mental até então empreitado pelo Estado. A partir 

destas denúncias, articula-se o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental 

(MTSM), vindo a se consolidar como espaço privilegiado de denúncia, luta e 

debate da transformação do modelo de assistência psiquiátrica, envolvendo 

diversos atores do setor (entidades de classe, profissionais de saúde mental e 

movimentos sociais comprometidos com esta causa). Conjuntamente, no âmbito 

mais geral, nasce o Movimento de Reforma Sanitária, que segue neste período 

avançando articulação de pautas e nas críticas e do modelo de saúde 

privatizante e pauperizado implementado (SARACENO, 1999). 

Na década de 80, com a redemocratiza do país e, consequentemente, ao 

aumento da participação de setores representativos da sociedade na formulação 

de políticas públicas, iremos assistir a ebulição e avanço nas bandeiras dos 

vários movimentos sociais na luta por direitos. Soma-se, a crise institucional e 

financeira da Previdência Social neste mesmo período, que leva o Estado a 

adotar medidas racionalizantes e disciplinantes em relação ao setor privado, e, 

ao mesmo tempo, adotar medidas para a reorganização do setor público. 

Reportamo-nos ao Movimento de Reforma Sanitária (MRS), que, 

agregando todo o campo da saúde, numa conjuntura de mercantilização e crise 

da saúde, se dirigirá à construção de uma nova política de saúde efetivamente 

democrática, pautando o lema “Saúde: direito de todos e um dever do Estado” – 

que, posteriormente, será a base dos princípios do Sistema Único de Saúde, e 

fundamento das suas duas principais diretrizes básicas: a universalidade do 

acesso e integralidade das ações (BRAVO, 1996; PAIM, 2008). 

Para Almeida, Castro e Vieira (1998, p. XIV), 

                                                                 
anteriormente organizadas pelas empresas. Com o surgimento dos IAPs, as contribuições 

viriam a se reportar a autarquia em nível nacional, centralizadas no governo federal, e sendo 

organizadas conforme as diferentes categorias profissionais, não mais por empresas. 
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“várias foram as propostas de implantação de uma rede de 
serviços voltada para a atenção primária à saúde, com 
hierarquização, descentralização e universalização, iniciando-se 
já a partir do Programa de Interiorização das Ações de Saúde e 
Saneamento (PIASS), em 1976. Em 1980, foi criado o Programa 
Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV -SAÚDE) – que, 
na realidade, nunca saiu do papel –, logo seguido pelo plano do 
Conselho Nacional de Administração da Saúde Previdenciária 
(CONASP), em 1982, a partir do qual foi implementada a política 
de Ações Integradas de Saúde (AIS), em 1983. Estas 
constituíram uma estratégia de extrema importância para o 
processo de descentralização da saúde.“ 

No outro fronte das disputas políticas (dos debates epistêmicos e técnico-

assistenciais), a necessidade de um paradigma de saúde que reconhecesse os 

processos de produção das doenças inerentes às formas de (re)produção da 

própria sociedade31, impulsiona o deslocamento da interpretação do território no 

campo das políticas de saúde, de suas referências tradicionais (fisiografia, 

extensão, fronteira e soberania) para um novo patamar de debate.  

De acordo com Czeresnia e Ribeiro (2000), Santos (2009), Monken e 

Barcellos (2005) e Faria e Bertolozzi (2009), este movimento é reflexo da 

amplitude das discussões e trabalhos do geógrafo Milton Santos, que 

extravasaram o campo disciplinar da Geografia. 

A influência do autor nas pesquisas em saúde pública pode ser observada  

“por dois aspectos principais, relacionados com as novas 
questões sociais e científicas que emergiram a partir da década 
de 1970. O primeiro pode ser caracterizado pela fragilidade, que 
se revela numa certa incapacidade da ciência epidemiológica no 
entendimento do processo saúde-doença no contexto de 
profundas mudanças sociais do período. (...) O segundo, (...) é 
a renovação do pensamento geográfico nesse mesmo período. 
Essa renovação, que se faz como tentativa de superar uma visão 
de espaço meramente físico, será incorporada pela 
Epidemiologia. (...) [Onde,] através da categoria espaço 
geográfico, a Epidemiologia pôde superar uma visão não 
histórica do processo biológico e ao mesmo tempo entender os 
fatores econômicos, sociais, políticos e culturais responsáveis 
pela produção das doenças endêmicas e epidêmicas.” (FARIA E 
BERTOLOZZI, 2009, p. 33) 

                                                                 
31 “Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de alimentação, 

habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, 

acesso e posse de terra e acesso a serviços de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado 

das formas de organização social da produção, as quaispodem gerar grandes desigualdades 

nos níveis de vida.” (CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 1987, p.382) 
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Em resumo, seu pensamento impactou na emergência na “Nova 

Epistemologia” e na “Saúde Coletiva” da preocupação de entender o processo 

saúde-doença como um processo eminentemente social, espacial e 

temporalmente determinado, obrigando à análise das condições de ocorrência 

das mesmas – as “determinações sociais da doença”. A operacionalização desta 

preocupação se daria por via de uma análise partido do território usado. 

Para o Milton Santos (SANTOS; SILVEIRA, 2001; SANTOS, 1994) não é 

o território em si e per si (compreendido como base, materialidade objetiva, 

necessária da vida social e recorte administrativo formal da ação estatal, de 

enquadramento na escala nacional) que importa à análise geográfica.   

É o “uso social” que transforma os objetos em espaço geográfico, 

importando, então, o territorio na dimensão de seu “uso” – aquela que dá 

significado à configuração territorial (sistemas naturais, sistemas de engenharia 

etc.) por via das ações realizadas sobre esta.  

Na busca de uma abordagem geográfica integradora, que abarcasse a 

totalidade dos processos sociais em seu movimento (“totalizadora”), o território 

usado operaria como um instrumento analítico para clarificação da relação 

sociedade-espaço, não sendo possível compreende-lo ignorando as relações 

econômicas, sociais e políticas que influenciam e operam nos diferentes lugares. 

Território usado como, explicitamente, sinônimo (SANTOS; SILVEIRA, 

2001) ou “projeção” (MORAES, 2013) da relação sociedade-espaço: 

“O território usado constitui-se como um todo complexo onde se 
tece uma trama de relações complementares e conflitantes. Daí 
o vigor do conceito, convidando a pensar processualmente as 
relações estabelecidas entre o lugar, a formação socioespacial 
e o mundo.” (SANTOS, 2000, p. 105) 

 Ainda: 

“Foi por isso que propusemos considerar o espaço geográfico 
não como sinônimo de território, mas como território usado; e 
este é tanto o resultado do processo histórico quanto a base 
material e social das novas ações humanas. Tal ponto de vista 
permite uma consideração abrangente da totalidade das causas 
e dos efeitos do processo socioterritorial.” (p. 104) 

 Assim, “o território usado, visto como uma totalidade, é um campo 

privilegiado para a análise, na medida em que, de um lado, nos revela a estrutura 
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global da sociedade e, de outro lado, a própria complexidade do seu uso.“ (p. 

120) 

Sob este viés, um olhar sobre o território deveria clarificar não só as ações 

presentes operantes (em suas multiplas dimensões e escalas), mas também por 

revelar as ações passadas, “marcadas” nos objetos espaciais – a rugosidade 

dos espaços (SANTOS, 1996), permitindo inclusive estabelecer as relações 

entre territórios em diferentes escalas:  

“Assim, é possível transitar entre as escalas territoriais locais 
(acesso aos serviços, qualidade de vida, moradia, etc.) e sua 
relação com os mecanismos territoriais globais (políticas 
públicas, infraestrutura, economia, etc.) e, a partir daí, 
estabelecer a relação com os processos sociais como saúde, 
educação, renda, etc. Essa relação dialética confere 
especificidade para cada nicho territorial, onde a relação espaço 
e processo saúde-doença podem ser entendidos.” (FARIA; 
BERTOLOZZI, 2009, p. 37-38) 

 Cabe ressaltar que, tomando o espaço geográfico como um “campo de 

possibilidades”, o autor chama atenção para a necessidade de distinguirmos 

entre aquele território de todos (enquanto “abrigo”), daquele de interesse das 

empresas: 

“Para os atores hegemônicos o território usado é um recurso, 
garantia da realização de seus interesses particulares. Desse 
modo, o rebatimento de suas ações conduz a uma constante 
adaptação de seu uso, com adição de uma materialidade 
funcional ao exercício das atividades exógenas ao lugar, 
aprofundando a divisão social e territorial do trabalho, mediante 
a seletividade dos investimentos econômicos que gera um uso 
corporativo do território. Por outro lado, as situações resultantes 
nos possibilitam, a cada momento, entender que se faz mister 
considerar o comportamento de todos os homens, instituições, 
capitais e firmas. Os distintos atores não possuem o mesmo 
poder de comando levando a uma multiplicidade de ações, fruto 
do convívio dos atores hegemônicos com os hegemonizados. 
Dessa combinação temos o arranjo singular dos lugares. Os 
atores hegemonizados têm o território como um abrigo, 
buscando constantemente se adaptar ao meio geográfico local, 
ao mesmo tempo que recriam estratégias que garantam sua 
sobrevivência nos lugares. É neste jogo dialético que podemos 
recuperar a totalidade” (SANTOS, 2000, p. 120) 

Importante destacar, tal qual Haesbaert (2007), que esta perspectiva 

implica no reconhecimento de duas formas distintas de produção do território – 

do território como recurso às empresas, território como norma; do território 

construído pelo habitar comum, território normado (do Estado nação): “os 
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dominantes privilegiando seu caráter funcional e mercantil, os dominados 

valorizando-o mais enquanto garantia de sua sobrevivência cotidiana.” 

Desta forma, o autor não trata o território exclusivamente como 

continuidade e contiguidade espacial, de limites claramente identificáveis como 

na lógica dos Estados-nação (“territórios-zona”): “o território, hoje, pode ser 

formado de lugares contíguos e de lugares em rede” (SANTOS, 1994, p. 16)32. 

Conforma analisa Haesbaert (2004, p. 60): 

“O amálgama territorial, que no passado era dado pela ‘energia 
oriunda dos próprios processos naturais’, ao longo do tempo vai 
gradativamente cedendo espaço à informação, ‘hoje o 
verdadeiro instrumento de união entre as diversas partes do 
território’. O território reúne informações locais e extremamente 
definidas, vinculadas a um conteúdo técnico e a um conteúdo 
político, uma dialética que ‘se afirma mediante um controle ‘local’ 
da técnica da produção e um controle remoto da parcela política 
da produção’ (SANTOS, 1994, p. 17). O comando ‘local’ do 
território depende de sua densidade ténica e/ou funcional-
informacional (p. 18), enquanto o ‘controle distante’, global, a 
‘escala da política’, ao contrário do que acontecia ‘antes do 
enfraquecimento do Estado territorial’ (p. 19), é completamente 
dissociado, o que acirra os conflitos entre ‘um espaço local, 
vivido por todos os vizinhos e um espaço global’ racionalizador 
e em rede. Santos distingue assim um ‘território de todos’, 
também denominado, retomando François Perroux, ‘espaço 
banal’, ‘frequentemente contido nos limites do trabalho de todos’, 
e um espaço das redes, vinculado às ‘formas e normas a serviço 
de alguns’”33. 

 Ao diferenciar a ordem global (das redes, cujo centro e a sede das ações 

não necessariamente são concordantes), da ordem local (do espaço banal), o 

autor aponta o processo de desterritorialização produzida pela primeira e da 

“irredutível” reterritorialização operada pela segunda. Para Santos, a noção de 

desterritorialização “é, frequentemente, uma outra palavra para significar 

estranhamento, que é, também, desculturização” (SANTOS, 1996, p. 272 apud 

HAESBAERT, 2004, p. 29). Porém, alerta para que a des-re-territorialização 

                                                                 
32 Sobre a relação entre “territórios-zona” e “territórios-rede”, C.f. HAESBAERT, Rogério. O mito 

da desterritorialização: do “fim dos território” à multiterritorialidade. Ed. Bertrand Brasil, Rio de 

Janeiro, 2004. 

33 “Esta distinção, algo problemático, deve ser relativizada  na medida em que ele afirma também 

que ‘são os mesmos lugares que formam redes e que formam o espaço banal. Sâo os 

mesmos lugares, os mesmos pontos, mas contendo simultaneamente funcionalizações 

diferentes, quiçá divergentes ou opostas (SANTOS, 1994, p. 16)” (HAESBAERT, 2004, p. 60) 
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nunca seja entendida exclusivamente na sua dimensão político-cultural, posto 

que é indissosiavel dos processos econômicos, “especialmente a dinâmica 

capitalista do ‘meio técnico-científico-informacional34’” (HAESBAERT, 2004, p. 

61) 

O território emerge então a partir da noção de espaço geográfico um 

híbrido – “híbrido de sociedade e natureza, entre política, economia e cultura, e 

entre materialidade e ‘idealidade’, numa complexa interação espaço-tempo (...) 

na indissociação entre movimento e (relativa) instabilidade” (p. 79). E, desta 

forma, “pode ser concebido a partir da imbrigação de múltiplas relações de 

poder, do poder mais material das relações econômico-políticas ao poder mais 

simbólico das relações de ordem mais estritamente culturais” (Idem). 

Assim, o conceito de território aparece como mediação (lócus da ordem 

global e da ordem local; dos processos de des-re-territorialização; das multiplas 

relações de poder) na relação sociedade-espaço, onde o substrato físico 

(objetos técnicos, o território em si) é compenente fundamental, participando de 

forma relacional “tanto como ‘ator’ quanto como ‘agido’ ou ‘objeto da ação’” (p. 

59) 

Futuramente, como base da “Nova Saúde Pública”, as acepções miltonias 

de espaço geográfico e território servirão de apoio à contestação da perspectiva 

da prevenção em saúde, da Epistemologia Clínica; e o surgimento da noção de 

promoção de saúde.  

Segundo Guimarães, Pickernhayn e Lima (2014), a perspectiva da 

prevenção, objetiva evitar o surgimento da doença, baseia-se da concepção de 

risco e probabilidade do adoecimento, sendo fortemente marcadas por 

prescrições de controle da vida e normas de comportamento aos indivíduos. 

Consideram-se os comportamentos individuais as principais causas da ausência 

                                                                 
34 O meio técnico-científico-informacional, representa a atual etapa de globalização na qual se 

encontra o sistema capitalista de produção e transformação do espaço geográfico, sendo 

caracterizado pela aplicação da ciência ao meio técnico, mas entendendo que neste novo 

momento o meio técnico é extensivamente impregnado de informação, transmitindo e 

acumulando informação. Desta forma a requalificação e transformação técnica dos espaços 

propaga as ideologias e interesses dos atores hegemônicos da sociedade, incorporando as 

tendências mundiais. 
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de saúde, sendo a falta de saúde associada à “falha moral e relacionada a 

escolhas pessoais”. As medidas e intervenções, portanto, adquirem forte teor 

autoritário, dirigidas exclusivamente à adequação do indivíduo, sem 

necessariamente considerar o contexto social no qual este se insere. Quando 

não há aderencia às orientações (seja pelo motivo que for), o serviço de saúde 

é isentado de responsabilidade, visto que a culpa é do indivíduo que “optou” por 

não cuidar da própria saúde e colocar em risco a coletividade. 

Já a perspectiva da promoção, “busca estabelecer o bem-estar (saúde) 

dos indivíduos e comunidades”, tomando como pressuposto que a saúde é uma 

produção social e, portanto, deve: 

“Ser estabelecida como forma de superar as práticas de saúde 
centradas na atenção médica individual e curativa, para buscar 
atuar sobre os fatores que determinam a saúde. (...) A promoção 
de saúde estaria relacionada às condições de vida e trabalho, 
educação, cultura, físicas, de lazer e descanso, sendo a principal 
tarefa que a Medicina deveria cumprir, vindo, depois, a 
prevenção da doença, a recuperação dos enfermos e a 
reabilitação. (...) O objetivo das ações de promoção da saúde é 
mudar os contextos de vida que afetam as pessoas, não é 
possível pensar em promoção sem pensar em saúde ambiental. 
(...) [Saúde ambiental que] se faz com a transformação do 
ambiente para a construção de territórios saudáveis; ambiente, 
ao mesmo tempo físico e social, espaço de relações, no qual se 
manifesta a vida cotidiana dos indivíduos e das populações; é o 
lugar de situações históricas, ambientais, sociais, que promove 
condições particulares para a produção da saúde e das doenças. 
(MONKEN; BARCELLOS, 2005).” (GUIMARÃES, 
PICKERNHAYN; LIMA, 2014, p. 81-82) 

Ainda, deve desenvolver competências pessoais e reforçar as ações 

comunitárias, trabalhando com ações que  

“favoreçam o empoderamento das comunidades e grupos 
sociais, com atuação em rede e o emprego de metodologias 
interdisciplinares, e participativas, que vizem à interação e a 
mobilização social. (...) Na busca de capacitação dos indivíduos 
e da comunidade para atuar na melhoria da qualidade de vida e 
saúde, desenvolvendo competências pessoais e comunitárias 
para o autocuidado (WHO, 2009).” (p. 82-83) 

 De acordo com esta perspectiva, a saúde representa as condições de vida 

dos indivíduos e da coletividade na dimensão de seus territórios usados, 

cotidianamente apropriados por ações em contextos espaciais particulares, 

tornando necessário considerar não só as condições da vida material destas 
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populações, mas também “as redes sociais, a produção social e a relação 

cultural e afetiva com o lugar” (os modos de vida).35 

 Abaixo (figura 2), reproduzimos o modelo de determinantes sociais da 

saúde proposto por Dahlgren e Whitehead (1991).  

O modelo é apresentado de forma concentrica. No nível mais interno, 

situam-se os fatores de caráter mais individual. Nos demais níveis mais externos, 

os fatores ligados aos comportamentos pessoais e modos de vida; as redes 

sociais, comunitárias e de solidariedade; os fatores que expressam às condições 

de vida; e, no nível mais externo, os fatores estruturais relacionados às 

condições econômicas, culturais, ambientis da sociedade, “exercendo grande 

influência sobre todas as camadas subjacentes”. 

Figura 2 – Modelo de determinantes sociais da saúde adaptado de Dahlgren e Whitehead (1991). 

Neste contexto, o Movimento da Reforma Sanitária (MRS) progride 

bastante na luta, tendo como marco a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 

1986, cujo relatório final serviria de base para o capítulo sobre Saúde na 

Constituição Federal de 1988 e que absorve a pauta da “saúde enquanto direito 

                                                                 
35 Para um maior aprofundamento acerca do tema da promoção da saúde e seus pressupostos, 

conferir a publicação das cartas de Alma-Ata (WHO, 1978) e de Otawa (WHO, 1986). 
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do cidadão e um dever do Estado”. O pressuposto será absorvido pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), que será instituído pela Constituição de 1988 e 

instrumentalizado, posteriormente, pela Lei Federal 8.808/90, dando base à suas 

duas principais diretrizes: a universalidade do acesso e integralidade das 

ações36.  

Outra transformação importantíssima diz respeito à municipalização, 

sendo o serviço de saúde, a partir de então, de responsabilidade dos municípios. 

Caberia agora aos gestores municipais organizar e gerir a demanda e as 

articulações da rede de cuidados em saúde mental, adequados às diretrizes de 

regionalização e distritalização. 

Em 1987 é implementado o Sistema Unificado e Descentralizado de 

Saúde (SUDS), como uma consolidação das Ações Integradas de Saúde, 

adotando como diretrizes  

“a universalização e a eqüidade no acesso aos serviços, a 
integralidade dos cuidados, a regionalização dos serviços de 
saúde e implementação de distritos sanitários, a 
descentralização das ações de saúde, o desenvolvimento de 
instituições colegiadas gestoras e o desenvolvimento de uma 
política de recursos humanos.” (ALMEIDA; CASTRO; VIEIRA, 
1998, p. XIV) 

É a Lei Federal 8.808/90 quem vai prever os Distritos Sanitários (ou, 

Sistemas Locais de Saúde (SILOS)), enquanto competência dos municípios37.  

A criação dos Distritos Sanitários (DIS), contudo, não significa apenas a 

regulamentação do processo de descentralização político-administrativa do 

SUS. Na esfera técnica-assistencial, implica no redirecionamento das formas de 

reorganização e dos conteúdos das ações e serviços de saúde, como a menor 

unidade territorial e populacional que congrega um contexto sanitário comum, a 

ser planejado e gerido – ou seja, dos determinantes sociais da doença e seus 

                                                                 
36 C.f ESCOREL, Sarah. Reviravolta na saúde: origem e articulação do movimento sanitário. Ed. 

Fiocruz, Rio de Janeiro, 1998 

  

37 “§ 2º No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos 

de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das 

ações de saúde.” 
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efeitos nas condições de saúde e de vida da população concernentes àquele 

recorte espacial. 

Enquanto dimensão do processo de descentralização, os SILOS/DIS 

permitem a aproximação e o aprofundamento da participação social, no sentido 

de ampliar os vínculos com a população, visando o conhecimento melhor e 

continuado de seus problemas de saúde e determinantes in loco, viabilizando a 

assistência integral e continuada dos serviços de saúde. 

Conforme Almeida, Castro e Vieira (1998, p. 21), os SILOS/DIS,  

“são expressões de um processo de regionalização no qual se 
busca estabelecer a universalização da cobertura e do acesso 
da atenção às populações, com melhoria de seus níveis e 
condições de saúde, com o máximo de eficácia e eficiência 
técnico-operacional, política, econômica e social.” 

Especificamente em relação às disputas no campo da saúde mental, a 8ª 

Conferência Nacional de Saúde influenciará a organização, em 1987, da I 

Conferencia Nacional de Saúde Mental, que solidificou o projeto da Reforma 

Psiquiátrica, e o II Congresso Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental, em 

Bauru/SP, que deu origem ao Movimento da Luta Antimanicomial, com o lema 

“Por uma sociedade sem manicômios”.   

De forma resumida, podemos situar a institucionalização da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira em três momentos: 

1º Momento – de 1987 à 1991, com: I Conferência Nacional de Saúde 

Mental; II Congresso Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental; criação dos 

primeiros CAPS e NAPS; Encaminhamento da Lei Paulo Delgado (plataforma da 

Reforma Psiquiátrica); e a Declaração de Caracas (no contexto internacional, 

mas que vai dar coesão e consistência institucional e política ao projeto); 

2º Momento – de 1992 à 2000, com: II Conferência Nacional de Saúde 

Mental; Legitimização e expansão dos modelos CAPS e NAPS; 

3º Momento – de 2001 à 2003: Lei 10.216 (Lei da Reforma Psiquiátrica); 

III Conferência Nacional de Saúde Mental; “Programa De Volta Prá Casa”. 
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Importante clarificar que as experiências de reorganização dos serviços 

de saúde mental ocorreram antes mesmo de sua sustentação legal no âmbito 

juríco.  

Já antes do Congresso, já em 1986, surgiu o primeiro CAPS - Professor 

Luiz da Rocha Cerqueira.  

É necessário também citar o episódio da Intervenção no Hospital 

Anchieta, em 1989 (Santos/SP), que vai dar origem a cinco Núcleos de 

Assistência Psicossocial (NAPS) 24h.  

Para Souza, Lima e Pinheiro (2007) e Carvalho (2013), a invenção destes 

“modelos experimentais” representa o marco inicial do processo de criação de 

serviços substitutivos ao modelo hospitalocêntrico – portanto, as principais 

referências que dão sustentação ao projeto da Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

No contexto internacional das Lutas, em 1990, temos a proclamação da 

Declaração de Caracas pela Conferência Regional para Reestruturação da 

Atenção Psiquiátrica na América Latina no contexto dos Sistemas Locais de 

Saúde (SILOS), convocada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

forneceu a justificativa ideológica e cujas recomendações abririam caminho para 

a discussão de alternativas no cuidado à população em condições de sofrimento 

psíquico, que respeitassem o preceito de salvaguardar a dignidade pessoal e os 

direitos humanos e civis dos pacientes (DESVIAT, 1999).  

Neste ínterim, as Conferências Nacionais de Saúde se tornaram o espaço 

privilegiado de disputa institucional e onde o discurso antimanicomial se 

capilarizou e tornou-se hegemônico. Por onde, inclusive, se elege como o projeto 

da Reforma a “Lei Paulo Delgado”, cuja tramitação tivera início em 1989, mas 

que só seria acatada (com profundas modificações) em 2001, com a aprovação 

da Lei 10.216 (“Lei da Reforma Psiquiátrica”), a partir do substitutivo do projeto 

original.  

Os diferentes debates e deliberações referentes à desinstitucionalização 

presentes nas Conferências Nacionais de Saúde Mental foram sistematizados e 

organizados por Heidrich, 2007: 
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Questão 

analisada / 

Conferência 

I CNSM (1987) II CNSM (1992) III CNSM (2001) 

Questão 

conceitual 

Usuários.                                        

Clientes.                                         

Doente Mental.                            

Paciente. 

Usuários.                                            

Doente mental.                                  

Paciente.                                    

Necessidade de 

pensar a pessoa 

com transtornos 

mentais em sua 

existência-

sofrimento, e não 

apenas a partir de 

seu diagnóstico. 

Pessoa portadora de 

sofrimento psíquico. 

Portador de transtorno 

mental. 

Questão técnico-

assistencial 

Negação do modelo 

assistencial centrado no 

manicômio. Necessidade 

de reversão do modelo 

assistencial.                           

Crítica ao modelo 

capitalista de produção.                                     

Preocupação com o 

risco de os trabalhadores 

de saúde mental se 

tornarem instrumentos 

de opressão do Estado.                    

Propostas 

desinstitucionalizantes. 

Responsabilização do 

Estado pela efetivação 

da política de saúde 

mental. 

Proposição de uma 

rede de atenção 

substitutiva: 

laboratório de vida, 

mecanismos 

concretos de 

desospitalização; 

conceito de 

território, 

importância da 

família Luta 

antimanicomial 

Construir uma ética 

da autônoma e 

singularização que 

rompa com o 

conjunto de 

mecanismos 

institucionais e 

técnicos em saúde. 

As políticas de saúde 

mental devem ter, 

como pressupostos 

básicos, a inclusão 

social e a habilitação 

da sociedade para 

conviver com a 

diferença.    

Fundamental o caráter 

substitutivo ao hospital 

psiquiátrico da rede de 

serviços extra-

hospitalares.                                              

Propõe a extinção de 

todos os leitos em 

hospitais psiquiátricos 

até 2004. Abolição do 

eletrochoque.                 

Serviços substitutivos 

como meio, não como 

fim. 
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Questão cultural Tímida.                                           

Propõe que os serviços 

comunitários sejam 

considerados espaços 

de promoção de saúde 

mental. 

Construir 

diversificação das 

referências 

conceituais e 

operacionais, indo 

além das fronteiras 

delimitadas pelas 

profissões 

clássicas em saúde 

mental.                                               

Articulação de 

recursos 

comunitários para a 

inserção do 

usuários nos 

serviços de saúde.                          

Valorização e 

incentivo à atenção 

informal à saúde 

mental (grupos de 

auto-ajuda, 

religiosos etc.). 

Importância da 

intersetorialidade. 
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Questão jurídico-

política 

Preocupação com a 

cidadania do louco.                                          

Periculosidade.                               

Recomendações aos 

constituintes - alterações 

na legislação sobre 

questões psiquiátricas. 

Substituir a 

terminologia na 

legislação.                                                  

A legislação deve 

levar em conta a 

subjetividade.                                              

Extinguir todos os 

dispositivos legais 

que atribuem 

periculosidade ao 

doente mental.                                          

Criar comissões de 

divulgação dos 

direitos dos 

doentes mentais 

nos municípios. 

Acessibilidade - ao 

tratamento e a 

informação sobre o 

mesmo.                                    

Divulgação a respeito 

dos direitos e deveres 

dos cidadãos no SUS 

e com relação à 

reforma psiquiátrica - 

cartilha, internet, 

imprensa, cartaz.                                         

Garantia do exercício 

da cidadania plena aos 

portadores de 

transtorno mental no 

lugar de iniciativas 

tutelares.                                                   

Debate e revisão dos 

artigos do código civil 

e penal, no sentido de: 

suprimir a expressão 

"loucos de todo o 

gênero", questionar a 

interdição dos direitos 

civis do portador de 

transtorno mental, 

rever os critérios de 

interdição.                                                 

Lutar pela retomada 

dos princípios originais 

do Projeto de Lei 

Paulo Delgado, 

espacialmente no que 

se refere à extinção 

dos manicômios. 
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Concepção de 

desinstitucionaliza

ção 

Não define nem se 

refere a ela 

Não define, mas 

refere-se à 

necessidade 

imperativa de 

desinstitucionalizar 

todas as instâncias 

com características 

manicomiais.                                                 

Necessidade de 

desinstitucionalizar 

os trabalhadores de 

saúde mental. 

Refere-se à 

desospitalização e 

política de redução de 

leitos em hospitais 

psiquiátricos 

Concepção de 

reforma 

psiquiátrica 

Não define nem se 

refere a ela 

Não define reforma 

psiquiátrica; 

apenas se refere à 

necessidade de 

criar Comissões de 

Reforma 

Psiquiátrica nos 

Conselhos de 

Saúde. 

Transformação de 

saberes, práticas, 

valores sociais e 

culturais.                                    

Marcada por tensões, 

inscreve-se nas 

possibilidades e limites 

das políticas públicas e 

da implementação de 

projetos 

comprometidos com a 

afirmação de direitos 

de cidadania, com a 

luta contra as 

desigualdades sociais 

e os mecanismos de 

exclusão social. 

Fonte: quadro elaborado por HEIDRICH (2007) com base nos anais da I, II e III Conferência 

Nacional de Saúde Mental. 

É na II Conferência Nacional de Saúde Mental que, apesar de não 

rigorisamente definida, aponta a dimensão da necessidade de 

desinstitucionalização de todas as instâncias (incluindo os profissionais) que 

envolvem a saúde mental.   

Do ponto de vista técnico-assistencial, é só na II Conferência Nacional de 

Saúde Mental, em 1992, quem primeiro “adota os conceitos de território e 

responsabilidade ‘como forma de dar à distritalização em saúde mental, um 

caráter de ruptura com o modelo hospitalocêntrico’” (HEIDRICH, 2007, p. 163). 
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No que tange às práticas de cuidado campo das políticas de saúde 

mental, particularmente, a abordagem territorial ainda é extrapolada às práticas 

terapêuticas, das formas de cuidado – território como o meio e, ao mesmo tempo, 

como a condição para o cuidado, como base de organização das práticas 

terapeuticas, fundamentadas nas noções de desinstitucionalização e em vistas 

à assistência integral.  

Como já vimos, a desinstitucionalização, perspectiva fundante da 

experiência de Franco Baságlia (Psiquiatria Democrática Italiana), tem como 

pressuposto para o tratamento a recolocação do indivíduo em condições de 

sofrimento psíquico na condição de protagonista do processo terapêutico, 

permitindo a esse a reapropriação de sua vida e abertura à outras possibilidades 

de ser, para além da doença – o “direito à vida”. Esta perspectiva acaba que por 

exigir a relação com o território, pela necessidade de “deslocamento das ações 

para o contexto social dos usuários, de sua existência concreta, para mudar, em 

última instância, a relação do corpo social com a loucura.” (ROTELLI, 2001, apud 

LEMEK; SILVA, 2013, p. 9).  

Quando Baságlia afirmava que “a cidade é o lugar da reabilitação”, trazia 

a tona uma mudança na dinâmica espacial do processo terapêutico, substituindo 

a ideia de comunidade e enunciando o “território”, enquanto elemento 

fundamental na construção do novo cenário estratégico em saúde mental. 

Segundo Giovanella e Amarante (1994, p. 145): 

“A substituição da ideia de comunidade pela de território não visa 
apenas estabelecer uma distinção com a comunidade da 
psiquiatria comunitária. O território é uma força viva de relações 
concretas e imaginárias que as pessoas estabelecem entre si, 
com os objetos, com a cultura, com as relações que se 
dinamizam e se transformam. O trabalho no território não é a 
mesma coisa que estabelecer um plano psiquiátrico, ou de 
saúde mental, para a comunidade, mas trabalhar com as forças 
concretas para a construção de objetivos comuns, que não são 
os objetivos definidos pela psiquiatria.” 

Salientam que 

“O trabalho no território não é um trabalho de construção ou 
promoção de ‘saúde mental’, mas de reprodução da vida, de 
subjetividades. Para Rotelli, o que habitualmente se chama de 
comunidade ‘pode ser um grande deserto, pode ser um lugar de 
anomia, mas no território, e não na comunidade, existem forças 
vivas, e não forças mortas, (...) e é com essas pessoas que nós 
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trabalhamos e com quem devemos cada vez mais trabalhar, se 
não queremos retornar ao gueto da psiquiatria. Então, o saber 
do paciente, o saber do sujeito paciente, o saber dos familiares, 
o saber do território [sic], esses saberes que existem no território 
devem ser incorporados em nossa prática’ (ROTELLI, 1994, 
nesta publicação).” (p. 145) 

Desta forma, é a partir da abordagem territorial enquanto orientadora [e 

até “agente”!] do processo terapêutico, que uma “atenção territorializada” 

possibilitaria o cuidado aos indivíduos em seu cotidiano, em sua “sociabilidade 

no território”.   

Já a assistência integral, aponta um trato com o usuário de forma 

ampliada. Descentra o olhar técnico de análise das demandas em saúde do 

ponto de vista puramente fisiológico, o que imputa ao agente de saúde o cuidado 

no território, na complexidade dos contextos da vida e cotidiano dos usuários, na 

“complexidade movente do território, seus contextos e interações” (LEMEK; 

SILVA, 2013, p. 10).  

Não menos importante, a II Conferência Nacional de Saúde Mental viria a 

indicar os modelos “experimentais” dos CAPS e NAPS como exemplos de 

serviço de saúde mental transformadores, dando reconhecimento e legitimidade 

às propostas, que vieram a ser regulamentadas logo em seguida pela Portaria 

Ministerial nº 2224/92, como: 

“Unidades de saúde locais/regionalizadas que contam com uma 
população adscrita definida pelo nível local e que oferecem 
atendimento de cuidados intermediários entre o regime 
ambulatorial e a internação hospitalar, em um ou dois turnos de 
quatro horas, por equipe multiprofissional.” (BRASIL, 2004b, p. 
12) 

 Os CAPS/NAPS, posteriormente previstos pela Lei Federal nº 

10.216/2001 (“Lei da Reforma Psiquiátrica”), serão adequados e requalificados 

com a Portaria Ministerial nº 336/2002, incorporando explicitamente a dimensão 

territorial do serviço, conforme estabelece no Art. 1, §2º - “os CAPS deverão 

constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária que funcione segundo a 

lógica do território”.  
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Segundo interpretação do Portal da Saúde do SUS38, os CAPS sendo 

“serviços em saúde mental públicos e territorializados (território é a designação 

não apenas de uma área geográfica, mas das pessoas, das instituições, das 

redes e dos cenários nos quais se dão a vida comunitária)”, que “deverão estar 

capacitadas para realizar prioritariamente o atendimento de pacientes com 

transtornos mentais severos e persistentes em sua área territorial, em regime 

intensivo, semi-intensivo e não-intensivo (...)” (Art. 1, §1º).  

Não menos importante, a legislação define uma série de modalidades aos 

CAPS. No Art. 8º, inclui na Tabela de Classificação de Serviços (14), da Tabela 

de Serviços do SAI/SUS, os serviços dos CAPS, de acordo com as seguintes 

modalidades e descrição: 

- CAPS I: “Unidade com serviço próprio de atenção psicossocial, com 

oficinas terapêuticas e outras modalidades de atendimento e capacidade 

operacional para dar cobertura assistencial a uma população entre 20.000 

e 70.000 habitantes, funcionando em regime de dois turnos, 

desenvolvendo atividades diárias em saúde mental.”; 

- CAPS II: “Unidade com serviço próprio de atenção psicossocial, com 

oficinas terapêuticas e outras modalidades de atendimento e capacidade 

operacional para dar cobertura assistencial a uma população entre 70.000 

e 200.000 habitantes, funcionando em regime de dois turnos, 

desenvolvendo atividades diárias em saúde mental.”; 

- CAPS III: “Unidade com serviço próprio de atenção psicossocial, com 

oficinas terapêuticas e outras modalidades de atendimento e capacidade 

operacional para dar cobertura assistencial a uma população acima de 

200.000 habitantes, funcionando vinte e quatro horas, diariamente, com 

no máximo 05 (cinco) leitos para observação e/ou repouso para 

atendimento inclusive feriados e finais de semana, desenvolvendo 

atividades diárias em saúde mental.”; 

- CAPSi: “Unidade com serviço próprio de atenção psicossocial, com 

oficinas terapêuticas e outras modalidades de atendimento e capacidade 

                                                                 
38 http://portalsaude.saude.gov.br/ 
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operacional para dar cobertura assistencial a uma população acima de 

200.000 habitantes, ou outro parâmetro populacional justificado pelo 

gestor local, funcionando em regime de dois turnos, e desenvolvendo 

atividades diárias em saúde mental para crianças e adolescentes com 

transtornos mentais.”; 

- CAPSad: “Unidade com serviço próprio de atenção psicossocial, com 

capacidade operacional para dar cobertura assistencial a uma população 

acima de 100.000 habitantes, ou outro parâmetro populacional justificado 

pelo gestor local, funcionando em regime de dois turnos, com leitos para 

desintoxicação e repouso (02 a 04 leitos), desenvolvendo atividades em 

saúde mental para pacientes com transtornos decorrentes do uso e/ou 

dependência de álcool e outras drogas.”. 

Por fim, os CAPS serão reafirmados na Portaria Ministerial nº 

3.088/201139, sendo considerados a grande referência do novo modelo 

assistencial, enquanto serviço substitutivo responsável pelo atendimento integral 

às demandas dos usuários nos “territórios em que se localizam”; e como serviço 

estratégico e primário de elaboração e organização das redes de atenção à 

saúde mental (AMARANTE; TORRES, 2001), através de sua articulação de duas 

frentes:  

a) atuando na assistência direta, e na tessitura e mediação da rede de 

serviços de saúde, articulando a equipe técnica, os usuários, a família 

e os Agentes Comunitários de Saúde;  

b) na “promoção da vida comunitária e da autonomia dos usuários, 

articulando os recursos existentes em outras redes: sócio sanitárias, 

jurídicas, cooperativas de trabalho, escolas, empresas etc.” (BRASIL, 

2004b, p. 12)  

                                                                 
39 “Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental 

e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS)” (Portaria Ministerial nº 3.088/2011) 
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Figura 1 - Rede de Atenção à Saúde Mental exposta em Brasil (2004b, p. 11) 

Com base nesta dupla ação, 

“(...) farão o direcionamento local das políticas e programas de 
Saúde Mental: desenvolvendo projetos terapêuticos e 
comunitários, dispensando medicamentos, encaminhando e 
acompanhando usuários que moram em residências 
terapêuticas, assessorando e sendo retaguarda para o trabalho 
dos Agentes Comunitários de Saúde e Equipes de Saúde da 
Família no cuidado domiciliar.” (p. 12) 

O período de 1992 à 2000 será marcado pela expansão da rede de 

atenção psicossocial pautado nos CAPS/NAPS.  
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No período de 2001 à 2003, podemos observar não só a aprovação da 

“Lei de Reforma Psiquiátrica”, mas, também, a realização da III Conferência 

Nacional de Saúde Mental, com a consolidação do novo modelo e o promulgação 

do “Programa de Volta Prá Casa”40, impulsionando o projeto de 

“desistitucionalização”. Este período se caracteriza pela substituição progressiva 

e programada do modelo manicomial, prevendo a construção e consolidação de 

uma rede territorial de serviços. 

No âmbito do planejamento, gestão e execução das políticas públicas, é 

crucial compreender o processo de territorialização das políticas de saúde na 

conjuntura mais ampla de luta pela redemocratização e retomada  do 

planejamento nacional, no Brasil, que trouxeram o foco no território como lócus 

estratégico para a absorção das demandas sociais e intervenção, em vistas à 

transformação do espaço social. 

Conforme Rodrigues (2004), as inflexões na relação sociedade-Estado 

atualmente têm apontado para a territorialização das políticas públicas. 

Perspectiva que se distingue da abordagem clássica das políticas públicas 

setoriais, onde o território vem emergindo como uma possibilidade e uma 

promessa para a construção e reorganização do planejamento e das próprias 

políticas públicas:  

“A implementação das chamadas políticas de ordenamento 
territorial deixa mais clara a necessidade de considerar duas 
características básicas do território: em primeiro lugar, seu 
caráter político – no jogo entre macropoderes políticos 
institucionalizados e os ‘micropoderes’, muitas vezes mais 
simbólicos, produzidos e vividos no cotidiano das populações; 
em segundo lugar, seu caráter integrador – o Estado em seu 
papel gestor-redistributivo e os indivíduos e grupos sociais em 
sua vivência concreta como os ‘ambientes’ capazes de 
reconhecer e de tratar o espaço social em todas as suas 
múltiplas dimensões.” (HAESBAERT, 2004, p. 76) 

                                                                 
40  Instituído pela Lei 10.708/2003, “disponibiliza bolsas de auxílio-reabilitação psicossocial para 

a assistência, acompanhamento e integração social, fora da unidade hospitalar, de pessoas 

acometidas de transtornos mentais, com história de longa internação psiquiátrica (com dois 

anos ou mais de internação)” 
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Para os gestores, o “território” enquanto dimensão espacial privilegiada 

para ação estatal emerge como a unidade privilegiada de planejamento, gestão, 

execução das políticas públicas de saúde,   

A partir dos anos 2000, abordagem territorial assumirá o protagonismo 

para a organização, manutenção e funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e demais políticas de saúde, suplantando distritos sanitários e articulado 

às regioes de saúde – território tomado como a esfera de onde devem partir e 

se organizar as estratégias, práticas e ações que consolidam os programas e 

políticas.  

Num âmbito mais geral, o movimento de regulamentação da abordagem 

territorial no campo da saúde, segue a tendência das demais políticas públicas 

(Plano Nacional de Turismo, Políticas de Desenvolvimento Regional etc.), em 

vistas ao programa de governo de redução das desigualdades, apoiado na pauta 

do crescimento econômico com desconcentração social e regional de renda, que 

vem buscando reafirmar o papel da participação social (articulação de 

conselhos, orçamento participativo, consultas populares etc.) nos processos de 

decisão (STEINBERGUER, 2013). 

O gradual “avanço” da abordagem territorial para as políticas públicas 

pode ser em exemplificado no processo de consolidação do próprio Sistema 

Único de Saúde (SUS). Apesar da regionalização e territorialização aparecerem 

como diretrizes organizacional do sistema, não apresentavam definição 

específica, sendo correligeionários da perspectiva da distritalização – 

instrumentalizada pelos distritos sanitários. É apenas com a NOAS-SUS 

01/2001, que o processo de regionalização da assistência à saúde será 

devidamente regulamentado, em vistas a criação de Plano Diretor de 

Regionaliza (PDR) nos estados e Distrito Federal41, e dando protagonismo ao 

conceito de território: 

                                                                 
41 “O PDR fundamenta-se na conformação de sistemas funcionais e resolutivos de assistência à 

saúde, por meio da organização dos territórios estaduais em regiões/microrregiões e módulos 

assistenciais; da conformação de redes hierarquizadas de serviços; do estabelecimento de 

mecanismos e fluxos de referência e contra-referência intermunicipais, objetivando garantir a 

integralidade da assistência e o acesso da população aos serviços e ações de saúde de 

acordo com suas necessidades.“ (NOAS-SUS 01/2001, Capitulo I, Inciso I). 
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“O processo de regionalização deverá contemplar uma lógica de 
planejamento integrado, compreendendo as noções de 
territorialidade, na identificação de prioridades de intervenção e 
de conformação de sistemas funcionais de saúde, não 
necessariamente restritos à abrangência municipal, mas 
respeitando seus limites como unidade indivisível, de forma a 
garantir o acesso dos cidadãos a todas as ações e serviços 
necessários para a resolução de seus problemas de saúde, 
otimizando os recursos disponíveis.” (NOAS-SUS 01/2001, 
Capitulo I, Inciso I) 

 A partir desta normativa, a previsão dos Planos Diretores de 

Regionalizados (PDR) em âmbito Estadual, aprimora o modelo dos distritos 

sanitários, prevendo regiões de saúde42, articuladas em módulos assistenciais43,  

tendo na unidade territorial de qualificação na assistência à saúde a “base 

territorial mínima de planejamento regionalizado”. 

O território aparece como o menor nível determinado pelo contexto 

epidemiológico e social: 

“Compreende uma área geográfica que comporta uma 
população com características epidemiológicas e sociais e com 
suas necessidades e os recursos de saúde para atendê-la. A 
área geográfica é definida para cada realidade e pode ser 
constituída por: a) vários bairros de um município; b) vários 
municípios de uma região. No processo de definição do 
chamado território-distrito devem ser consideradas para a sua 

                                                                 
42  “Região de Saúde - base territorial de planejamento da atenção à saúde, não necessariamente 

coincidente com a divisão administrativa do estado, a ser definida pela Secretaria Estadual 

de Saúde, de acordo com as especificidades e estratégias de regionalização da saúde em 

cada estado, considerando as características demográficas, socioeconômicas, geográficas, 

sanitárias, epidemiológicas, oferta de serviços, relações entre municípios, entre outras. 

Dependendo do modelo de regionalização adotado, um estado pode se dividir em 

macrorregiões, regiões e/ou microrregiões de saúde. Por sua vez, a menor base territorial de 

planejamento regionalizado, seja uma região ou uma microrregião de saúde, pode 

compreender um ou mais módulos assistenciais.” (Capitulo 1, Inciso 5, Item “a”) 

43 De acordo com a legislação citada, o módulo assistencial consiste num recorte territorial com 

resolubilidade correspondente à um conjunto mínimo de procedimentos de média 

complexidade (atividades ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico e de internação 

hospitalar) como primeiro nível de referência intermunicipal, com acesso garantido a toda a 

população no âmbito microrregional, ofertados em um ou mais módulos assistenciais, 

constituído por um ou mais municípios, com área de abrangência mínima a ser estabelecida 

para cada Unidade da Federação, em regulamentação específica, e com as seguintes 

características: a) conjunto de municípios, entre os quais há um município-sede com 

capacidade de ofertar a totalidade dos serviços citados e com suficiência, para sua população 

e para a população de outros municípios a ele adscritos; ou, b) município com capacidade de 

ofertar com suficiência a totalidade dos serviços citados para sua própria população, quando 

não necessitar desempenhar o papel de referência para outros municípios. 



79 

 

composição as relações de fluxos existentes entre os municípios 
ou bairros, as referências natural ou culturalmente já 
estabelecidas entre eles em suas diversas atividades, 
principalmente na área da saúde. A preexistência de uma 
eventual territorialização definida pelo gestor estadual 
(Secretaria Estadual da Saúde) não deve ser considerada como 
balizamento definitivo, mas pode ser utilizada como um ponto de 
partida e ajustada de acordo com as necessidades. “ (ALMEIDA; 
CASTRO; VIEIRA, 1998, p. 21) 

 Territorialidade aqui se refere à área geográfica de referência aos serviços 

básicos de saúde (centro de saúde, posto de saúde, unidade básica de atenção 

à família, etc.) que terão a responsabilidade pelo cuidado da população adscrita 

àquela área, considerando “as condições econômicas, sociais e culturais da 

população da área, além da disponibilidade, regularidade e custos do transporte 

coletivo” (p. 23).44 

Deve ficar claro que a perspectiva da territorialização das políticas 

públicas, ao mesmo tempo em que particular no contexto brasileiro, está compõe 

um amplo campo de debates no mundo, seguindo o que podemos chamar de 

“tendência” no tocante “ao que há de mais moderno no campo das políticas 

públicas”. Ou, nos dizeres de STEINBERGUER (2013): um “modismo”. 

Para além, de acordo com Guimarãoes, Pickernhayn e Lima (2014, p. 85-

86): 

“A construção de territórios saudáveis faz-se com o 
estabelecimento de políticas públicas urbanas voltadas à 
melhoria da qualidade de vida. Cada território possui 
particularidades e diversidades, econômica, cultura ou social. 
Não se pode fazer uma política única para lugares que possuem 
características e necessidades diferentes. É preciso conhecer, 
em cada lugar, a população, seus costumes, hábitos, 
necessidades para que se possa contribuir para a construção de 
ambientes saudáveis. (...) Não é possível fazer promoção da 
saúde sem considerar os indivíduos e os grupos sociais como 

                                                                 
44 É fundamental a distinção entre a territorialidade e as areas de influência dos serviços. A área 

de influência, trata-se de “um conceito operacional que define os serviços de saúde do 

município ou região considerados como de referência para as populações das áreas de 

abrangência dos serviços básicos de saúde. Essas referências dizem respeito à necessidade 

de realização de procedimentos para o diagnóstico e/ou terapia e/ou reabilitação, que a 

maioria dos serviços básicos das áreas de abrangência não realizam. Esses procedimentos 

podem ser feitos nos hospitais (gerais ou especializados), nos ambulatórios de 

especialidades, nos serviços de apoio diagnóstico ou terapêutico de média complexidade ou 

nos chamados procedimentos de alto custo (SIPAC).” (ALMEIDA, CASTRO e VIEIRA, 1998, 

p. 24)  
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sujeitos. É preciso construir territórios saudáveis com políticas 
públicas intersetoriais, inclusão social e, sobretudo, com a 
participação das redes sociais de solidariedade.” 

Ultrapassando os períodos citados anteriormente, podemos citar a 

Portaria Ministerial nº 3.088/2011, que institui a Rede de Atenção Psicossocial 

para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas45, como o marco regulatório 

atual mais significativo no processo de territorialização das políticas de saúde 

mental. 

Este “ato administrativo normativo” em particular, adquire suma 

importância por dois motivos: pela sua importância como “símbolo de progresso” 

no processo da Reforma Psiquiátrica, do avanço de um modelo de cuidado em 

Saúde Mental, ao regulamentar o modelo das redes de base comunitária e 

territorial; e, ao mesmo tempo, enquanto o marco regulatório, que redefine e 

prevê os equipamentos de cuidado, e reorienta suas devidas competências e 

formas de articulação entre si e com a atenção primária em Saúde. 

                                                                 
45 A Rede prevê como componentes: atenção básica em saúde (Unidade Básica de Saúde, 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família e Consultório de Rua); Atenção Psicossocial Estratégica 

(Centro de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades); Atenção de Urgência e 

Emergência (SAMU 192, Sala de Estabilização, UPA 24 horas e Unidades Básicas de Saúde); 

Atenção Residencial de Caráter Transitório (Unidade de Acolhimento e Serviço de Atenção 

em Regime Residencial); Atenção Hospitalar (Enfermaria especializada em Hospital Geral e 

Serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno 

mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas); Estratégias 

de Desinstitucionalização (Serviços de Residenciais Terapêuticos e Programa “De Volta para 

Casa”); Estratégias de Reabilitação Psicossocial (Iniciativas de Geração de Trabalho e 

Renda, Empreendimentos Solidários e Cooperativas Sociais). 
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Chegamos ao seguinte esquema: 

 

Em síntese, para além da dimensão de gestão e planejamento e execução 

das políticas de saúde mental,  

"se o lugar das práticas psiquiátricas sempre se revestiu de 
especial importância, com a Reforma Psiquiátrica esse lugar 
deixa de ser predominantemente o hospital para tornar-se o 
território de vida do sujeito, um objeto dinâmico, vivo, de inter-
relações. Assim, organizar um serviço substitutivo que opere 
segundo a lógica do território é olhar e ouvir a vida que pulsa 
nesse lugar. Para tanto, é preciso trabalhar com um conceito 
relacional de território, que leve em conta modos de construção 
do espaço, de produção de sentidos para o lugar que se habita, 
ao qual se pertence por meio das práticas cotidianas (YASUI, 
2010)." (LIMA; YASUI, p. 603) 

Segundo BRASIL (2004a, p. 11), o território deve ser entendido nas 

políticas de saúde mental como 

“[Mais do que] apenas uma área geográfica, embora sua 
geografia também seja muito importante para caracterizá-lo. O 
território é constituído fundamentalmente pelas pessoas que 
nele habitam, com seus conflitos, seus interesses, seus amigos, 
seus vizinhos, sua família, suas instituições, seus cenários 
(igreja, cultos, escola, trabalho, boteco etc.). É essa noção de 
território que busca organizar uma rede de atenção às pessoas 
que sofrem com transtornos mentais e suas famílias, amigos e 
interessados. Para constituir essa rede, todos os recursos 
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afetivos (relações pessoais, familiares, amigos etc.), sanitários 
(serviços de saúde), sociais (moradia, trabalho, escola, esporte 
etc.), econômicos (dinheiro, previdência etc.), culturais, 
religiosos e de lazer estão convocados para potencializar as 
equipes de saúde nos esforços de cuidado e reabilitação 
psicossocial. (...) [Sendo] os CAPS [Centros de Assistência 
Psicossocial] (...) dispositivos que devem estar articulados na 
rede de serviços de saúde e necessitam permanentemente de 
outras redes sociais, de outros setores afins, para fazer face à 
complexidade das demandas de inclusão daqueles que estão 
excluídos da sociedade por transtornos mentais.” 

Esta conceituação “final”, busca articular os diferentes sentidos e 

dimensões do conceito de território explorados pelas diferentes vertentes: 

São os equipamentos da Rede, destarte, compreendidos como o lócus do 

planejamento e execução das ações de cuidado, em vistas à integralidade46 e a 

capacidade de produção de melhorias efetivas na saúde e no bem-estar de seus 

usuários. Por conseguinte, o espaço privilegiado onde a abordagem territorial, 

                                                                 
 

46 “Envolve a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Mas, além de ser integral, o 

atendimento no SUS deve priorizar as atividades preventivas. (...) Esta diretriz do SUS, que 

busca compatibilizar ações preventivas e curativas, individuais e coletivas, (...) representa 

uma inovação nos modos de cuidar das pessoas e de buscar soluções adequadas para os 

problemas e necessidades de saúde da população de um bairro ou de uma cidade” (Ibid., p. 

50) 
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Sistema Único de Saúde - SUS

Para os gestores, o “território” é 

adotado como conceito 

supostamente integrador para as 

políticas públicas.

Saúde Coletiva

Para o campo da saúde, em geral, 

o “território” (território usado , de 

Milton Santos) impactou na 

emergência da preocupação de 

entender o processo saúde-doença 

como um processo eminentemente 

social, espacial e temporalmente 

determinado, obrigando à análise 

das condições de ocorrência das 

mesmas – as “determinações 

sociais da doença”.

Paradigma Psicossocial

Para o campo militante e 

profissional, o “territórrio” é adotado 

como orientador [e até agente!] do 

processo terapêutico, via uma 

“atenção territorializada”, 

possibilitando o cuidado aos 

indivíduos em seu cotidiano, em 

sua “sociabilidade no território”.
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proposta pelas políticas de saúde mental, deveria ser equacionada e orientada 

conforme o paradigma da atenção psicossocial (ou apenas, psicossocial). 

Buscando evidenciar as diferenças entre os dois principais paradigmas de 

cuidado no campo da saúde mental já explorados (paradigma psiquiátrico e 

psicossocial), elaboramos um pequeno quadro-síntese: 

 

Fonte: produção autoral. 

De acordo com o paradigma psicossocial, a articulação de uma Rede de 

Atenção Psicossocial na, pela, da e “com” a cidade, deveria encaminhar o 

usuário a uma infinidade de possibilidades de trajetórias numa rede rizomática, 

enquanto processo terapêutico. Para Carvalho (2013, p. 26):  

“a rede rizomática propõe conexões entre todos os lados que 
mudam de acordo com os novos acontecimentos que se criam 
ao invés de ficar preso a definições ou a modelos fechados. A 
construção de múltiplas entradas na rede de saúde mental faz 
com que o trabalhador e o usuário possam construir as suas 
conexões sustentadas nas suas próprias ações, definidas pelo 
trabalho e pelas subjetividades” 

 Portanto, na Rede, qualquer ponto pode ser conectado a qualquer outro 

e deve sê-lo: e que cada trajetória na Rede não remete exclusivamente à relação 

médico-paciente... 

A relação institucional está sempre em conexão com diferentes regimes e 

qualidades de relações, onde o processo terapêutico não só remonta à prática 

terapêutica em si, naquele ou neste equipamento, mas, onde a própria trajetória 

ORIGEM HISTÓRICA
MODELO 

ASSISTENCIAL

PERSPECTIVA 

ESTRUTURANTE
NOÇÕES ESTRUTURANTES OBJETIVO

PROTAGONISMO 

DO PROCESSO DE 

CUIDADO

ORGANIZAÇÃO 

ESPACIAL

PARADIGMA PSIQUIÁTRICO

Revolução Francesa 

(Séc. XVIII), Philippe 

Pinel

Psiquiátrico
Hospitalocêntrico-

medicalizador

Diagnóstico-intervenção-

cura

Controle e 

anulação da 

diferença 

("subjetividade 

serializada")

Equipe médica Espaços asilares

Compartilhamento de 

responsabilidades

Remissão da liberdade e 

direito à diferença

Re-construção de vínculos

Cuidado territorial

PARADIGMA PSICOSSOCIAL
Produção de 

Saúde
Usuário

Rede de 

Atenção de 

base 

comunitária e 

territorial

Desinstitucionalização
Atenção 

Psicossocial
Heterogênese (Séc. XX)



84 

 

cotidiana dos usuários deverá conectar organizações, formas e relações de 

poder, sensibilidades, regimes e enunciações de saber.  

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), estruturada operar como um 

rizoma  (DELEUZE, 1995), deve ser uma realidade heterogênea, cuja 

apropriação aglomera atos muito diversos: cognitivos, linguísticos, políticos, 

estéticos, mímicos, gestuais, perceptivos; de forma que não existe a “Rede em 

si”, como universalidade a priori, mas funciona num concurso complexo de 

significados, apropriações e discursos, não devendo, desta maneira, a trajetória 

dos usuários ser tomada de forma genealógica – buscando decompor estrutura 

internas, para a justificação e significação do processo. A Rede, como 

concebida, só existiria, então, na dimensão relacional, do encontro entre 

pessoalidades que fazem emergir contingencias que, por sua vez, impulsionam 

e repulsionam, ao mesmo tempo, os diferentes indivíduos em relação, não 

podendo ser atribuída, nem submetida ao que quer que seja de significante a 

priori. 

O processo terapêutico na Rede deve incorporar multiplicidades, onde 

inexiste uma unidade que orienta as relações entre sujeitos e objetos do cuidado. 

Não há sujeitos nem objetos (médico e paciente se diluem no encontro), posto 

que o cuidado, nesta abordagem, se constituiria em produção orientada à 

potencialização dos usuários e composta por determinações, grandezas e 

diferentes dimensões que se compõem mutuamente e que mudam de qualidade 

a cada movimento de um ou outro – a cada agenciamento.  

Esta forma de conceber a Rede e sua funcionalidade imputa projetos 

terapêuticos descentrados sobre outras dimensões, atravessamentos e 

registros: projetos terapêuticos do usuário, com os saberes, nexos, léxicos, 

significados, representações, do usuário; e não exclusivamente do técnico ou 

agente de saúde. 

Assim sendo, apenas aparentemente existiria uma unidade na Rede. Se 

compreendida enquanto linhas, a Rede se configuraria mais como um plano de 

consistência para às multiplicidades, viabilizadas pelos encontros. 

Por isso, a trajetória na Rede pode ser rompida, quebrada e retomada em 

qualquer uma de suas partes, posto que se por um lado é organizada, distribuída, 
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estratificada; por outro, em si comporta os desvios, linhas de fuga, aberturas, 

reacomodando e se rearranjando de forma contingente. As linhas de fugam 

fazem parte da “Rede rizomática” e se remetem umas às outras. 

Nela, teoricamente, temos infinitas possiveis cartografias que deverão ir 

se esboçando no cotidiano do usuário, enquanto protagonistas de seu próprio 

processo de cuidado, e ao longo das diferentes formas de apropriação de suas 

próprias potencialidades, que, ponto a ponto, deverão abrir caminho a inúmeras 

possibilidades de ser – “a liberdade é terapeutica!” diz o jargão muito comum 

hoje no meio institucional. 

Porém, se por um lado a transformação nas práticas institucionais devem 

ser orientadas para a produção de diferentes efeitos nas práticas profissionais. 

Por outro, o exercício profissional “por ser uma prática social – não se explica 

[apenas] pelas atividades exercidas, precisando ser articulada com a estrutura 

social para seu desvendamento” (BRAVO, 1998, p. 36). Ou seja, se os 

profissionais de saúde “podem ser considerados como articuladores na 

mediação Estado-Sociedade Civil e sujeitos sociais e políticos na defesa do 

direito universal à saúde” (Idem); ao mesmo tempo, segundo LUZ (1994, p. 88) 

para compreendermos as políticas de saúde mental é preciso ter claro que elas 

“mediatizam saberes e práticas institucionais distintos, com uma evolução 

histórica específica, e que tanto esses saberes, quanto as práticas de 

intervenção institucional que eles originam não são monolíticos e nem 

coerentes”. Daí resultam muitas das contradições entre discurso (normas, 

programas etc.) e prática. 

Ainda, verifica-se que entre a demanda dos usuários à procura dos 

serviços de saúde e os trabalhadores, há uma série de mediações “cada vez 

mais preenchida por procedimentos controlados pelo chamado ‘comp lexo 

médico-industrial’” (GUIMARÃES; PICKERNHAYN; LIMA, 2014) 47, onde a 

                                                                 
47 O conceito citado trata-se do exercício de visibilização da dimensão política do exercício 

profissional, sendo utilizado para visibilisar as múltiplas e complexas inter-relações 

estabelecidas entre diversos atores do setor saúde e destes com os demais setores da 

economia (assistência médica, redes de formação profissional, indústria farmacêutica e 

indústria produtora de equipamentos médicos e de instrumentos de diagnóstico). Segundo 

VIANNA (2002, p. 376), o “Complexo Médico-Industrial (CMI) é um produto histórico e 

particular da evolução do sistema de saúde. É um estágio onde, devido à necessidade de 
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assistência e a saúde confundem-se com a produção de consultas e exames e 

o desenvolvimento de novas tecnologias e saberes impulsionadores do patamar 

de ganho de capital das corporações e dos interesses privados – o que produz 

e ao mesmo tempo se expande com o consumo de medicamentos, 

equipamentos e serviços. Falamos da extensa cadeia produtiva e rede de 

corporações atuantes no setor de oferta de assistência e atenção médica, bem 

como os serviços de apoio e diagnóstico. 

O reconhecimento da prática médica como prática social no contexto da 

estrutura capitalista, importa pois clarifica como se articulam as inovações com 

o processo de acumulação ou de reprodução das condições de produção.  

O atendimento aos pacientes desencadeia uma série de outros serviços 

e até influenciam a produção de informações de interesse epidemiológicos. 

Porém, são as corporações multinacionais quem monopolizam as inovações: 

“É importante reconhecer que muitas dessas tecnologias, 
introduzidas na medicina, possuem um custo muito elevado em 
relação aos benefícios produzidos e não provocam nenhuma 
alteração significativa nos perfis de morbimortalidade dos países 
(LANDMANN, 1986). Por outro lado, a complexidade tecnológica 
crescente dos equipamentos incorporados às práticas médicas 
faz com que não haja condições de produzi-los no nível local, 
criando demandas de consimo que pressionam o Estado a um 
esforço de expansão de seus serviços e sistemas de controle, a 
partir de parâmetros técnicos dados pela tecnologia importada 
ou pela atuação direta de grandes grupos econômicos.” 
(GUIMARÃES, PICKERNHAYN; LIMA, 2014, p. 89-90)   

São os próprios médicos quem integram os conselhos governamentais e, 

ao mesmo tempo, em muitas corporações, avaliam as novas tecnologias, 

expressando opiniões em artigos e conferências.  

Assim, a demanda pelas inovações (equipamentos e processos) é 

induzida pelos mesmos que produzem essas novas tecnologias, “tornando, 

prematuramente, obsoletas as técnicas de produção e podendo afetar padrões 

de comportamento e a própria estrutura social” (p. 90) 

                                                                 
reprodução dos capitais investidos, as práticas capitalistas privadas tornaram-se 

hegemônicas e determinantes das funções, papeis e relações de cada ator no interior do 

próprio sistema”. Aqui, a inovação tecnológica (reafirmada e demandada pelo saber médico) 

é o grande motor. C.f. DONNANGELO, Cecilia e PEREIRA, Luiz. Saúde e sociedade. 2ª 

Edição,  São Paulo: Duas Cidades, 1979. 
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Conforme os autores (p. 91): 

“A tudo isto, está ligada a ideia de que a incorporação dos frutos 
do desenvolvimento tecnológico às práticas de saúde é o 
caminho para a melhora da saúde da população, tornando mais 
frequente o recurso aos medicamentos e exames laboratoriais e 
a incorporação de equipamentos e instrumentos médico-
hospitalares, como exigência da boa atenção médica. Ao se 
centrar a atenção na assistência médica, recria-se a sua 
necessidade em planos de complexidade tecnológica mais 
sofisticada. Esta tendência responde aos avanços do 
conhecimento médico com suas repercussões imediatas nos 
meios de diagnóstico e terapêutica e gera uma expectativa de 
acesso a essa tecnologia na população.” 

É mais lucrativo para os médicos acionar tecnologias mais sofisticadas do 

que estabelecer um contato mais prolongado com o paciente, ao mesmo tempo 

em que mecaniza sua prática, dando a impressão ao usuário de uma assistência 

de alto nível de excelência, na maioria das vezes desnecessária.  

Por sua vez, a lógica dos planos e seguros de saúde operam de forma 

significativa a ideologia do paciente como consumidor de serviços. Paciente que, 

muitas das vezes está alheio de qualquer entendimento acerca do sistema de 

preços ou dos custos distributivos de cada serviço ou atendimento48.  

A ampliação quantitativa e qualitativa da assistência médica aparece 

como fruto da pressão dos usuários, o que não quer dizer o setor comporte 

formas de valorização ou privilégios ao produtor privado. 

A modernização tende a induzir novas demandas, alargando o espectro 

desse mercado de serviços e dos campos de atuação da medicina. 

Por causa dos fortes interesses econômicos, 

“a organização dos serviços de saúde caminha na direção de 
maior proliferação das instituições especializadas (radiológicas, 
cardiológicas etc.) ou de estabelecimentos de alta complexidade 
em diagnóstico e terapêutica (laboratórios, medicina nuclear 
etc.). (...) Cada vez mais, estabelece-se a necessidade de 
redução de escala ou a implementação dos chamados serviços 
multi-hospitalares, para que se mantenham rentáveis, dividindo, 
entre vários estabelecimentos, os serviços comuns (...). Estas 
mudanças sustentam uma demanda formada pela rede 

                                                                 
48 “Mais do que uma valorização da informação resultante de equipamentos de diagnósticos 

sofisticados, os honorários por procedimentos tecnológicos refletem uma alta valoração da 

tecnologia em si” (GUIMARÃES, PICKERNHAYN e LIMA, 2014, p. 88) 
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prestadora de serviços médicos, industria farmaceutica e de 
equipamentos médicos, constituindo-se em força social, que 
estabelece uma relação sinonímica, amplia-se mais entre o 
‘direito à saúde’ e o ‘direito à assistência médica’.” (p. 88-89) 

A especificidade assumida pela prática médica na sociedade de classes 

obriga a reconhecer, segundo Donnangelo e Pereira (1979, p. 32-33) 

“não é a diferenciação da prática médica em sociedades 
capitalistas, e sim a sua extensão [que importa] (...). Ao referir-
se prioritariamente à extensão indica-se, antes de mais nada, a 
intenção de acentuar o aspecto mais diretamente visualizável da 
organização atual dos serviços médicos, bem como de tentar 
discorrer sobre a peculiaridade das relações entre medicina e 
classes sociais pelo ângulo do qual tende-se mais facilmente a 
negá-la. Por outro lado, através desse aspecto, as formas atuais 
de organização da prática médica aparecem não apenas como 
o produto da ação das classes hegemônicas, mas revelam mais 
diretamente a participação, não processo político, das demais 
classes sociais. (...) No que se designa aqui por extensão da 
prática médica há que destacar pelo menos dois sentidos que 
devem merecer atenção: em primeiro lugar, a ampliação 
quantitativa dos serviços e a incorporação crescente das 
populações ao cuidado médico e, como segundo aspecto, a 
extensão do campo da normatividade da medicina por referência 
às representações ou concepções de saúde e dos meios para 
se obtê-la, bem como às condições gerais de vida. (...) [Por fim,] 
a extensão da prática médica não correspondeu a um fenômeno 
simples e linear de aumento de um consumo específico, e sim 
que ela se deu através de uma complexa dinâmica econômica e 
política na qual se expressaram os interesses e o poder de 
diferentes classes sociais.” (grifo nosso) 

Destarte, a compreensão geográfica do planejamento, organização e 

funcionamento dos serviços de saúde não pode ficar circunscritas apenas ao ato 

médico e/ou aos documentos normativos – “o estudo dos serviços de saúde é 

um campo rico para identificarmos o jogo de grupos de interesse e como estes 

grupos põem em circulação concepções de técnica e ciência com conteúdos 

bem diferenciados” (GUIMARÃES; PICKERNHAYN; LIMA, 2014, p. 93). 

Por esse motivo, uma análise crítica acerca da abordagem territorial no 

campo da saúde mental implica em reconhecer que: 

a) Não existe modelo assistencial autoaplicável: apesar dos paradigmas 

(psiquiátrico e de atenção psicossocial) de cuidado construírem a 

própria centralidade da dinâmica espacial e do saber técnico nas 

práticas profissionais,  acarretando a ordenação de modelos 

assistenciais, o arranjo institucional e espacial por si não garante sua 
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operação – embora fundamental. Ou seja, a estruturação de um 

modelo assistencial per si não garante a eficiência de seus objetivos, 

visto que, apesar da previsão formal, os modelos assistenciais em 

saúde acontecem na prática no exercício profissional, que comporta, 

na relação de encontro demandado-demandante (em si micropolítica), 

uma série de determinações (domínio exclusivo do saber e da 

autoridade médica,cobranças profissionais, promessa de bonificação  

etc.) e mediações (preconceitos, valores religiosos, constrangimentos 

e experiências pessoais etc.) que extrapolam tanto o domínio e 

controle dos sujeitos em relação quanto o campo formal instituído 

pelos modelos. . 

b) O paradigma ideal é um idealismo: Na dimensão do encontro 

demandante-demandado, em vistas ao diverso conjunto de 

determinações e mediações apontadas acima, na prática profissional 

raramente os paradigmas de cuidado operaram na realidade de forma 

“pura”/”ideal”. Tal qual a complexidade dos contextos em que os 

sujeitos estão inseridos, os diferentes paradigmas (no limite, seus 

princípios fundamentais) também estão em constante tensão e em 

irremediável coesistência no cotidiano dos serviços, dado os diferentes 

interesses, jogos e relações de poder que lhe atravessam e, ao mesmo 

tempo, lhe extrapolam. Em alguns momentos absolutamente 

aproximados, podendo até ter suas fronteiras diluídas – como nos 

casos em que as atitudes, por mais progressistas que se pautem são 

capturadas/apropriadas em processos que podem se desdobrar até no 

avesso da intenção. 

c) Os paradigmas são modulares: Os paradigmas não são “produtos” à 

serem consumidos, mas sim um conjunto de pressupostos para 

relações, e que, portanto, só existem enquanto estão sendo operados. 

Desta forma, dada à dinâmica das relações, não estão nunca 

acabados, mas em constante transformação, sendo produzidos e 

reproduzidos, modulados e remodulados, conforme agenciados às 

realidades em que operam. 

Nós somos os paradigmas! Ambos. Como lidar?! 
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CAPÍTULO 3 - Os desafios teórico-metodológicos, práticos e políticos da 

abordagem territorial na Saúde Mental. 

 

“A curiosidade desinteressada do sábio que se esforça por 
ignorar as motivações daqueles que ele estuda já passou de 
moda. (...) A juventude tem a necessidade de um conhecimento 
que não seja puramente intelectual. Ela gostaria de encontrar no 
conhecimento um método para compreender, e regras para agir, 
a um só tempo. Estas regras não podem ser percebidas sem a 
referência ao sujeito (...)”  

CLAVAL, Paul (1983) 

 

 No sentido de aprofundarmos nosso debate, para Cruz (2006), o território 

cada vez mais tem assumido uma “dupla centralidade/visibilidade”: analítica 

(epistemológica e teórica) e empírica (histórica e política). 

Do ponto de vista analítico, a abordagem territorial tem emergido como 

ferramenta de grande valia não só as análises no campo da Geografia. No 

campo das ciências humanas em geral, com o avanço da globalização 

econômica, a intensificação dos fluxos e integração dos lugares tem implicado 

notas problemáticas para o entendimento das relações sociais. A dimensão 

espacial dos fenômenos, cada vez mais evidênciada, tem se tornado o foco das 

análise e a grande promessa para o entendimento desta nova realidade posta49. 

Realidade de intensificação da multiplicidade, visto que  

“O espaço é a esfera da possibilidade da existência da 
multiplicidade; é a esfera na qual distintas trajetórias coexistem; 
é a esfera da possibilidade da existência de mais de uma voz. 
Sem espaço não há multiplicidade; sem multiplicidade não há 
espaço. Se o espaço é indiscutivelmente produto de inter-

                                                                 
49 “A grande obsessão do século XIX foi, sabe-se, a história: temas do desenvolvimento e da 

estagnação, temas da crise e do ciclo, da acumulação do passado, do grande excesso de 

mortos, do resfriamento ameaçador do mundo. Foi no segundo princípio da termodinâmica 

que o século XIX encontrou a essência de seus recursos mitológicos. A época atual seria 

talvez sobretudo a época do espaço. Estamos na época da simultaneidade, estamos na 

época da justaposição, na época do próximo e do distante, do lado a lado, do disperso. (...) 

Talvez seja possível afirmar que alguns dos conflitos ideológicos que animam as polêmicas 

de hoje em dia se desenrolam entre os devotos descendentes do tempo e os aferrados 

habitantes do espaço” (FOUCAULT, 2013). 
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relações, então isto deve implicar na existência da pluralidade: 
multiplicidade e espaço são co-constitutivos.“ (MASSEY, 2004) 

 Ao mesmo tempo, conforme discutido por Haesbaert (2004), o espaço é 

“re-descoberto” pela via da negação, nos discurso da desterritorialização 

presentes nos teóricos da globalização – “o fim do espaço”, “a supressão do 

espaço pelo tempo”, “o fim dos Estados-nacionais” etc.  

Consecutivamente, é cada vez maior o número de pesquisas e análises 

valorizando a dimensão espacial como ferramenta privilegiada para 

compreensão da sociedade. 

Referente às mudanças no campo do pensamento social, Cruz (2006) 

situa a necessidade de compreendê-las a partir do surgimento de “novas teorias 

da ação, da política e do poder nas ciências sociais e na filosofia” (p. 87): 

“Nesse sentido, podemos listar várias contribuições, desde 
aquelas situadas no campo do materialismo histórico, como, por 
exemplo, a teoria política de Gramsci e a teoria do Estado de 
Poulantzas até aquelas que estão para  além do materialismo 
histórico, como é o caso da analítica do poder de Michel 
Foucault, da teoria da razão prática de Pierre Bourdieu, da teoria 
dos agenciamentos e da micropolítica de Felix Guattari e 
Deleuze. Podendo-se incluir nessa lista relevantes contribuições 
oriundas dos estudos culturais, dos estudos pós-coloniais, das 
teorias antirracistas, das teorias feministas, das teorias queer, 
além do vigoroso pensamento descolonial latinoamericano.” 
(Idem)  

Debruçarmos sobre a centralidade do território, implica na observância de 

uma conjuntura na qual “uma nova forma de pensar a ação, o poder e a política 

influenciados por uma nova realidade e um novo movimento no campo do 

pensamento social” emergem. 

Para além, as novas concepções de território buscam mais do que tratar 

simplesmente de rever as formas de entender, pensar e agir políticamente, 

tomando o poder e a política do ponto de vista do enfrentamente com o Estado, 

na instauração de outros regimes de organização societária. Buscam ampliar o 

campo de problematizações acerca dos fenômenos que envolvem os processos 

de dominação e resistência. 

Do ponto de vista empírico, ainda conforme o autor, o conceito de território 

também ganha uma grande visibilidade, tornando-se conceito-chave para as 
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políticas de Estado, nas diferentes esferas de ação/intervenção. Trata-se, como 

já abordamos, da territorialização das políticas públicas. No caso brasileiro, esse 

movimento é emblemático. Vários ministérios utilizam o conceito de território 

como um elemento estruturante de suas formas de planejamento e intervenção. 

Numa outra perspectiva, mais ligada à sociedade civil, o autor joga luz aos 

movimentos sociais, para os quais o conceito “tem funcionado como um 

dispositivo de agenciamento político, em especial, no contexto latino americano, 

em que essa categoria é uma espécie de catalisador das energias 

emancipatórias” (Id., p. 89). Desta forma, o acionamento do conceito tem se 

mostrado estrategicamente presente nos mecanismos de intervenção social e 

politica tanto dos atores hegemônicos quanto dos hegemonizados. 

Haesbaert (2014), refletindo acerca da construção de conceitos no âmbito 

da geografia, nos aponta uma distinção importante no uso dos conceitos. 

Para o autor, inspirado em Moore (2008), os conceitos podem ser 

acionados de três diferentes formas: enquanto “categoria normativa” (como 

instrumento jurídico-político de Estado, por exemplo, nas ações de gestão, 

planejamento e execução de políticas públicas); enquanto “categoria da prática” 

(nos discursos, práticas e experiências dos movimentos sociais, e acionados por 

esses como estratégia de luta, garantia e/ou reafirmação de direitos); e, por fim, 

enquanto “categoria analítica” (mais próxima da academia, no processo de 

reflexão e análise da realidade). 

Poderíamos acrescentar mais uma dimensão: o território como potência 

de vida aos usuários.  

Estigmatizados, para muitos usuários o próprio ato de sobreviver em si já 

aparece como ato político e em conflito com os lugares que perpassa – 

produzidos a partir e para a negação de sua existência. Existir é um ato de 

resistência. Desta forma, a dimensão geográfica das ações dos sujeitos em seus 

espaços cotidianos irremediavelmente já implica na conquista e da luta 

(antimanicomial, no sentido lato, por excelência). Não se trata de uma escolha 

ou de uma estratégia. 
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Se, segundo Souza (2013), o território é “uma das facetas do espaço 

social”, sendo a projeção/expressão das relações de poder no espaço50 que 

opera um “campo de forças”, e, portanto, “um espaço definido e delimitado por e 

a partir de relações de poder” (SOUZA, 1995, p. 97) – território como “uma teia 

ou rede de relações sociais que, a partir de sua complexidade interna, define, ao 

mesmo tempo um limite, uma alteridade...” (SOUZA, 1995, p. 86);  a dimensão 

do território como a base ontológico-existencial dos usuários é marcada pela 

afirmação do território como afirmação da vida. Delimitar sua presença como 

pressuposto básico da existência. O ato de estar que carrega toda a dimensão 

política das disputas de poder para existir. Por isso, território que figura como 

potência de vida por conta das disputas e lutas cotidianas que o próprio a própria 

existência daqueles sujeitos obriga, e que são eminentemente espaciais: 

“o poder só se exerce com referência a um território e, muito 
frequentemente, por meio de um território. Não há influência que 
seja exercida ou poder explícito que se concretize sem que seus 
limites espaciais, ainda que às vezes vagos, igualmente sejam 
menos ou mais perceptíveis. Mesmo quando se exerce poder a 
grandes distâncias, por meio das modernas tecnologias de 
comunicação e informação, o alvo ou destinatário jamais é um 
grupo social ‘flutuando no ar’, mas sempre um grupo social em 
conexão com um espaço (a ser [des] territorializado, portanto). 
E, em muitos casos, o uso intenso e ostensivo de práticas 
espaciais, como restrições de acesso e locomoção, manuseio de 
signos inscritos na paisagem e ressignificação de lugares 
(mediante alteração de toponímia etc.), modificação de 
fronteiras, e assim sucessivamente, envolvem a 
instrumentalização e a alteração do território (e também do 
substrato espacial material, da paisagem e das imagens de 
lugar, em vários casos). (SOUZA, 2013, p. 87-88) 

Por fim, no caso específico da Saúde Mental, onde a dimensão “prática” 

e “normativa” muitas vezes se mesclam no cotidiano dos usuários e profissionais, 

ainda poderíamos acrescentar outra dimensão do uso do conceito: enquanto 

signo – uma ideologia. 

É preciso compreender que o processo de institucionalização da Reforma 

acabou por canalizar diferentes pautas e interesses dispersos na realidade dos 

                                                                 
50 “O fato de se admitir que o território, na qualidade de uma projeção espacial de relações de 

poder, não deve ser confundido com o substrato não quer dizer, de jeito nenhum, que seja 

possível compreender e, mais ainda, investigar territórios concretos (sua origem e causas de 

suas transformações ao longo do tempo) sem que o substrato espacial material do espaço 

social seja devidamente considerado.” (SOUZA, 2013, p. 89) 



94 

 

serviços de saúde mental. A possibilidade de “abertura para o território”, apesar 

de não apaziguar essas demandas, operou sua integração – até hoje conflituosa. 

O território, por tanto, acabou por se tornar também a “figur-ação” do novo 

modelo assistencial. Mais do que um “conceito-referência”, o uso nominal do 

território por si só figura como uma “imagem” que acaba por despertar um 

processo significante das práticas e ações institucionais cotidianas, 

mecanicamente cobrindo as mesmas do sentido revolucionário e emancipador 

da ideia da Reforma. Se limitado à dimensão ideológica, o uso do conceito acaba 

por desviar-se do sentido estratégico da Luta Antimanicomial, por que a-crítico e 

prescindível de engajamento, e de seu sentido terapeutico, por sobrepujar os 

conflitos e contradições das implicações da abordagem territorial operante, em 

vistas ao alinhamento e consensualização em relação ao discurso político 

instituído. Dai seu caráter ideológico. 

Destarte, podemos delinear os principais desafios teórico-metodológicos, 

práticos e políticos de uma abordagem territorial na saúde mental. 

 

i. A reificação e transfiguração do conceito em obstáculo 

 Um dos desafios decorrentes da supervalorização da dimensão de uso do 

território como signo, está em implicar na banalização do conceito, se 

aproximando do que citamos na introdução como “pop-degradação”, e até 

“modismo”. 

 Ocorre que, ideologizado, os diferentes sentidos do conceito de território 

foram “absorvidos” nas leis que regulamentam as políticas de saúde mental, 

sem, contudo, ser explicitamente definido e nem tendo sua polissemia 

distriminada. 

Tornado “consenso”, as diferentes abordagens territoriais coabitam nas 

normativas sem a devida conceituação. 

Vejamos o caso da Portaria do Ministério da Saúde Nº 3.088, de 23 de 

Dezembro de 2011, adequada às diretrizes da Lei Federal Nº 10.216/2001 (“Lei 

da Reforma Psiquiátrica”, que redireciona o modelo de assistencial em Saúde 

Mental), que “Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com 
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sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”. 

O documento define uma série de serviços e equipamentos51 que deverão 

constituir a Rede (Art. 5), no que diz respeito à: atenção básica em saúde; 

atenção psicossocial especializada; atenção de urgência e emergência; atenção 

residencial de caráter transitório; atenção hospitalar; estratégias de 

desinstitucionalização; estratégias de reabilitação psicossocial. Equipamentos e 

serviços que deverão obedecer à 12 “diretrizes para o funcionamento da rede” 

(Art. 2), visando 3 “objetivos gerais” (Art. 3), através de 9 “objetivos específicos” 

(Art. 4). 

No que diz respeito ao termo “território”, é citado num total de 10 vezes, 

aparecendo no texto de 2 “diretrizes para o funcionamento da rede”52; em 1 dos 

objetivos gerais53; e 7 vezes, ao caracterizar os componentes da Rede e suas 

ações e competências54. 

De forma geral, podemos “mapear” três diferentes “categorias principais 

de sentido” atribuídos ao conceito: a) território como orientador das atividades 

terapêuticas; b) território como unidade de gestão e planejamento em saúde; e, 

c) território como aquilo que dá coerência à unidade político-administrativa do 

Estado. 

                                                                 
51 São equipamentos e serviços previstos (Art. 5): Unidade Básica de Saúde; Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família; Consultório de Rua; Apoio aos Serviços do componente Atenção Residencial 

de Caráter Transitório; Centros de Convivência e Cultura; Centros de Atenção Psicossocial nas 

suas diferentes modalidades; SAMU 192; Sala de Estabilização; UPA 24 horas e portas 

hospitalares de atenção à urgência /pronto socorro, Unidades Básicas de Saúde; Unidade de 

Acolhimento; Serviço de Atenção em Regime Residencial; Enfermaria especializada em hospital 

geral; Serviço Hospitalar de Referência (SHR) para Atenção às pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas; 

Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT); Programa de Volta para Casa (PVC); Iniciativas de 

Geração de Trabalho e Renda; Empreendimentos Solidários e Cooperativas Soc iais. 

52 Art. 2, incisos VII e IX 

53 Art. 3, inciso III 

54 Art. 6 § 3º; Art. 7, § 1º; Art. 10, § 4º; Art. 12, § 2º; e, Art. 14, incisos I, II e III. 
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A primeira é a mais frequente ao longo do texto, sem, porém apresentar 

definições claras. É que o texto considera e incorpora todo o conjunto de outras 

normativas e Leis precedentes, transpondo seus conceitos e abordagens.  

Está presente em 2 diretrizes, sendo:  

a) “desenvolvimento de atividades no território, que favoreça a 

inclusão social com vistas à promoção de autonomia e ao 

exercício da cidadania” (Art. 2, inciso VII);  

b) “ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com 

participação e controle social dos usuários e de seus familiares” 

(Art. 2, inciso IX). 

Também aparece em 1 dos 3 objetivos gerais – “garantir a articulação e 

integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando 

o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção 

às urgências” (Art. 3, inciso III). 

Por fim, no que diz respeito aos componentes da Rede, aparece 2 vezes: 

a) “no que se refere ao inciso II deste artigo, em nível local ou 

regional, compõe a rede hospitalar de retaguarda aos usuários de 

álcool e outras drogas, observando o território, a lógica da redução 

de danos e outras premissas e princípios do SUS” Art. 10, § 4º, 

acerca da “atenção hospitalar - serviço Hospitalar de Referência 

para Atenção”); 

b) “as iniciativas de geração de trabalho e renda/empreendimentos 

solidários/cooperativas sociais de que trata o § 1º deste artigo 

devem articular sistematicamente as redes de saúde e de 

economia solidária com os recursos disponíveis no território para 

garantir a melhoria das condições concretas de vida, ampliação da 

autonomia, contratualidade e inclusão social de usuários da rede e 

seus familiares” (Art. 12, § 2º, no que tange às “estratégias de 

desinstitucionalização”). 

Este conjunto de referências refletem dois “caminhos do território” já 

apontados, misturando o conceito de território usado de Milton Santos, legado 
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do movimento de Reforma Sanitária; e o conceito de território no sentido 

atribuído ao pressuposto da desinstitucionalização de Franco Baságlia – não 

necessariamente concordantes. 

No que diz respeito ao segundo grande “categorias de sentido”, podemos 

citar 2 momentos em que o conceito é acionado, sendo:  

a) “quando necessário, a Equipe de Consultório na Rua, de que trata a 

alínea "a" do inciso II deste artigo, poderá utilizar as instalações das 

Unidades Básicas de Saúde do território” (Art. 6 § 3º, acerca da 

“Equipe de atenção básica para populações específicas - Consultório 

de Rua”);  

b) “o Centro de Atenção Psicossocial de que trata o caput deste artigo é 

constituído por equipe multiprofissional que atua sob a ótica 

interdisciplinar e realiza atendimento às pessoas com transtornos 

mentais graves e persistentes e às pessoas com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em sua área 

territorial, em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo, e não 

intensivo” (Art. 7, § 1º, no que tange a “atenção psicossocial 

especializada – CAPS”). 

Aqui, apesar de em ambas as redações observarmos à filiação às normas 

de regionalização e territorialização pautadas pelo SUS (NOAS 01/2001), 

podemos notar dois sentidos distintos: por um lado, observamos a perspectiva 

da territorialidade dos serviços, adequados as Regiões de Saúde; por outro, o 

território aparece como continente, base material, como possuidor e sinônimo de 

dos equipamentos de saúde. 

Por fim, podemos citar 3 momentos em que o conceito é acionado de 

forma idêntica, no que se refere ao Art. 14 (Competências para a 

operacionalização da Rede de Atenção Psicossocial). Em ambos os casos, o 

conceito é acionado na concepção histórica dos juristas da relação Estado: da 

distribuição de competências entre união, federação, estado e município – 

território como espaço de político-administrativo da soberania do Estado 

(STEINBERGUER, 2013). 
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 Se compreendemos que a normativa regula a reorganização espacial dos 

serviços, além de propor novas formas de regulação para as relações 

institucionais, ambas tendo como base o “território”, a não clarificação deste 

tende a se impor como um obstaculo para a realização das intenções da Lei. E, 

consequentemente, ao avanço, no âmbito institucional ao projeto da Reforma.  

 

ii. O problema da burocratização do conceito e as diferentes 

dimensões da territorialidade. 

Dentro do nosso horizonte de problematizações e desafios que estamos 

esboçando, encaminha-se as dificuldades concernentes à institucionalização e 

burocratização do conceito em sua dimensão normativa. 

Por um lado, a falta de uma definição formal de território pode produzir 

constrangimentos e entraves à aplicação das política de saúde mental. Por outro, 

a normativização de uma definição “acabada” e bem definida do conceito 

implicaria em uma série de entraves, visto que a complexidade do conceito 

reduziria-se à sua norma, obrigando à uma abordagem territorial tecnicista, o 

que incorre no esvaziamento de sua capacidade de reveladora e analítica da 

realidade dos usuários e, portanto, reduzindo a potência da intervenção – visto 

obscurecer os conflitos decorrentes de seu agenciamento com a realidade e 

demanda dos usuários. 

Para Antas Jr (2005, p. 61), tanto as normas jurídicas quanto as formas 

geográficas são importantes forças constituidoras/constituidas pelo processo de 

produção do espaço geográfico: 

“As normas jurídicas e as formas geográficas guardam a 
propriedade comum de produzir condicionamentos sobre a 
sociedade, funcionalizando-a para diversos fins e direções 
distintas. Indivíduos, grupos e/ou populações têm seus 
comportamentos constantemente submetidos a 
enquadramentos [normas] geradores de resultados “socialmente 
desejáveis”. Essa coação produzida externamente aos sujeitos 
pode ter sua fonte numa materialidade [formas geográficas] 
apenas aparentemente inerte, uma vez que os conjuntos de 
objetos artificiais e humanizados que a constituem arranjam-se 
intencionalmente, de modo a obstaculizar dadas ações ou, ao 
contrário, a promover-lhes a fluência.” 
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Do ponto de vista do planejamento das ações nos serviços e gestão, 

administração e planejamento da Rede, a orientação normativa do cuidado e 

trato no território envolve três procedimentos básicos referentes a: a) delimitação 

de áreas de atuação dos serviços; b) reconhecimento do ambiente, população e 

dinâmica social existente; c) e estabelecimento de relações com outros serviços 

adjacentes.  

 A partir destes procedimentos, teoricamente a articulação com o território 

permitiria o desenvolvimento de planos terapeuticos baseados na série de 

pressupostos que vimos anteriormente referentes ao paradigma psicossocial. 

Porém, o território não se restringe a seu substrato material. 

Se, conforme enunciamos anteriormente, o território é fundamentalmente 

“um campo de forças, as relações de poder espacialmente delimitadas e 

operando, destarte, sobre um substrato referencial”, “(Sem sombra de dúvida, 

pode o exercício do poder depender muito diretamente da organização espacial, 

das formas espaciais; mas ai falamos dos trunfos espaciais da defesa do 

território, e não do território em si.)” (SOUZA, 1995, p. 97), a questão primordial 

não deve ser a classificação de suas características físicas e recursos (naturais 

e sociais), ou ainda as formas de ligação afetiva e de identidade entre um grupo 

social e seu espaço (SOUZA, 2013), visto que 

“ao mesmo tempo que o território corresponde a uma faceta do 
espaço social (ou, em outras palavras, a uma das formas de 
qualifica-lo), ele é, em si mesmo, intangível, assim como o poder 
o é, por ser uma relação social (ou melhor uma das dimensões 
das relações sociais). Se o poder é uma das dimensões das 
relações sociais, o território é a expressão espacial disso: uma 
relação social tornada espaço – mesmo que não de modo 
diretamente material, como ocorre com o substrato, ainda que o 
território dependa, de várias maneiras, deste último” (p. 98) 

A compreensão das relações que instauram situações comuns ao ponto 

de permitirem a particularização dos espaços (regionalização da área adscrita 

ao processo terapêutico), deve partir da análise dos jogos de poder e linhas de 

força que configuram estes espaços desta maneira. 

“Isso não quer dizer, de jeito nenhum, que a cultura (o 
simbolismo, as teias de significados, as identidades...) ou a 
economia (o trabalho, os processos de produção e circulação de 
bens) não seja relevantes ou não estejam ‘contemplados’ ao se 
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lidar com o conceito de território. (...) Não se pretende negar, em 
absoluto, que esses aspectos possam ser de vital importância 
para que se compreenda a gênese de um território ou as razões 
do interesse por mantê-lo. O que importa reter é que, por conta 
disso, não se justifica, pura e simplesmente, confundir o território 
com o substrato espacial material que serve de referência para 
qualquer (tentativa de) territorialização. (p. 88-89) 

Contudo, construindo o exemplo de uma “cidade-fantasma”55, ressalta 

que “se todo território pressupõe um espaço social, nem todo espaço social é 

um território” (SOUZA, 1995, p. 97). 

Isto não quer dizer que o substrato espacial não deva ser considerado (o 

que seria, na prática impossível), mas que a materialidade do espaço opera mais 

como um “trunfo” para as relações de poder, sendo sempre condicionante e 

condicionado das relações.  

Muito próximo, Haesbaert (2004) nos apresenta, então, o território, 

enquanto “mediação espacial do poder”, resultado da interação diferenciada 

entre as multiplas dimensões desse poder (política, econômica, simbólica-

cultural). 

Em outro texto,  Haesbaert e Limonad (2007), afirmam que o conceito de 

território deve partir dos pressupostos de que: primeiro, o território é distinto de 

espaço geográfico; segundo, é uma construção social a partir de relações de 

poder (concreto e simbólico) que envolvem sociedade e espaço geográfico; 

terceiro, possui tanto uma dimensão mais subjetiva (“apropriação”) quanto uma 

dimensão mais objetiva (“dominação do espaço”), num sentido mais concreto – 

atribuído à instrumentos de ação político-econômica. 

 Desta forma, segundo os autores, enquanto relação de dominação e 

apropriação sociedade-espaços, o território compreende sempre, e 

                                                                 
55 “Pense-se no caso extremo de uma cidade-fantasma, testemunho de uma antiga civilização, 

outrora fervilhante de vida e mesmo esplendorosa, e hoje reduzida a ruínas esquecidas e 

cobertas pela selva; essa cidade hipotética, abandonada, não retrocedeu, lógico, à condição 

de objeto natural, mas ao mesmo tempo ‘morreu’ em termos de dinâmica social, não sendo 

mais diretamente território de quem quer que seja. (...) Uma outra situação, oposta à da 

cidade-fantasma do exemplo hipotético (‘desterritorialização’ por conta da extinção de um 

grupo social, com o ambiente construído sobrevivendo a este), mas nem por isso menos 

ilustrativa da diferença objetiva entre substrato espacial e território, é aquela da perpetuação 

de representações espaciais territorializantes mesmo após a organização espacial original ter 

se modificado sensivelmente ou entrado em decadência...” (SOUZA, 1995, p. 97-98) 
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concomitantemente, a dimensão da dominação mais “concreta e funcional” 

(político-econômica) e à apropriação mais “subjetiva e/ou cultural-simbólica” – 

ressaltando que, embora indissociáveis, cada grupo pode se “territorializar” de 

forma mais funcional ou simbólica, dependo da estratégia e dinâmicas de poder 

em jogo.  

Esta perspectiva nos auxilia visto que permite a associação com os 

debates de Haesbaert (2004) acerca das lógicas de formação dos territórios: a 

lógica zonal e a lógica reticular. 

Segundo o autor, as redes não se opõem aos territórios, tal qual numa 

oposição entre “fluidez e fixação”. Ao contrário, na verdade, ao longo da história 

da civilização humana os dois componentes estiveram presentes em todos os 

processos de construção de territórios. Ora mais presente no contexto do 

prevalecimento de ordenamento e conformação territorial da lógica dos Estados-

nação a lógica zonal define territórios de característica mais contínua (extensão) 

e contígua, com limites bem delimitados de áreas – mas sempre apoiado em 

fluxos, tal qual os espaços de influência do comércio e politica. Ora mais 

presente no contexto do prevalecimento de ordenamento e conformação 

territorial da lógica dos fluxos de capital e informação na era das corporações, a 

lógica reticular define territórios pela conexão de espaços – mesmo assim, 

imprescinde a conformação de áreas (mesmo que pequenas) que sirvam como 

pólos. 

A criação dos territórios, portanto, não se limita ao seu caráter continuo, 

mas incorpora também o conjunto de relações produzidas pelas redes de 

sociabilidades, esboçando fronteiras não tão precisas.  

 Um primeiro e fundamental conflito emerge: a territorialização proposta 

como demarcação das áreas adstritas aos serviços de saúde e/ou aos projetos 

terapeutico não necessariamente comporta os espaços cotidianos dos sujeitos, 

que lhes servem como base para construção de seus territórios. Por exemplo, a 

adscrição dos serviços pode incorporar meu bairro (o que me permite recorrer 

àquele serviço), contudo, minhas redes de sociabilidade implicariam em um 

projeto terapeutico articulado à minha família, residente de Diamantina/MG.  
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 A territorialidade, do ponto de vista organizacional, não necessariamente 

consegue abarcar a territorialidade da dinâmica de vida dos usuários, 

comprometendo a possibilidade de um trabalho direcionado ao território 

efetivamente usado. 

 Mais ainda, em vistas ao princípio da produção de vínculos como 

fundamento de uma terapeutica adequada ao paradigma psicossocial, a 

transferência de residência de um bairro a outro, do ponto de vista da 

territorialidade, implicaria em estar situado em uma outra territorialidade e, desta 

forma, referenciado à equipamentos outros. Outros equipamentos, outros 

médicos. Toda uma série de relações afetivas que devem ser reconstruídas em 

um novo lugar, posto a mudança de endereço.  

Para além, conforme já dito anteriormente, os paradigmas de cuidado 

também não se autodeterminam a partir do rearranjo do espaço. Como já 

afirmamos, os modelos assistenciais não determinam necessasariamente as 

práticas, apesar de as influenciar.  

As zonas de tensão entre os paradigmas de cuidado também estão 

incorporadas nas estruturas espaciais, abrangendo todo o conjunto de práticas 

institucionais, cujos campos de atuação estendem suas territorialidades para 

além dos equipamentos, por isso, não necessariamente correligionárias ou 

restritas ao domínio de um ou outro serviço.  

 Mais do que simplesmente “aquilo que faz do território, território”56, para 

Sack (2011), a perspectiva relacional do território permite aproximações com a 

noção de territorialidade como práticas sociais que acionam estratégias 

espaciais, com o objetivo de atingir, influenciar ou afetar pessoas, ações, 

fenômenos e relacionamentos, ao estabelecer diferentes níveis de acesso a 

pessoas, coisas e relações, e que influencia outras interações espaciais e requer 

ações não-territoriais57 como auxílio (sanções, violência etc.).  

                                                                 
56 Segundo HAESBAERT (2004, p. 74), a territorialidade “além da sua acepção genérica ou 

sentido lato, onde é vista como a simples ‘qualidade de ser território’, é muitas vezes 

concebida em um sentido estrito como dimensão simbólica do território.” 

57 “Se as declarações de controle territorial não podem falhar, então a alternativa é uma estratégia 

“espacial” não territorial. Se as crianças persistirem em entrar na cozinha e pegar os pratos, 

o pai pode ter de removê-las fisicamente. Em termos geográficos, territorialidade é como uma 
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 Mais do que o “controle sobre uma área”, a territorialidade é sempre 

construída socialmente e envolve a perspectiva daqueles controlados e daqueles 

que executam o controle, visto que produzem efeitos físicos, sociais e 

psicológicos, sendo grande influenciadora dos comportamentos. Trata-se de 

uma “uma estratégia para criar e manter grande parte do contexto geográfico 

através do qual experimentamos o mundo e o dotamos de significado” (SACK, 

1986, p. 219 apud HAESBAERT, 2004, p. 90). 

Do ponto de vista da territorialidade, não é a delimitação do espaço que 

define o território, mas a capacidade, num recorte espacial, afetar o 

comportamento coagindo ou controlando o acesso e usos. Nem todo espaço 

delimitado deve ser compreendido como um território. Inversamente, não é a 

delimitação que define per si um território, mas sua capacidade de operar de 

forma à coagir e influenciar ações, fenômenos e relacionamentos. 

A territorialidade é a “expressão geográfica básica do poder”: ao mesmo 

tempo classifica (a área, pela delimitação), comunica suas fronteiras e 

coage/influencia, definindo níveis e formas de acesso e uso dos espaços. 

Destarte, a territorialidade se sustenta sem a obrigatoriedade da presença 

física de quem exerce controle, visto que o fundamento do controle está em 

informar, comunicar, limitar, acessos – placas, muros etc. 

(As placas trânsito, por exemplo, ao mesmo tempo em que indicam os caminhos 

para acesso aos espaços asilares, indicam a proximidade destes – espaços 

sempre distantes e que devem ser evitados. Ou os altos muros gradeados e 

jardins cinzas, expondo pessoas com roupas padronizadas. A logomarca do 

Hospital nos jalecos informa... Ou o cotidiano na casa de um recém egresso, 

cujos familiares foram devidamente instruída acerca da necessidade de manter 

formas rigorosas, adequadas à terapêutica, de controle dos horários de saída, 

de não uso dos utensílios de cozinha, em vistas a periculosidade. Ou, ainda, 

talvez o que poderíamos chamar de uma “territorialidade às avessas”, onde 

quem classifica e comunica e coage é a voz passiva (sujeitada), quando certos 

“sujeitos” adotam uma postura ativa de negação do outro, se desviando de sua 

                                                                 
forma de interação espacial que influencia outras interações espaciais e requer ações não 

territoriais para ajudar.” (SACK, 2011, p. 72) 
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trajetória cotidiana no transporte público para não incorrer em fazer uso do 

serviço em algumas linhas que, em certos horários, carregam usuários em 

regime semi-aberto ou familiares.58)   

Porém, de acordo com Haesbaert (2007, p. 25), embora a territorialidade 

não obrigatoriamente defina territórios, sempre faz referência à algum território, 

não se resumindo a apenas uma “abstração analítica”:  

“Ela é também uma dimensão imaterial, no sentido ontológico de 
que, enquanto "imagem" ou símbolo de um território, existe e 
pode inserir-se eficazmente como uma estratégia político-
cultural, mesmo que o território ao qual se refira não esteja 
concretamente manifestado -como no conhecido exemplo da 
"Terra Prometida" dos judeus, territorialidade que os 
acompanhou e impulsionou através dos tempos, ainda que não 
houvesse, concretamente, uma construção territorial 
correspondente.” 

 É o caso dos exemplos citados anteriormente. Especificamente em 

relação ao último, tendo como referência certo hospital no qual o ônibus faz 

parada e que em certos momentos do dia pode carregar loucos. 

Assim, um lugar pode deixar de constituir-se em um território e, ao mesmo 

tempo, um território pode criar um lugar onde sequer existia, ocorrendo e se 

articulando em diferentes níveis e escalas. 

Territorialidades que reproduzem um conjunto de normas, ordens e 

simbolos que imprimem toda uma lógica em espaços até então alheios ao 

processo terapeutico (espaços de moradia, lazer, trabalho, religiosos etc. dos 

usuários).  

Lógicas não necessariamente determinadas pela Lei, mas atravessadas 

por um conjunto de influências (formação profissional, orientação moral e ético-

política pessoal, trajetórias pessoais, preconceitos etc.) em um campo de forças 

                                                                 
58 Para SACK (2011) o grande fundamento da territorialidade está na intenção, ou seja, na 

posição deliberada e estratégica de acionar recursos espaciais para influenciar outros – uma 

positividade. No nosso caso, porém pode-se observar relações onde a classificação, 

delimitação e controle de área se faz a partir de uma negatividade, ou seja, sem que 

necessariamente o louco objetive afirmar sua territorialidade. Uma territorialidade instituída 

ao qual o mesmo não necessariamente se sente componente, ator, ou sequer concorda. 

Outro problema, consiste na padronização e leitura homogeneizadora da abordagem, onde 

os grupos populacionais são analisados uniformemente, posto que dominados pelo mesmo 

controle.  
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e de poder complexo (autoridade técnica, subordinação institucional, lógicas 

capitalistas, organização burocrática do trabalho etc.).  

O paradigma de cuidado operante, por tanto, é sempre um híbrido 

negociado.  

Um agenciamento complexo diretamente influenciado pelo campo de 

poder instituido nas relações entre as partes.  

E é por isso que podemos afirmar que, a moradia de uma família (a casa) 

pode ser “colonizada” e requalificada por toda uma territorialidade institucional 

de conteúdo manicomial, configurando uma extensão do Hospital. 

Porém, é importante entender que um dado espaço não é ou torna-se 

território – no sentido de sua natureza. Se os territórios se constituem como 

campos de forças, sua duração depende das relações sociais das quais projeta. 

Territórios que podem ser efêmeros, de longa duração e até cíclicos. 

Ora, se os encontros são expressos como relações de poder, e o poder é 

plural, multifário, multidimensional (nunca binário) e sempre incorpora a 

dimensão do contra-poder, é razoável aceitar que, apesar da territorialidade 

instuticional se fazer mais “forte” em dado momento, a casa não é, mas “está 

sendo” predominantemente uma extensão do ambiente hospitalar – o que não 

significa negar as outras facetas das relações sociais presentes, e até outras 

territorialidades e territórios. Tal qual as relações não são unívocas, os espaços 

também incorporam multiplos territórios via sobreposições e disputas e 

conflitos59. 

O grande desafio da burocratização da abordagem está na aplicação 

técnicista do conceito, não permitindo clarificar as relações sociais, que são o 

princípio e o fim de todo processo de transformação. 

 

 

                                                                 
59 Um exemplo clássico consiste na analogia acerca da quadra poliesportiva proposta por SOUZA 

(1995) 
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iii. A “entificação” do conceito e a despotencialização da abordagem 

– território-cuidador 

 Outro desafio consiste na tendência de “entificação” do conceito. Trata-se 

da operação de transfiguração do conceito em um Ser. Dota-lo de concretude 

existêncial e, fundamentalmente, de condição de ação per si.  

Mais do que tomar o conceito como uma “re-apresentação” do real – como 

a própria base empírica da realidade (HAESBAERT, 2015), a “entificação do 

conceito” transforma o conceito em sujeito e, por tanto, passível de ação.  

Ora, não desconsideramos que, conforme apresentado por Haesbaert 

(2015) e Cruz (2013), inspirados nos debates de Deleuze e Guatarri (1992), o 

conceito, enquanto escolha metodológica, opere um recorte da realidade, e, 

desta forma, termine por “produzir acontecimentos”. De certo que concordamos 

que toda abordagem teórica e conceitual produz, ao intervêm no mundo, 

recortando a realidade e à recompondo – (sendo inclusive uma escolha ético-

política).  

Porém, cabe salientar que o conceito não tem existência propria. Trata-se 

de um instrumento da cognição para desvelamento da realidade.  

Qualificar um conceito com a capacidade de sujeito de ação e 

transformação, não só configura um grave erro teórico-filosófico, como também, 

acaba por retirar da abordagem territorial toda e qualquer capacidade reflexiva e 

analítica da realidade.  

Ato de “terceirização” a um pretenso “sujeito abstrato” que, ao mesmo 

tempo em que despersonaliza os agentes da ação, ética e políticamente 

desresponsabiliza os sujeitos concretos da ação – o que é mais grave, quando 

observada, na maioria das vezes, a intensa condição de fragilidade dos usuários. 

 Inúmeros são os exemplos pronunciados pelos profissionais da saúde 

onde o território é cotidianamente acionado enquanto um ente dotado de 

capacidade em si e per si: “o território cuida”, “o saber do território”, “o território 

precisa acolher”. 

 O “encontro com o território”, tão quisto ao projeto de desintitucionalização 

incorre obrigatoriamente na compreensão das relações de poder e conflitividade 
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dos espaços. Se o conceito diz respeito à espacialidade humana e, por isso 

sendo de interesse de diferentes campos de conhecimento, consequentemente 

polissêmico e hetegenético, ao mesmo tempo, a espacialidade humana é forjada 

no âmago de relações sociais concretas.  

Desta forma, independente da semantização do termo, o que conta aqui 

é a possível despotencialização da abordagem territorial pelo obscurecimento 

das relações sociais concretas e desresponsabilização dos profissionais – 

responsabilidade transferida para o “território”. 

 

iv. O mito do conceito integrador e a complexidade da realidade 

frente à valorização do espaço 

Como vimos ao longo do texto, as influências do Movimento de Reforma 

Sanitária ao longo do processo de Reforma Psiquiátrica não se limitou a questão 

histórica.  

Do ponto de vista epistemológico também podemos considerar como 

legado a abordagem do território usado enquanto desvelador da relação 

sociedade-espaço e como instrumento para investigação dos determinantes 

sociais das doenças - perspectiva que se soma e mescla à do cuidado territorial, 

do projeto de desinstitucionalização. 

O encontro das concepções, com o objetivo de reafirma na necessidade 

de construção uma abordagem territorial para a saúde mental, porém, acabou 

por produzir uma ampliação monumental do conceito ao pressupor poder 

abarcar todas as dimensões da realidade dos usuários e em suas 

complexidades.  

Como o próprio Milton Santos argumenta: 

“A compreensão do espaço geográfico como sinônimo de 
espaço banal obriga-nos a levar em conta todos os elementos e 
a perceber a inter-relação entre os fenômenos. Uma perspectiva 
do território usado conduz à idéia de espaço banal, O espaço de 
todos, todo o espaço. Trata-se do espaço de todos os homens, 
não importa suas diferenças; o espa- ço de todas as instituições, 
não importa a sua força; o espaço de todas as empresas, não 
importa o seu poder. Esse é o espaço de todas as dimensões do 
acontecer, de todas as determinações da totalidade social. É 
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uma visão que incorpora o movimento do todo (...)” (SANTOS, 
2000, p. 104). 

Sob este viés, do ponto de vista da dimensão política da capacidade de 

transformação que as intervenções sociais produzem, corrobora: 

“Qualquer proposta de análise e interpretação que pretenda 
inspirar ou guiar uma intervenção endereçada ao conjunto da 
sociedade não pode prescindir, então, de uma visão desse todo. 
Incapazes de gerar mudanças que englobem a totalidade do 
território e da sociedade, as intervenções parciais atendem a 
interesses particulares ou apresentam resultados efêmeros e 
inoperantes” (p. 105) 

Em outro texto, afirma:  

“O território, pela sua organização e instrumentalização, deve 
ser usado como forma de se alcançar um projeto social 
igualitário. A sociedade civil é, também, território, e não se pode 
se definir fora dele. Para ultrapassar a vaguidade do conceito e 
avançar da cidadania abstrata à cidadania concreta, a questão 
territorial não pode ser desprezada. Há desigualdades sociais 
que são, em primeiro lugar, desigualdades territoriais, por que 
derivam do lugar onde cada qual se encontra. Seu tratamento 
não pode ser alheio às realidades territoriais. O cidadão é um 
indivíduo num lugar. A República somente será realmente 
democrática quando considerar todos os cidadãos como iguais, 
independente do lugar onde estejam.” (SANTOS, 2007, p. 151) 

Ora, tomando emprestado um dos princípios do projeto de 

desinstitucionalização – a restituição da cidadania via remissão da liberdade, 

compreende-se que se limitada ao campo jurídico-discursivo (dos direitos de 

cidadania – civis, sociais e políticos60), em si não produz avanços significativos 

em relação ao projeto da Reforma Psiquiátrica, posto que: se por um lado trata-

se da garantia do “direito à vida”; por outro, cabe ainda nos questionarmos de 

que “vida” estamos falando. 

                                                                 
60 Segundo Thomas Marshall, os direitos de cidadania, compreendem os direitos civis, sociais e 

políticos: “Os direitos civis incluem ‘os direitos necessários à liberdade individual — liberdade 

da pessoa, liberdade de expressão, pensamento e fé, o direito de possuir propriedade e 

estabelecer contratos válidos e o direito a justiça imparcial’. Os direitos políticos incluem ‘o 

direito de participar no exercício do poder político’ e, finalmente, os direitos sociais envolvem 

‘todo um conjunto de direitos, desde o direito a um mínimo de bem-estar e segurança 

económica até ao direito a partilhar em pleno na herança social e a viver a vida de um ser 

civilizado de acordo com os padrões prevalecentes na sociedade’. (...) As instituições que 

lhes corresponderam foram os tribunais (direitos civis), o parlamento e os órgãos de governo 

local (direitos políticos) e o sistema de educação pública, bem como os serviços sociais 

(direitos sociais)” (MARSHALL, 1992, p. 8 apud OLIVEIRA, 1999, p. 133)  
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Importante: o movimento de recolocação do louco à condição de sujeito 

pela via da abertura e articulação com o território, permite sim uma considerável 

abertura à cidadania, mas não garante sua “realização”.  

É que a cidade, enquanto lócus (re)produção das desigualdades e 

injustiças, acaba por conformar diferentes e desiguais (mas, combinadas) 

possibilidades de acesso aos direitos e serviços essenciais à vida social e à vida 

individual – por via da distribuição espacial de equipamentos e recursos61. Ao 

ponto em que, “para muitos, a rede urbana existente e a rede de serviços 

correspondente são apenas reais para os outros. Por isso são cidadãos 

diminuídos, incompletos” (SANTOS, 2007, p. 140). É que a distribuição da 

população na cidade é, na maioria das vezes orientada prioritariamente pela 

combinação do papel do Estado, através da instrumentalização e concentração 

de recursos, fazendo um uso hierárquico e seletivo do território (BARBOSA, 

2010); e das leis do mercado (vantagens locacionais, “puxada populacional” a 

partir de novos empreendimentos, etc.).  

Assim, “a desigualdade social se revela como hierarquização da cidadania 

de acordo com os territórios de morada” (BARBOSA, 2010, p. 7). 

Consecutivamente, se 

“o valor do indivíduo depende do lugar em que está, (...) a 
igualdade dos cidadãos supõe, para todos, uma acessibilidade 
semelhante aos bens e serviços, sem os quais a vida não será 
vivida com aquele mínimo de dignidade que se impõe.” 
(SANTOS, 2007, p. 144)  

Avançar no sentido de possibilitar a “realização” da cidania,  para Oliveira 

(1999), implica na contemplação de uma série de condições: (1) a participação 

e o nível de consciência política, (2) o grau de igualdade ou eqüidade, (3) o grau 

de liberdade, (4) o nível de garantia de um conjunto de direitos, (5) o grau de 

acessibilidade a bens, serviços e equipamentos sociais.  

É o território a base de organização da arquitetura da Rede, prevendo os 

espaços mais adequados para a dispersão dos dispositivos na cidade. E, apesar 

da Rede implicar na abertura para a cidade, é fundamental considerar o processo 

                                                                 
61 “Recursos” deve ser visto de forma ampla, abarcando a qualidade e a quantidade dos recursos 

humanos, financeiros e estruturais. 
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de valorização dos espaços (MORAES; COSTA, 1984). Como vimos a cima, a 

distribuição dos recursos e infraestrutura nos espaços envolve a articulação de 

lógicas e interesses não necessariamente convergentes – o que resulta na 

(re)produção do espaço de forma desigual e combinada. Porém, o que interessa 

é entender que a concentração dos recursos e infraestrutura em certas áreas 

atua no sentido da valorização daqueles espaços, impulsionando o preço da 

terra, que devidamente são repassados ao preço final dos produtos. Ainda, a 

elitização dos espaços acaba por selecionar quais os tipos de mercadorias 

possíveis de serem encontrados naquele ou neste espaço, reorientando os 

preços. Este conjunto de fatores faz com que, apesar de todos “cidadãos perante 

a lei”, certos setores da cidade só sejam acessíveis à parcelas restritas da 

população.  

Na prática, significa dizer que a distribuição dos serviços da Rede na 

cidade também se inserem neste contexto. Os “vários circuitos possíveis” 

enunciados como princípio para a estruturação da rede, esbarra na desigualdade 

dos espaços. Desta forma, as trajetórias tendem a serem reorientadas de acordo 

com forças alheias aos projetos terapeuticos e ao interesse do próprio sujeito. 

Apesar da garantia financeira mínima com o “Programa de Volta Para 

Cara”,  é de certo que um mesmo valor adquire diferentes capacidades de 

compra em diferentes lugares – um desafio a ser enfrentado pelos Serviços de 

Residência Terapeutica (SRT), por exemplo. 

Mais do que a perspectiva financeira, os diferentes espaços obrigam a 

formas de sociabilidade próprias, com exigências estéticas e modos de agir 

próprios (não falo apenas de lugares pontuais, como shoppings, mas de bairros 

inteiros – como no caso do bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro). 

Este conjunto de constrangimentos tende à determinar as trajetórias dos 

sujeitos na Rede, através de constantes redesenhos, inflexões e adequações, 

de fato não esboçadas pelos sujeitos e concernentes à seu projeto terapeutico – 

arregimentando o lugar social pré-definido ao louco: a invisibilidade. 

Para além, desconsiderada a incapacidade concreta de acompanhamento 

de quem quer que seja na sua “complexidade movente”, dado a contingência, 

imprevisibilidade e multidimensionalidade da vida, e considerando também a 
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rigidez caráter estrutural no qual as relações sociais estão imersa – o que nos 

faria, na escala estrutural, no mínimo questionar a importância e função dos 

projetos terapeutico. No momento histórico atual em que vivemos, de 

intensificação dos fluxos (tanto globais e locais), uma proposta de entendimento 

e intervenção integral em relação aos sujeitos esbarra em pelo menos uma 

questão em particular: 

“[Posto que,] o território, de qualquer forma, define-se antes de 
tudo com referência às relações sociais (ou culturais, em sentido 
amplo) e ao contexto histórico em que está inserido. (...) É 
imprescindível, portanto, que contextualizemos historicamente o 
‘território’ com o qual estamos trabalhando. Se nossa leitura for 
uma leitura integradora, o território respondendo pelo conjunto 
de nossas experiências ou, em outras palavras, relações de 
domínio e apropriação, no/com/através do espaço, os 
elementos-chave responsáveis por essas relações diferente 
consideravelmente ao longo do tempo. Assim, ao contrário de 
Chivallon, poderíamos dizer que, se a ideia de território como 
‘experiência total do espaço’, que conjuga num mesmo local os 
principais componentes da vida social, não é mais possível, não 
é simplesmente por que não existe essa integração. (...) Hoje, 
poderíamos afirmar, a ‘experiência integrada’ do espaço (mas 
nunca ‘total’, como na antiga conjugação íntima entre espaço 
econômico, político e cultura num espaço contínuo e 
relativamente bem delimitado) é possível somente se estivermos 
articulados (em rede) através de múltiplas escalas, que muitas 
vezes se estendem do local ao global. Não há território sem uma 
estruturação em rede que conecta diferentes pontos ou áreas. 
(...) Antes vivíamos sob o domínio da lógica dos ‘territórios-zona’, 
que mais dificilmente admitiam sobreposições, enquanto hoje 
temos o domínio dos ‘territórios-rede’, espacialmente 
descontínuos mas intensamente conectados e articulados entre 
si.” (HAESBAERT, 2004, p. 79) 

  Devido a grande amplitude e a falta de rigor conceitual do termo, este 

tende se confundir com os próprios “espaços da vida” dos sujeitos em todas as 

suas dimensões e esferas. Desta forma, o “cuidar no território” adquirire uma 

perspectiva de complexidade intangível e infinda. O território torna-se um termo 

vazio, um jargão, se aproximando muito mais de um preceito ético-político do 

que propriamente uma abordagem teórico-prática sistemática. 

 Um conjunto de dificuldades estão colocadas. 

Primeiro, a dificultade de lidar com as questões objetivas que envolvem a 

reprodução da vida na cidade, dada ao processo desigual de (re)produção do 

espaço urbano que impacta diretamente na viabilidade dos projetos terapeuticos. 
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Segundo, na não clarificação da abordagem acaba por apontar, na 

prática, à estratégias e ações pouco regulares e consistentes, visto que tende a 

fundamentalmente se apoiar no empirismo e experiência do profissional ou 

equipe específica de cada equipamento, que apreende a perspectiva de acordo 

com a conveniencia e contingências particulares. Corrompe-se o princípio 

“rizomático” da Rede na base: os equipamentos tendem a fechar-se em seus 

próprios projetos, esgotados na busca do acompanhamento sistemático dos 

usuário – isto sem falar dos casos subfinanciamento, falta de recursos e 

precarização das condições de trabalho e do trabalho... 

Por fim, cabe questionar: quais são os limites do profissional, dos projeto 

terapeuticos e das práticas de cuidado?   

Coimbra e Nascimento (2007), nos alertam sobre os riscos da 

sombreimplicação. 

 Proposto no campo da Análise Institucional por René Lourau nos anos 

1990 ao problematizar a institucionalização das práticas, o conceito diz respeito  

“à crença no sobretrabalho, no ativismo da prática, que pode ter 
como um de seus efeitos a dificuldade de se processar análises 
de implicações, visto que todo o campo permanece ocupado por 
um certo e único objeto.” (p. 27) 

 A análise de implicações, trata-se de uma ferramenta que busca colocar 

em análise “o lugar que ocupamos, nossas práticas de saber-poder enquanto 

produtoras de verdade – consideradas absolutas, universair, e eternas – seus 

efeitos, o que elas põem em funcionamento, com o que se agenciam (...)“ (Idem). 

 Importante aceitar que sempre estamos implicados, visto que a implicação 

não é uma decisão consciente, mas um “nó de relações” sempre presentes nas 

práticas institucionais: 

“a que estabelecemos, enquanto pesquisadores, com nosso 
objeto de pesquisa, com a instituição de pesquisa ou outra 
instituição qualquer presente em nossa equipe de trabalho; as 
referentes às demandas sociais que nos chegam; as relativas 
aos nossos próprios pertencimentos sociais, políticos, 
econômicos, profissionais, libidinais e históricos e as 
implicações com nossas próprias produções acadêmicas, entre 
outras. O paradigma da implicação permite mostrar as diferentes 
forças presentes em nosso campo de atuação. (...) A análise das 
implicações traz para o campo da análise sentimentos, 
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percepções, ações, acontecimentos até então considerados 
negativos, estranhos, como desvios e erros que impediriam uma 
pesquisa [ou intervenção clínica] de ser bem sucedida.” (p. 29) 

 Ao contrário, a crença no sobretrabalho dificulta análises deste tipo, 

produzido ações mecânicas e naturalizadas. 

 Para as autoras, dois quadros tem contribuido para sua 

produção/fortalecimento: o acúmulo de tarefas e a produção de urgências. 

 As demandas têm chegado aos serviços num contexto de crescente 

institucionalização de suas estruturas, notando-se que as práticas e 

procedimentos do profissional vão se cristalizando. Demandas extremamente 

“volumosas e avassaladoras” preenchem o tempo dos profissionais. “presos a 

situações-limite têm que atender um volume enorme de pessoas, o que exige 

diferentes conhecimentos, movimentos e decisões” (p. 31). Ao mesmo tempo, as 

relações de trabalho no mundo contemporâneo tem exigido dos profissionais 

tornarem-se “peritos que trabalhem em muitas frentes e em campos os mais 

diferentes, respondendo às mais variasdas questões ao mesmo tempo”. A soma 

destes fatores imputa a necessidade constante de aprimoramento técnico e 

atualização – profissional que estaria sempre em falta, num contexto que produz 

sua própria carência e fragilização: 

“um dos processos que se intensifica nas pessoas é o da 
carência, da falta permanente, muitas vezes atribuída à 
ausência de informações, de uma formação compente. Esta 
sempre estará preocupada e priorizando as técnicas: o que se 
faz, como se faz e nunca para que se faz”. (p. 32) 

 Ao mesmo tempo, a produção de urgências decorre da rapidez e da 

aceleração que invade nosso cotidiano, nos exigindo ações imediatas e 

instantâneas: 

“Isso faz com que, de um modo geral, as relações e os encontros 
se dêem de forma apressada, superficial, emergencial, levando 
a situações de pouco acolhimento e solidariedade, nas quais o 
coletivo vai sendo esvaziado. (...) Produz-se um novo tipo de 
sujeito, flexível, apressado, colado às exigências do instante no 
qual o culto à velocidade liga-se à performace, à rentabilidade, à 
competência. A lógica econômica e tecnológica que se impõe é 
a do mercado (...). Essa lógica de mercado obriga a uma 
temporalidade específica, a uma urgência generalizada, a uma 
exigência de respostas imediatas. (...) Impõem-se, então, aos 
sujeitos a necessidade de acelerar suas tarefas, pois só assim 
sobreviverá ao ritmo imposto pelo rendimento máximo.” (p. 33)   
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  Tais proposições levariam a um ativismo, onde o ativista passa a 

perceber-se como estando mais capacitado e avançado do que os outros, em 

uma posição privilegiada: 

“O ativista, em muitos momentos, a partir de seu território 
iluminado, estaria trabalhando no sentido de beneficiar outras 
pessoas, assumindo responsabilidades por tudo. Dessa forma, 
passa a carregar sobre seus próprios ombros todas as soluções, 
sentido-se dominado pela culpa, pela obrigação e pelo sacrifício 
(...) quando não conseguem resolver um grande número de 
casos no tempo que lhes vem sendo exigido. Muitas vezes, a 
impossibilidade de atender às famílias passa a ser percebida 
não apenas como responsabilidade do Estado e da falta de 
políticas públicas eficazes (...), mas também, como uma falta de 
engajamento e/ou incapacidade do profissional para resolver 
com sucesso certos problemas.” (Idem) 

 Tais práticas acentuam 

“o ‘modo-de-ser-indivíduo’, ao impor ao profissional uma solução 
individual. Com isso, alimentam-se e fortalecem-se 
subjetividades onipotentes, faltosas e culpabilizadas e 
naturaliza-se a ‘sindrome da carência-captura’, que nos fala de 
uma ‘angústia sempre pairando no ar’, ‘do medo de fracassar’, 
‘de um estado de fragidilidade permanente’. Ao mesmo tempo, 
fortalecem-se a onipotência e arrogância do ativista que, por se 
julgar iluminado, culpa-se entendendo que tem obrigação de 
chegar à resolução do problema. Presos nessa camisa de força 
os profissionais, em muitos momentos, não dispõem de tempo 
para pensar e colocar em análise suas práticas. Os espaços 
coletivos de discussão vão-se esvaziando, cada vez mais se 
tornam difíceis de sustentar, de serem mantidos. A falta de 
tempo, a urgência domina tudo e todos, produzindo uma perda 
na capacidade de potencializar encontros. As circunstâncias 
vividas podem trazer uma forte individualização das ações, 
impedindo outras relações de trabalho, outros sentidos e 
práticas mais coletivas” (Idem) 

 

v. A dificuldade da alteridade radical e a desarticulação dos poderes 

instituintes 

Para o filósofo Lévinas (1993), o encontro entre sujeitos abriga uma 

alteridade que é sempre traumatizante, mas mobilizadora dos processos de 

subjetivação.  

 O mesmo diferencia o ato de aprender do ato de compreender. Segundo 

o autor, o desejo de aprender envolve um posicionamento ético que implica em 

tornar-se diferente do que se é; já o movimento da compreensão, visaria à 
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absorção da alteridade provocada pelo encontro às representações instituídas 

pelo eu. 

 Ou seja, o desejo de compreender sempre pressupõe uma orientação 

consciente de apropriar-se de um outro para conforma-lo às representações do 

eu. Entretanto, o desejo de aprender envolve um movimento em direção ao 

inapreensível – a uma “enrascada”, onde o eu não pode antecipar qualquer 

apreensão. 

 Trata-se, segundo Blum (2014) do “questionamento da consciência e não 

de uma consciência do questionamento”, posto que “uma consciência do 

questionamento já é uma absorção, uma compreensão do ser que, ao ser 

absorvido, perde sua característica de alteridade”. 

 Ora, outro desafio posto à “ideologia do território” consiste no exercício 

disto que Lévinas chama de uma “ética da alteridade radical”. Aqui, o outro não 

é passivel de conceituação, visto que extrapola a lógica estritamente racional. 

Por tanto, a abordagem exige a vida dos sentidos, dos afetos, da sensibilidade. 

Um movimento de “evasão de si em favor do outro”, de “permitir ser afetado, ser 

desalojado e de acolher o outro em sua exigência por respeito e cuidado” 

(CARVALHO; FREIRE; BOSI, 2009). É um choque, um trauma desestabilizador. 

Um permitir-se ser confrontado. Assim, os regimes de verdade e tematização 

sobre o outro não são compativeis. “A dimensão ética para Lévinas se traduz, 

conforme já aludido, na responsabilidade de ser por, pelo e para o outro. Estar, 

portanto, a serviço do outro é a própria moralidade para Lévinas, a qual começa 

com o acolhimento”. É o exercício de aprender com o usuário. Adentrar em seu 

mundo de sentido, mais do que importar néxos e léxicos e/ou sobrecodificar as 

demandas de acordo exclusivamente com o entendimento ténico e ético-político 

do profissional – por mais “progressista” ou “humanista” que seja. 

Importante salientar que embora busquemos sempre formas de 

expressão absolutamente claras, sempre existirá obscuridades. Desta forma, a 

busca do “absolutamente outro” só pode se dar de forma metafísica. Experiência 

que, embora intangível em sua totalidade, de forma nenhuma pressupõe 

irrealidade. É que, segundo Blum (2014, p. 130)  
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“é o discurso que garante e mantém a relação com a alteridade 
em sua radicalidade. Posto que a linguagem é abertura de 
sentidos, fonte inesgotável de significação, ela sustenta uma 
relação que resiste à totalização. Como a palavra consiste em 
explicar-se sobre a palavra, o discurso é ensinamento que não 
tem fim”.  

Acontece que, conforme Franco E Merhy (2005) demonstram, toda 

demanda de saúde é real e ao mesmo tempo imaginária – vide o debate sobre 

o “complexo médico-industrial”. 

Considerando que os saberes dos profissionais e dos usuários configuram 

desiguais regimes de poder e, por tanto, com desiguais capacidades instituintes, 

muitas das vezes, os próprios usuários absorvem a linguagem e o discurso dos 

profissionais para expressar suas demandas autenticas. Porém, não 

necessariamente a apropriação da palavra significa um mesmo conteúdo. Para 

além, mais do que diferentes regimes de significação, o discurso ideológico da 

abordagem territorial pode acabar por sobrepujar as demandas autenticas do 

usuário – desarticulando os sujeitos. 

Para Bonnemaizon e Cambrèzy (1996, p. 10), apesar do território sempre 

incorporar os aspéctos de dominação, função, apropriação e valor; sempre é, 

primeiramente, uma significação. Portanto, “o poder do laço territorial revela que 

o espaço é investido de valores não somente materiais, mas também éticos, 

espirituais, simbólicos e afetivos” (p. 10). 

Assim, muitos dos complexos vínculos territoriais e afetivos 

artesanalmente elaborados pelos usuários com seus espaços cotidianos (a casa, 

este ou aquele dispositivo e até o hospital), a partir dos quais as demandas 

existenciais emergem, embora muitas vezes não necessariamente claros e bem 

organizados ao entendimento, ao ponto da expressão verbal, quando 

confrontados com a “clareza” da ideologia de “abertura para o território”, se 

emudecem.  

Vinculos ardua e dolorosamente constituídos, sublimados por um não 

entender-se vivido como ignorância a ser superada. Superação que se figura no 

termo “território”, importado do discurso técnico e que, agora, expressa a 

demanda [qual demanda?]. 
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Do outro lado, uma “alteridade” que, na melhor das intenções, acaba 

desconsiderando a desigual capacidade instituinte dos discursos e opera 

ideologicamente uma incorporação e retrabalhamento das demandas dos 

usuários em um sistema teórico-representacional já constituído, enfraquecendo 

a disposição de aprender com o outro.  

É o caso de uma fala proferida por uma trabalhadora do Hospital 

Psiquiátrico de Jurujuba, na IX Semana de Psicologia da UFF, ao afirmar que “o 

Hospital tem que ser bom, mas não bom demais, senão se torna um problema, 

pois os usuários não querem ir embora. Eles têm que se abrir ao território” – Por 

quê? Quem define? Afinal, de que territórios estão falando? 

Longe de apontar aqui uma crítica ingênua, concordamos que o processo 

de sequestro e cronificação é algo absolutamente perverso e que implica uma 

reorganização dos vínculos de forma desumana e absolutamente pauperizada. 

Desta forma, é coerente entender que o retorno do usuário ao espaço que até 

então foi o lugar (no sentido mais genuino do termo, como e de alguma forma 

“espaço do pertencimento”) da radical opressão seja produto da própria 

institucionalização – por tanto um desafio a ser superado. Porém, da mesma 

forma que todo poder produz contra-poder, todo processo de desterritorialização 

envolve um processo de re-territorialização, mesmo que em base absolutamente 

pauperizadas (HAESBAERT, 2004). 

O que quero evidenciar é a capacidade instituinte dos sujeitos, a 

valorização das resistências históricas e inventividades; e a riqueza disto na 

construção de projetos terapeuticos que potencializem os sujeitos. Uma 

abordagem que acabe por secundarizar essa busca da “alteridade radical”, não 

constituindo uma zona verdadeiramente de intersecção entre usuário-

profissional, tende a obscurescer e desconsiderar essas variáveis, 

compreendendo que a forma “ideal” só pode ser o “território” – aqui, o Hospital, 

resumido ao seu substrato material, em si e naturalmente portador de 

capacidade de (re)produção as lógicas manicomiais, desconsiderando o 

conjunto de relações que reconfiguram os conteúdos daquele espaço [forma que 

significa o conteúdo, e não o contrário]. 
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CONCLUSÃO 

 

“O ponto é que a ideologia possui também uma referência geográfica.” 

SILVA, Armando Corrêa (1991) 

 

A “descoberta do espaço” como categoria privilegiada para se refletir no 

campo da Psiquiatria acerca do paradigma psiquiátrico deu-se de forma gradual 

e marcada diversas experiências (Psiquiatria Comunitária, Psiquiatria de Setor, 

Psiquiatria Democrática etc.). Algumas perduram, outras, em dado momento 

retornam, sendo revalorizadas, outras foram de rápida aparição. Contudo, é 

importante afirmar que foram experiências fundamentais para o encontro com o 

território. 

Uma série de outras experiências na América Latina e no mundo não 

foram aqui citadas, como a Psicoterapia do Oprimido, com Alfredo Moffatt, 

Argentina, em 1971, com a criação da Comunidade Popular “Peña Carlos 

Gardel”, aos fundos do Hospital Nacional de Borda. Ou até as experiências 

nacionais, com a série de transformações operadas pelas experiências de Nise 

da Silveira, no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, no bairro de Engenho de 

Dentro, Rio de Janeiro, na década de 40 (note-se: 20 anos antes dos 

“movimentos de reforma” na Europa); ou, até nos primórdios das discussões no 

Brasil, nos debates intelectuais travados nos Arquivos Brasileiros de Psiquiatria, 

Neurologia e Ciências Afins (primeiro periódico psiquiátrico brasileiro), nos idos 

de 1906, por Juliano Moreira e Franco da Rocha acerca do assistência familiar 

nos Hospitais e da função das “colônias-agricolas” – posteriomente hospitais-

colônia. Este “equivoco” se deu por três razões elementares: primeiro, apesar da 

expressividade das experiências e dos profundos marcos que acarretaram nos 

debates acerca da Saúde Mental subsequentes, o foco na dimensão espacial do 

tratamento não se fez de forma tão explícita; segundo (muito mais importante), 

diz respeito à fragilidade dos parcos estudos científicos acercas destas 

experiências – fato que tem produzido um processo de esquecimento onde 

pouco se conhece, pouco se estuda e, por tanto, pouco se interessa; terceiro 

(mais alarmante), condicionante-condicionado pelo argumento anterior, ocorre 
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posto que a hegemonia dos trabalhos acerca do histórico de discussões no 

campo da saúde mental aposta nesta trajetória que trabalhamos aqui.  

Este contexto, é importante destacar, não se trata da vontade e escolha 

individual do pesquisador. A “história contada de lá pra cá”, ou seja, a partir das 

transformações no contexto europeu para seus desdobramentos no âmbito 

nacional, envolve todo um processo de “colonização do saber” operado pela 

hegemonia de um discurso de sociedade eurocentrada que  

“tem como eixo articulador central a ideia de modernidade, 
noção que captura complexamente quatro dimensões básicas: 
1) a visão universal da história associada a ideia de progresso 
(a partir da qual se constrói a classificação e hierarquização de 
todos os povos, continentes e experiências históricas); 2) a 
naturalização tanto das relações sociais como da natureza 
humana da sociedade liberal-capitalista); 3) a naturalização ou 
ontologização das múltiplas separações próprias dessa 
sociedade; 4) a necessária superioridade dos conhecimentos 
que essa sociedade produz (‘ciência’) em relação a todos os 
outros conhecimentos.” (LANDER, 2005, p. 13) 

Este modelo de produção de conhecimento vem operando leituras da 

sociedade fundada,  

“[em primeiro lugar, na] suposição da existência de um 
metarrelato universal que leva a todas as culturas e a todos os 
povos do primitivo e tradicional até o moderno. (...) A sociedade 
liberal, como norma universal, assinala o único futuro possível 
de todas as outras culturas e povos. (...) Em segundo lugar, e 
precisamente pelo caráter universal da experiência europeia, as 
formas de conhecimento desenvolvidas para a compreensão 
dessa sociedade se converteram nas únicas formas válidas, 
objetivas e universais de conhecimento.” (Idem) 

Para Porto-Gonçalves (2005, p. 3-4), 

“É essa visão eurocêntrica que nos impedirá de ver que não há 
um lugar ativo, a Europa, e lugares passivos, a América, por 
exemplo. Desde o início da primeira modernidade, sob a 
hegemonia ibérica, que a colonialidade lhe é constitutiva. (...) O 
eurocentrismo tem-nos impedido de ver que, aqui, na América, 
esse continente sem-nome próprio, ao contrário da Ásia e da 
África que se deram seus próprios nomes (...) é que se 
desenvolveram as primeiras cidades racionalmente planejadas, 
planejadas para dominar. (...) Foi aqui, nesta América que, pela 
primeira vez, como nos ensina Hanna Arendt, que a humanidade 
descobriu que a miséria humana não era natural e podia ser 
revertida pela ação humana.” 

 Nem tudo há por fazer. 
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 O clássico livro de Machado (1978), evidenciando a influência do 

alienismo nas reformas e transformações urbanas e manutenção da ordem 

social, no fim do século XIX e apontando a característica organizadora da 

distribuição periférica dos Hospitais e destacando o enquadramento da loucura 

no perfil do vadio e do estrangeiro – não adaptáveis e/ou resistentes à ordem 

social à ser instituída (na maioria das vezes o negro). 

 Os estudos de Costa (1981), acerca da Liga Brasileira de Higiene Mental, 

nas décadas de 1920 e 1930 e o discurso eugenista e preventivista. 

 Os estudos focados em personagens e experiências absolutamente 

relevantes para a formação do pensamento psiquiátrico brasileiro – o estudo de 

Portocarrero (2002) descortinando as influências no pensamento de Juliano 

Moreira é um bom exemplo. 

 Esses exemplos, apesar de iniciais, já apontam que há certa produção 

que perdura e resiste. Contudo, é preciso frisar que uma profunda revisão sobre 

a geografia histórica da saúde mental no Brasil, demandaria uma série de 

revisões de outras temáticas geneticamente conectadas, como a formação do 

ideal de nação, o discurso eugenista e as tecnologias de branqueamento do 

território, por exemplo – obrigando a uma revisão de todo um processo de 

formação socioespacial do país. Os espaços da loucura, como vimos, são os 

lugares privilegiados ao banimento de tudo aquilo que foge à um projeto e ideal 

nacional forjado nos salões dos palacetes e casarios das elites. 

Desta forma, analisar a dimensão histórica da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira implica na entendimento das instituições psiquiátricas enquanto 

campos de tensão históricos entre diferentes classes (sociais e profissionais) e 

setores da sociedade (organizados ou não), tomando as práticas institucionais, 

políticas e de cuidado subsequentes à este momento, como reflexo deste 

complexo intenso campo de disputa – que ainda carrega como legado as marcas 

das antigas problemáticas desde à época colonial.  

Principal, a preocupação deve consistir em evidenciar que as diferentes 

dimensões que procuramos trabalhar, enquanto ideia (dimensão ético-finalista), 

proposta (dimensão epistêmico-ontológica), projeto (dimensão político-

militante), processo (dimensão das disputas institucionais) e modelo (dimensão 
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normativa-burocrática) de Reforma, incorporam linhas de força, campos de 

tensão e disputas de poder particulares – embora todas estejam implicadas e 

atravessadas umas às outras de forma complexa, não sendo possível um 

delineamento preciso de seus limites.  

Assim, não seria possível falar “da Reforma Psiquiátrica Brasileira”, mas 

de “REFORMAS”. Ou seja, do ponto de vista teórico-metodológico, é preciso 

assumir as linhas de continuidade e descontinuidade, concordância e 

divergência, aproximação e distanciamento, entre as dimensões, visto que 

carregam determinações diferenciadas. Portanto, a Reforma aparece como uma 

abstração e/ou conceito que demanda qualificação. 

De que Reforma estamos falando?  

Da ideia, mobilizada pelas queixas e denúncias dos familiares, alicerçada 

na negação da violência e na luta pelo garantia direito dos usuários?  

Da proposta de paradigma libertador (e libertário) para a saúde mental, 

pautado na desinstitucionalização e na humanização da loucura, na remissão da 

liberdade e no direito à vida, esboçada e reconstruída na articulação entre a 

academia, movimentos sociais e usuários?  

Do projeto, construído e reconstruído nas Conferências Nacionais de 

Saúde Mental, em outros espaços formais e demais espaços políticos de 

militância (partidos, coletivos, associações) e congregada na Luta 

Antimanicomial?  

Do processo de disputa no campo político, com suas negociações, lobbys 

e entraves institucionais, avanços e retrocessos, enfrentados e orientados de 

acordo com interesses plurais? 

Ou do modelo instituído pelo Estado, concernente às políticas públicas, 

equipamentos, serviços e processos de capacitação?  

Desta forma, promover análise acerca das políticas de saúde mental 

produzidas impõe a necessidade de uma análise multidimensional e multiescalar 

dos processos, mapeando agentes e atores, dissensos e convergências e 

coerências e incoerências associadas aos diferentes conflitos e disputas de 
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interesses atravessam a produção tanto das políticas quanto das práticas 

institucionais produzidas a partir delas. Sempre na observância de que 

“as políticas de saúde, como todas as políticas sociais, não 
correspondem estritamente, aos interesses dominantes. Elas 
expressam a relação de forças sociais no nível das sociedades 
concretas. (...) O Estado, no excluir do poder as classes 
trabalhadoras, não pode desconsiderar totalmente suas 
necessidades, como condição de sua legitimação”. (BRAVO, 
1998, p. 36) 

Apesar dos diferentes sentidos de território que anunciamos ao longo do 

trabalho, é importante a preocupação de Haesbaert (2004, p. 42): 

“(...) Devemos reconhecer que vivenciamos hoje um 
entrecruzamento de proposições teóricas, e são muitos, por 
exemplo, os que contestam a leitura materialista como aquela 
que responde pelos fundamentos primeiros da organização 
social. Somos todos levados, mais uma vez, a buscar superar a 
dicotomia material/ideal, o território envolvendo, ao mesmo 
tempo, a dimensão espacial material das relações sociais e o 
conjunto de representações sobre o espaço ou o ‘imaginário 
geográfico’ que não apenas move como integra ou é parte 
indissociável destas relações.” 

Importante afirmar: nossa análise não objetiva uma resposta única acerca 

do que é o território e como deve operar uma abordagem territorial. Existem 

diferentes formas de abordar e conceituar o território a partir de diferentes 

trajetórias e posições e posturas teóricas, políticas e éticas – não 

necessariamente concordantes. Justamente por sermos obrigados a movimentar 

abordagens tão múltiplas e polissêmicas que os riscos e desafios se põem.  

Contudo, conforme Cruz (2006, p. 95), citando Gondar (2005, p. 11), é 

importante destacar especialmente das dificuldades:  

“A falta de rigor e o ecletismo ético-político. Quando os conceitos 
e valores se pulverizam e se indiferenciam, somos conduzidos a 
uma espécie de vale-tudo, no qual todos os recortes e todas as 
abordagens se equivalem”. 

 

Não se trata, portanto, de desvelar um significado mais correto e universal, 

mas de “buscar os ecos, as ressonâncias, as vibrações que sintonizam o 

conceito com a vida”. Para avançar neste objetivo, 

“temos de tomar alguns cuidados, principalmente, ter claro que 
não basta atermo-nos à polissemia dos conceitos, apresentando 
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uma visão panorâmica de suas diversas significações, como se 
isso eximisse-nos de tomar uma posição ou de escolher uma 
perspectiva nessa paisagem conceitual. Uma apresentação 
panorâmica e, pretensamente, imparcial sobre as diversas 
concepções de território pode parecer aberta à diferença, mas, 
de fato, encobre uma pretensão totalizante em que as diferenças 
esvaem-se, pois o fato de o conceito de território apresentar 
diferentes significações, isso não implica que sejam idênticas ou 
equivalentes. Qualquer perspectiva que tomemos será parcial e 
terá implicações éticas e políticas. Assim, lidar com a 
multiplicidade não significa não fazer distinções do ponto de vista 
ético e político, bem como também tornar um conceito mais 
flexível, não significa que este não possa ter rigor teórico e 
consequência metodológica. (Idem)  

Pelo contrário, uma análise genealógica se preocupa em re-apresentar o 

campo de problematizações onde os diferentes sentidos de um conceito 

emergiram, foram enunciados e se orientaram gradativamente, não permitindo 

uma leitura exclusivamente contínua, hierarquizada e historicista do campo 

conceitual, e buscando re-fazer conexões – re-ver as minúcias pela 

compreensão das particularidades. 

Em outro sentido, os desafios conjecturados tratam de possíveis 

dificuldades associadas a esse ou aquele sentido atribuído a abordagem 

territorial proposta pelas políticas de saúde mental atuais – na maioria das vezes 

apresentando certo hibridismo entre os sentidos. Porém, é fundamental destacar 

que não se trata apenas de meros “constructos mentais”, “abstrações” do 

exercícios especulativos. Embora limitados à análise teórica, ainda sim são 

instrumentos valiosos. Mais pelo exercício de construção de um quadro 

conceitual mais rigoroso e adequado, do que por sua capacidade assertiva, o 

que demandaria uma base empírica consistente de investigação que 

comprovasse a validade ou não das hipóteses.  

Hipótese, do grego hypóthesis, que, segundo o Dicionário Michaelis 

significa a “suposição que se faz de alguma coisa possível ou não, e da qual se 

tiram as consequências a verificar”. 

A riqueza de trabalhar com hipóteses não está objetivamente na 

comprovação, mas do daquilo que salta ao longo do processo especulativo. 

Hipóteses partem de perguntas, testam cenários, botam em cheque teorias, se 

verificam verídicas ou não, mas, no limite, nos fazem articular e rearticular 
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conexões que nos permitem abrir novos campos e horizontes possíveis para a 

reflexão. 

É preciso desacomodar conceitos apaziguados para re-conhecer. Re-

conhecer para instrumentalizar práticas institucionais verdadeiramente 

libertadoras, através da construção de abordagens territoriais que partam 

efetivamente das condições concretas dos usuários, com potencial de 

desvelamento das relações de poder inscritas nos múltiplos territórios do usuário 

– lugar privilegiado da dissidência e emancipação.  
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