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RESUMO 
 

 
 
 
 

O objetivo deste trabalho de conclusão de curso é tecer algumas reflexões sobre temas 

que  foram  levantados  a  partir  da  experiência  enquanto  formando  numa  graduação  

de Psicologia  no  instituto  de  Ciências   Humanas   e  Sociais  da   Universidade   

Federal Fluminense em Volta Redonda. A discussão se dá, em linhas gerais, acerca da 

distinção entre  o  modelo  de  políticas  públicas  pensado  a  partir  do  protagonismo  

de  atores  do estado e de organizações do terceiro setor e outro engendrado a partir de 

movimentos sociais. A questão que se levanta é como os usuários das políticas públicas 

podem se constituir como protagonistas de sua formulação. 

 
 
 
 

Palavras - chave: Movimentos Sociais. Protagonismo. Políticas Públicas.



ABSTRACT  
 

 
 
 
 

The purpose of this undergraduate thesis is to weave some reflections on themes that 

were raised from the experience while graduating student in Psychology at the Institute 

of Human and Social Sciences of the Fluminense Federal University in Volta Redonda. 

In general terms, the discussion is about the distinction between the public policy model 

thought from the protagonism of state actors and organizations of the third sector and the 

other engendered from social movements. The question that arises is how the users of 

public policy can be constituted as protagonists of its formulation. 

 
 
 
 
 
 

 

Keywords: Social Movements. Protagonism. Public Policy.



SUMÁRIO  
 

 
 
 

1.INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 10 
 

2.RELATOS DE EXPERIÊNCIAS ............................................................................ 11 
 

2.1 Pesquisa GAM.......................................................................................................... 11 

2.2 Introdução a Política Públicas .................................................................................. 15 
 

2.3 Movimento estudantil e a experiência de ocupação ................................................. 18 
 

2.4 Estágio em saúde mental ........................................................................................ 233 
 
3.PRIMEIRA QUESTÃO: A HIERARQUIA DOS SABERES E O 

EMBARREIRAMENTO DO USUÁRIO NO SEU PRÓPRIO PROCESSO DE 

CUIDADO. .................................................................................................................... 26 

 

4.SEGUNDA QUESTÃO: A CONSTRUÇÃO DE UM MODELO TEÓRICO DE 

POLÍTICA PÚBLICA COLOCANDO A OCUPAÇÃO ENQUANTO 

ANALISADOR. POLÍTICA DE ESTADO X POLÍTICA DE GOVERNO........... 37 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................... 44 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 4



10  
 
 

1.INTRODUÇÃO 
 

 
 

O presente texto tem por intuito a apresentação de um trabalho de conclusão de 

curso com o objetivo de revisitar processos que ocorreram no percurso da  graduação. 

Para  isso,  iniciarei  discorrendo  sobre  os  temas  que  me  foram  apresentados  que  se 

engendram na construção desse trabalho. Mas, não só: também tentarei, por meio deste, 

organizar   como   tal   percurso   se   faz   importante   para   a   formação   em   

Psicologia, exemplificando  as  ênfases  que  tracei  no  meu  caminho  de  graduação.  

Seleciono  aqui quatro etapas desse processo que considero analisadores. Consideramos 

o conceito de analisador  a  partir  da  definição  de  Passos  e  Barros  (2000,  p.5)  a  

partir  da  qual  “os analisadores  seriam  acontecimentos  –  no  sentido  daquilo  que  

produz  rupturas,  que catalisa  fluxos,  que  produz  análises,  que  decompõe”.  

Selecionamos,  nesse  sentido, alguns analisadores relevantes nesse processo de 

formação: Pesquisa em saúde mental, disciplina  de  introdução  a  políticas  públicas,  

estágio  em  saúde  mental  e  a  atuação  na militância estudantil num processo de 

ocupação da Universidade. 

No  primeiro  capítulo,  a  partir  de  um  relato  da  minha  experiência,  levanta-

se como analisadores as seguintes questões: 

 

1)   A dificuldade de construção do movimento social em saúde mental a partir 

da fala dos usuários, uma vez que eles mesmos se destituem da possibilidade 

de saber sobre sua própria condição. 

2)   A  questão  acerca  da   diferenciação  entre  Políticas  de  Estado,  políticas 

multicêntricas e Políticas de Movimentos Sociais. 

3)   O que se convoca a partir da experiência da ocupação e como os movimentos 

sociais podem produzir deslocamentos na lógica hierárquica nas relações de 

poder naturalizadas. 

4)   Quarto  e  último  analisador  que  se  convoca  é:  como  a  indissociação  

entre clínica  e  política  possibilita  construir  dispositivos  que  permitam  

pensar  as políticas públicas a partir da base. 

 
 
 

No segundo capítulo, destacando os analisadores, faremos uma discussão sobre as 

reflexões que podemos estabelecer a partir de alguns referenciais teóricos. Para finalizar 

tecemos algumas considerações finais



11  

2.RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 
 

 
 

2.1 Pesquisa GAM 

A primeira etapa que quero destacar é a pesquisa da qual participei  na área de 

saúde mental: um grupo junto aos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - Casa 

aberta em Resende. Ali discutíamos a gestão autônoma da medicação. A metodologia na 

qual   se   pautava   essa   pesquisa,   nós   a   definimos   como   metodologia   de   

pesquisa intervenção participante. Ela se fazia em um grupo que era ao mesmo tempo 

dispositivo de cuidado e de pesquisa, mas todos os participantes desse grupo eram 

tomados como pesquisadores. 

 
A participação dos sujeitos envolvidos na pesquisa é um modo de 

garantir seu protagonismo no processo de produção de conhecimento. Neste 

sentido, as pesquisas participativas e colaborativas possuem a capacidade de 

reunir os saberes e as competências dos diferentes atores. (PASSOS et al, 2013, 

p. 2921) 
 

O   grupo   que   se   formou   em   Resende,   para   essa   atividade   contava   

com aproximadamente  sete  usuários/pesquisadores  fixos,  duas  

trabalhadoras/pesquisadoras do serviço do CAPS, uma pesquisadora na  área de saúde 

mental, um professor e três estudantes da Universidade Federal Fluminense, entre as 

quais eu me incluía. O convite para  a  formação  do  grupo  no  CAPS  de  Resende  foi  

feito  a  partir  de  um  evento  que abordava  a  temática  de  saúde  mental,  que  ocorria  

na  cidade.  Uma  pesquisadora  da Universidade Federal Fluminense de Niterói 

apresentou o projeto do Grupo da Gestão Autônoma da Medicação, no evento. Após a 

apresentação, uma trabalhadora do serviço questiona se existe a possibilidade desse 

projeto acontecer no Serviço de Saúde mental de  Resende.  A  partir  dessa  

possibilidade/convite  construímos  uma  ponte  de  contato entre o serviço e a 

Universidade, para a realização da pesquisa. 

 

A  pesquisa  que  foi  realizada  em  Resende  é  parte  de  um  projeto  que  

engloba outras cidades, como Niterói, Rio das Ostras. E também outras Universidades, 

além da UFF, como Universidade Estadual de Campinas e Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Nos encontros, nós usamos como norteador um Guia, um livro impresso 

que é dividido em passos, abordando temas que atravessam as atividade da vida 

cotidiana, as relações que estabelecemos com outras pessoas, os exercícios de cidadania 

até, por fim chegar ao tema da medicação, propriamente dito.
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O grupo tem origem num questionamento importante acerca dos medicamentos. 

A  hipótese  da  qual  parte  a  pesquisa  GAM  é  de  que  a  reforma  psiquiátrica  

brasileira deixa,  como  um  resquício  impensado,  a  medicalização  da  vida  o  que  faz  

com  que  se permaneça de alguma forma a saúde mental vinculada à lógica manicomial. 

 
No  Brasil,  a  Reforma  Psiquiátrica  possibilitou  uma  transição  do 

modelo   hospitalocêntrico   para   um   modelo   de   saúde   mental   

comunitária. Ampliou, assim, o campo da clínica, qualificando a atenção como 

psicossocial, redefinindo  o  sentido  de  saúde  na  fronteira  entre  o  individual  

e  o  coletivo. Entretanto,   mesmo   nesse   contexto,   o   tratamento   

farmacológico   segue amplamente  privilegiado, e de  modo  acrítico. Muitas  

vezes, o  tratamento  em saúde  mental  está  reduzido  aos  psicotrópicos,  e  a  

comunicação  entre  os profissionais de saúde e usuários sobre o tratamento é 

deficiente. (ONOCKO CAMPOS et al, 2012, p. 968) 
 

Dentro do serviço de saúde mental, a medicalização excessiva dos usuários faz 

com  que  eles  percam  a  autonomia.  Entendemos  a  autonomia  não  como  apenas  as 

atividade usuais da vida, como comer, se vestir tomar banho, ect. Na pesquisa GAM, 

como  a  própria  saúde  mental,  no  contexto  brasileiro,  a  autonomia  não  significa 

independência,  mas  significa  ampliação  das  redes  de  co-dependência  (TYKANORI, 

1996).  A  impossibilidade  de  construção  da  autonomia,  opera  portanto,  na  lógica 

manicomial. 

 

Nesse sentido, a impossibilidade que a medicalização trás a cena diz respeito à 

dificuldade desses usuários e usuárias construírem suas próprias redes, permanecendo 

dependente  dos  serviços  e  de  familiares.  Essas  relações,  por  sua  vez,  colocam  

uma questão  ao  tratamento  e  cuidado  das  usuárias  e  usuários,  já  que  muitas  vezes  

esses estabelecem vínculo com serviço por conta da medicação. Por exemplo, em vários 

casos os   usuários   levam   as   medicações   e   deixam  no   serviço   responsabilizando   

algum trabalhador pela tarefa de “lembra-los” a tomar. A relação de dependência é tão 

curiosa, que por vezes, quando o trabalhador se esquece de “lembra-los” eles se 

encarregam de lembrar o trabalhador, que precisão ser lembrados. Quando a gestão da 

medicação fica vinculada  aos  trabalhadores  o  problema  é  agravado  em  função  da  

relação  instável decorrente da rotatividade destes dentro do serviço. Questão que abre o 

debate para a problemática  de  precarização  do  serviço  e  torna  o  cuidado  vulnerável  

às  mudanças econômicas e políticas.  Isso será importante, pois veremos a seguir uma  

situação que ocorreu  em  um  dos  encontros,  nos  trazendo  a  problemática da  relação  

de  autonomia, direitos  humanos  e  saúde  mental.  Traremos  a  cena  essa  situação,  

como  um  dos analisadores que debateremos nesse trabalho.
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Como  dito  anteriormente,  o  livro  impresso  norteador  dos  nossos  encontros, 

perpassa  por  alguns  assuntos.  Entre eles  o  debate  sobre direitos  que,  em  nosso  

grupo específico,  causou bastante repercussão. Esse debate acontece  no  momento 

designado pelo guia para discutir a autonomia. É o “terceiro passo” como diz no guia: 

ampliando sua autonomia. Nesse passo discutimos os direitos dos usuários, como, por 

exemplo, o direito  de  todo  cidadão  ao  acesso  ordenado  e  organizado  dos  sistemas  

de  saúde  e também o direito de todo cidadão ao tratamento adequado e efetivo para seu 

problema (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). Entre esses e outros direitos, o guia traz o 

direito ao acesso  ao  prontuário,  tanto  pelo  usuário,  quanto  por  aqueles  que  o  

usuário  autorizar. Grande parte dos participantes da pesquisa que se encontravam no 

grupo, no dia em que a discussão apareceu, não sabiam dessa informação. Um usuário 

disse que ele já havia passado por um momento de leitura do seu próprio prontuário. 

Mas colocou que não se reconhecia quando leu o que estava escrito sobre ele. 

Entendemos que sob um olhar do outro,  nossos  comportamentos  e  atitudes  podem  

parecer  loucura.  No  entanto,  estes mesmos  comportamentos  significam  algo  no  

campo  subjetivo  para  nossa  própria história. Além disso, alguns usuários colocam que 

não acham interessante o acesso ao prontuário  por  outros  profissionais  além  do  

profissional  médico.  Neste  dia,  a  maioria dos   usuários   afirmaram   que,   se   os   

outros   profissionais   tiverem   acesso,   podem popularizar o que acontece em suas 

vidas, seus medicamentos e diagnósticos. O que nos remete à problemática da 

hierarquização do saber médico. No debate se construiu uma hierarquização  que  em  

primeiro  lugar  vem  o  saber  médico,  depois  o  saber  dos técnicos/trabalhadores  e  

em  último  o  saber  dos  próprios  usuários  sobre  sua  condição. Destacamos  isso  

como  analisador  importante  que  discutiremos  a  seguir,  no  segundo capítulo,  sobre  

a  dificuldade  de  construção  do  movimento  social  a  partir  da  fala  dos usuários,  

uma  vez  que  eles  mesmos  se  destituem  da  possibilidade  de  saber  sobre sua 

própria  condição.  Investigaremos  mais  detalhadamente  sobre  os  condicionantes  

dessa situação. 

 

Questionamos  essa  problemática  trazida  pelos  usuários  no  sentido  de  que  o 

prontuário  é  um  resgate  do  processo  pelo  qual  os  usuários  passam.  O  acesso  ao 

prontuário está interligado a possibilidade de registrar o que acontece com os usuários. O    

serviço    Centro    de    Atenção    Pssicossocial    (CAPS),    contendo    uma    equipe 

multiprofissional, possibilita que os usuários tenham contato com todos os profissionais 

da área técnica e administrativa e também os trabalhadores dos serviços gerais. Todos
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dentro do serviço produzem cuidado. O vínculo do usuário com o trabalhador pode ser 

dado  com  todos  os  trabalhadores  do  serviço.  É  importante  notar,  que  muitas  

vezes  o vínculo com o profissional médico é mais restrito do que com os outros 

profissionais e usuários,  pois  o  contato  com  o  médico  grande  parte  das  vezes  

ocorrem  em  consultas com intuito de maioria das vezes, apenas renovar a receita. 

Como pode esse profissional ter a primazia do saber em relação aos demais 

trabalhadores e usuários que convivem entre si a maior parte do tempo? Essa questão 

nos leva a pensar como a hierarquização coloca barreiras à construção de um movimento 

social que parta da base dos usuários e trabalhadores. 

 

O surgimento do grupo GAM acontece no Canadá. A criação do grupo parte dos 

usuários de medicação psiquiátrica. Esse grupo era caracterizado pra ser um grupo de 

usuários  que  se  dedicavam  a  pensar  o  uso  da  medicação.  O  objetivo  do  grupo  

era se apropriar enquanto usuárias e os usuários das decisões a cerca das suas 

medicações. O que  há  de  comum  em  todas  as  experiências  GAM  é  que  o  tema  

da  medicação  é  um disparador para pensar direitos humanos, construção de redes 

sociais, cuidado em saúde mental e a possibilidade de se constituir movimentos sociais 

que se reúnam em torno das causas levantadas. 

 

Como visto, o projeto GAM se inicia no Canadá e guarda em sua origem uma 

organização coletiva que busca repensar a gestão da própria medicação, juntamente com 

trabalhadores da área. A partir do fortalecimento dos sujeitos e a percepção deles e delas 

enquanto  grupo questionador possibilita que se  estabeleçam vias de  comunicação  que 

fortalecem  o  grupo  e  de  certa  forma  faz  enfrentamento  às  relações  de  poder,  em 

principal,  a  relação  dos  usuários  com  o  saber  médico.  Nisso,  consequentemente  a 

autonomia acontece. 

 

Então,  acredito  que  as  questões  mais  importantes  de  tal  pesquisa  emergem 

quando essa organização coletiva se organiza como um movimento social que provoca 

uma indagação, produz autonomia e insere os usuários na sociedade enquanto cidadãos, 

participantes da política. 

 

Ao  pensar  a  gestão  da  vida  cotidiana,  pode-se  ter  a  impressão  de  que  não 

estamos  pensando  sobre  política  ou  que  política  não  é  vida  cotidiana.  E  se  

expressar politicamente enquanto sociedade civil seja apenas importante no espaço 

destinado para a participação social, conselhos e conferências. Mas, ao tomar nossa vida 

como um ato
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político,   estamos   nos   conscientizando   disso   que   reverbera   no   campo   coletivo. 

(FOUCAULT, 2006) Assim, todas as atividades corriqueiras são expressões políticas. A 

maneira  com  a  qual  decidimos  viver nossa  vida  e  expressar nossos  desejos  dizem  

de uma  organização  social.  Os  usuários,  ao  se  apropriarem  do  ato  de  discutir  a  

própria medicação  intensificam  a  via  do  debate  e  da  discussão,  favorecendo  a  

circulação  do discurso. Foi fomentando essas inquietações que cheguei ao segundo 

ponto que quero destacar como analisador neste trabalho: a minha introdução na 

temática das políticas públicas. 

 

 
2.2 Introdução a Política Públicas 

No  decorrer  da  graduação  e  concomitante  à  pesquisa,  cursei  a  disciplina  

de políticas  públicas,  assunto  que  me  interessei,  desde  o  começo.  A  disciplina  se  

fez importante à medida que me despertou a indagação sobre a diferenciação entre 

políticas públicas geradas pelo estado e políticas públicas advindas das organizações 

sociais. O conflito se dá a partir do questionamento sobre quem propõe as políticas 

públicas. No material sugerido em aula, duas concepções são apresentadas. 

 
Na  literatura  especializada  de  estudos  de  políticas  públicas,  alguns 

autores  e  pesquisadores  defendem  a  abordagem  estatista,  enquanto  outros 

defendem  abordagens  multicêntricas  no  que  se  refere  ao  protagonismo  no 

estabelecimento de políticas públicas. (SECCHI, 2010, p.2) 
 

A  primeira  concepção,  a  abordagem  estatista  é  aquela  em  que  às  políticas 

públicas  são  elaboradas  por  atores  estatais,  ou  seja,  somente  aqueles  legalmente 

vinculados com o poder público podem sugerir políticas públicas. Então, a construção 

destas políticas podem ou não ser participativas, mas isso fica a cargo dos interesses do 

ator estatal. Verifica-se, nesta abordagem, sérias dificuldades de se realizar a construção 

da   política   pública   coletivamente   com   fortalecimento   da   democracia.   Se,   

nesta abordagem,  estas  propostas  são  colocadas  por  representantes  que  já  

participam  do governo  (estado),  como  eles  irão  se  atentar  a  construir  essas  

políticas  coletivamente? Esse processo pode, então, gerar uma política que fala sobre 

um problema público, mas que   não   foi   construída   publicamente.   Os   cidadãos   

civis   são   consultados?   Quais demandas são atendidas? Pois, sob um problema 

público existem diferentes formas de resolução.  Quando  um  ator,  já  dentro  do  

governo  sugere  um  modo  de  resolução,  não poderia  este  estar  defendendo  uma  

demanda  a  troco  de  certos  interesses?  Como  por exemplo,  a  continuidade  de  um  

projeto  de  poder  pelo  poder.  Além  disso,  pensar  a política apenas pelos políticos 

remete a uma ideia de poder sobre a sociedade civil, que
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o governo exerce. O governo produz normas que devem reger a sociedade, cada cidadão 

deve, portanto seguir essas normas para o “bem”, tanto da economia de mercado quanto 

para   a   comunidade.   Essas   duas   instâncias   por   si   só,   nesta   abordagem,   não   

se harmonizam. 

 

A segunda abordagem é a multicêntrica. Ela preconiza que não são somente os 

atores  estatais  que  podem  formular  e  decidir  uma  política  pública,  mas  também 

considera organizações privadas, não governamentais, como protagonistas das políticas 

públicas. Nesta abordagem existe a participação do terceiro setor, que são organizações 

não  governamentais,  fundações  privadas  e  entidades  filantrópicas  (SECCHI,  2010). 

Essa participação favorece a lógica do mercado, pois o terceiro setor se caracteriza por 

serem  organizações  privadas  que  atuam  em  prol  da  cidadania.  Grande  parte  das 

organizações do terceiro setor são financiadas por instituições privadas, que atuam no 

público. Aqui, também vale a reflexão de que as instituições privadas irão investir em 

políticas  que  favoreçam  o  lucro  das  próprias  instituições.  Mais  uma  vez,  pode-se 

produzir políticas que falem sobre um problema público, mas não se produz políticas 

que  foram  construídas  coletivamente,  publicamente.  Isso  não  significa  que  o  

terceiro setor não consultou a população. Pode ser que o setor responsável pela área 

social de uma grande empresa tenha consultado uma comunidade antes de produzir uma 

política reverente  àquela  comunidade.  No  entanto,  o  que  estamos  propondo  a  

pensar  sobre política públicas é a construção coletiva. Consultar a comunidade não é o 

mesmo que produzir em conjunto. 

 

A  disciplina,  me  provocou  pensar  sobre  as  diferenças  entre  política  estatal  

e política de assistência. Essa provocação foi importante para compreender de que forma 

o poder público lida com os espaços de reivindicação. Estes, que inserem a participação 

popular no debate político, podem servir também de termômetro para a democracia. 

 

O  pensamento  coletivo  pressupõe  o  debate,  decisões  que  são  tomadas  em 

conjunto,  portanto  a  lateralidade  dos  atores  (PASSOS  et  al,  2013).  Essas  decisões 

devem atender a população e produzir sentido naqueles que decidem. Ao mesmo tempo 

em que, o caminho inverso também produz resultados. Um coletivo produz uma política 

e a política produz um coletivo. 

 

As políticas públicas, pensadas como políticas de estado possuem a finalidade de 

garantir os direitos assegurados em constituição, entre eles, moradia, educação e saúde a
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todo  e  qualquer  cidadão,  independente  de  sexo,  raça,  religião  ou  nível  social.  

Dessa maneira, aumenta-se a responsabilidade do gestor público que se encarrega de 

promover o bem-estar, gerindo os recursos públicos. Ou seja, políticas públicas 

pressupõem um aumento  do  poder  do  estado.  Os  recursos  públicos  então  ficam  

monopolizados  pela gestão. A gestão não sendo coletiva, não diz da população que a 

utiliza. Ela opera como um instrumento de opressão. 

 

A partir daí podemos levantar a questão acerca da diferenciação entre Políticas de 

Estado, políticas multicêntricas e Políticas de Movimentos Sociais. Em termos gerais 

podemos afirmar com Deleuze, em seu famoso diálogo com Foucault, que a diferença 

pode se traduzir em termos de quem fala por quem ou quem representa quem. 

 
Por este motivo a noção de reforma é tão estúpida e hipócrita. Ou a 

reforma é elaborada por pessoas que  se pretendem representativas  e que  têm 

como ocupação falar pelos outros, em nome dos outros, e é uma reorganização 

do  poder,  uma  distribuição  de  poder  que  se  acompanha  de  uma  repressão 

crescente.  Ou  é  uma  reforma  reivindicada,  exigida  por  aqueles  a  que  ela  

diz respeito, e aí deixa de ser uma reforma, é uma ação revolucionária que por 

seu caráter  parcial está decidida a colocar em questão a totalidade do  poder  e 

de sua   hierarquia.   Isto   é   evidente   nas   prisões:   a   menor,   a   mais   

modesta reivindicação dos prisioneiros basta para esvaziar a pseudo−reforma 

Pleven. Se as  crianças  conseguissem  que  seu  protestos,  ou  simplesmente  

suas  questões, fossem ouvidos em uma escola maternal, isso seria o bastante 

para explodir o conjunto do sistema de ensino. Na verdade, esse sistema em que 

vivemos nada pode suportar: dai sua fragilidade radical em cada ponto, ao 

mesmo tempo que sua força global de repressão. (DELEUZE e FOUCAULT, 

1979, p. 43) 
 

Retornaremos a essa citação quando mais adiante abordarmos a experiência de 

ocupação das Universidades em 2016. 

 

Por outro lado, as políticas de assistencialismo são práticas que favorecem trocas 

de  favores,  se  expressam  em  forma  de  caridade,  doação  e  não  há  transformação  

no cenário social. 

 

No momento em que essas reflexões começaram a surgir, já estava participando 

do grupo de pesquisa e o questionamento sobre políticas públicas marcou minha visão 

acerca do que pode ser construído junto e a partir daqueles que utilizam da política. 

 

Essa  disciplina  se  fez  importante  no  meu  processo  de  graduação,  pois  me 

provoca a pensar como são construídas as políticas públicas. O projeto de pesquisa se 

faz  importante,  pois  me  provoca  a  pensar  que  mesmo  que  estejamos  produzindo 

políticas juntos, questionando, problematizando, existe uma relação de poder que está 

dada. Dentro dos serviços, entre os técnicos e as usuárias e usuários, entre professor e
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estudantes, entre usuários financeiramente estáveis e usuários mais carentes. Para criar 

um comum é preciso que essas relações sejam colocadas em análise. 

 

A pesquisa GAM  é sobre a  gestão da medicação, mas ao longo dos dois  anos 

que  frequentamos  semanalmente  o  CAPS,  diversos  diálogos  aconteceram,  entre  

eles, discussões sobre direitos, redes de apoio, serviço, relação dos usuários com o 

serviço e o  contrário,  também  apareceram.   A  esse  respeito,  pudemos  observar  

mudanças  nos atores  envolvidos  e  nas  relações  que  elas  e  eles  estabelecem  com  o  

serviço  e  com  o grupo.  Acreditamos  que  esse  movimento  que  os  atores  

expressaram  foi  algo  que perpassou   o   grupo   e   se   manifestou   como   um   

resultado   da   intervenção   que empreendemos. Além disso, produz um lugar que diz 

não só da gestão da medicação, mas  também,  do  processo  de  tomar  decisões  sobre  a  

própria  vida,  ou  seja,  gestão  da própria vida e produção de autonomia. 

 

Pensar  esses  temas,  junto  a  pessoas  que  por  vezes  estiveram  internadas  em 

hospitais psiquiátricos, traz à discussão sobre autonomia e políticas públicas diferentes 

perspectivas. Pois, se a lógica manicomial colabora para a retirada de toda e qualquer 

decisão  da  pessoa  acometida  com  doenças  mentais,  no  grupo,  o  desafio  seria  

pensar junto  aos  usuários  como  gerir  uma  vida  e  porque  não,  participar  da  gestão  

de  um serviço, ou colaborar na gestão de um poder público, a partir da gestão da 

medicação. Agora vamos tratar de outra experiência que foi decisiva para a construção 

desse texto que  gira  em  torno  da  possibilidade  da  construção  de  políticas  públicas  

a  partir  das organizações dos movimentos sociais. 

 

 
2.3 Movimento estudantil e a experiência de ocupação 

Vale ressaltar outro ponto que me chamou atenção e que acredito ter colaborado 

para a construção deste trabalho de conclusão. Na graduação, tive a oportunidade de me 

aproximar   dos   espaços   de   decisões   coletivas,   em   principal,   aqueles   que   

fazem enfrentamento  às  relações  de  poder.  Por  isso,  participei,  por  algum  tempo,  

do  centro acadêmico  e  de  alguns  espaços  de  militância,  o  que  me  provocou  a  

discussão  sobre gestão  popular,  organizações  sociais  e  que  muitas  vezes  me  deu,  

e  ainda  me  dá,  a esperança de que discussões e decisões coletivas são possíveis. 

 

A  UFF em  Volta  Redonda é  antiga.  Na construção  da  Companhia  

Siderúrgica 
 

Nacional, nos anos de 1940 e 1950, a cidade se molda para suprir as demandas da usina
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e o município se transforma em uma cidade Fabril. Antes da construção da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) o município de Volta Redonda não existia. A implantação 

de tal companhia é resultado de associações de grupos privados com capital estrangeiro, 

em   principal,   americano   e   por   recursos   do   governo,   na   época,   Getúlio   

Vargas. Retribuindo o Brasil em relação ao apoio na segunda Guerra. (FAUSTO, 2009) 

 

Ao  instalar  a  maior  siderúrgica  da  América  Latina  na  cidade  que,  então  se 

desmembrou  de  Barra  Mansa,  produz  uma  vivência  de  cidade  fabril.  Assim,  tudo  

era voltado  para  a  siderúrgica,  saúde,  habitação  e  escolas.  Nesse  momento,  foi  

criada  a escola de engenharia da Universidade Federal Fluminense (UFF) no intuito de 

formar engenheiros que posteriormente trabalhassem na companhia. Até mesmo o lugar 

físico onde a escola de engenharia permanece até hoje convida a pensar a cidade fabril 

que habitamos. 

 
Volta  Redonda  se  constitui  num  estudo  de  caso  intrigante  devido  

à constituição do espaço urbano como terreno de ação política naquele período. 

Em   que   o   espaço   urbano   e   fabril   se   articulavam   como   duas   

vertentes complementares,  revelando  que  as  estratégias  utilizadas  nos  

bairros  e  nos próprios  lares  dos  trabalhadores  eram  tão  importantes  como  

o  processo  de trabalho em si. (SILVA, 2009, p.1) 
 

No entanto, o instituto de Ciências Humanas e o de Ciências Exatas, no Campus 

da  UFF,  no  aterrado,  não  possui  mais  do  que  oito  anos  de  existência.  Resultado  

da política de expansão que iniciou no Governo Lula e depois deu sequência no Governo 

Dilma  (REUNI).  O  REUNI  aparece  como  uma  resposta  ao  governo  às  críticas  

das entidades  representantes  dos  docentes  e  dicentes  (ANDES  E  UNE)  às  

carências  do programa  Universidade  para  todos  (MARTONI,  2015).  No  cotidiano  

das  falas  do movimento  estudantil  se  considerou  o  campus  do  Aterrado  como  

uma  espécie  de Campus  modelo  da  expansão  do  REUNI.  Com  uma  estrutura  

bonita,  mas  pouco investimento em assistência estudantil surge neste Campus, o 

movimento estudantil que virá  indagar  sobre  moradia,  bandejão,  eventos  e  outras  

formas  de  assistência  que deveriam estar garantidas aos estudantes. No entanto, devido 

à expansão sem a garantia da  assistência,  muitos  alunos  entram,  mas  não  conseguem  

permanecer  nos  cursos elevando  o  índice  de  evasão  e  colocando  um  problema  de  

assistência  e  de  acesso  e permanência na educação pública, gratuita e de qualidade. É 

curioso notar que grande parte  da  produção  acadêmica  no  período  dos  governos  do  

Partido  dos  Trabalhadores (PT)  que  fizeram  crítica  ao  processo  do  REUNI  se  

circunscrevem  no  problema  do
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trabalho docente. A percepção da assimetria na relação professor e aluno  que  nos fez 

mobilizar naquele momento. 

 

Tive  a  oportunidade  de  participar  da  ocupação  de  2016.  Não  foi  a  

primeira ocupação   que   existiu   na   UFF,   campus   do   aterrado.   Antes   disso   

existiram   dois momentos de ocupação, em 2012, e em 2015. Na primeira foram apenas 

poucos dias. Na  segunda,  houve  na  primeira  noite  muitos  alunos  e  continuou  a  

acontecer  durante todo o processo de greve dos professores, que durou quatro meses, 

com poucos alunos. A  greve  dos  professores  se  deu  como  resistência  aos  cortes  do  

governo  federal  em educação.  Ainda  estávamos  no  governo  Dilma  e  muitas  

Universidades  entraram  em greve. 

 

Em 2016, estava para ser votado o Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 55, 

antes chamada de PEC 241, que congelaria os investimentos públicos por vinte anos. A 

PEC  teve  sua  última  votação  dia  13  de  Dezembro
1
.  Nós  nos  organizamos  e  em 

Novembro e durante um mês ocupamos o campus da Universidade. As ocupações que se 

passaram, se diferenciam. Na ocupação de 2015, durante quatro meses cerca de seis 

alunos  sustentaram  a  ocupação  sozinhos.  No  momento  que  os  professores  voltam  

da greve e  a UFF volta  a  “funcionar” normalmente,  esses alunos que eram  de 

diferentes cursos,  levam  consigo  a  experiência  de  um  trabalho  coletivo.  Acredito  

que  essa 

experiência foi importante, não só individualmente para cada um, mas também porque, 

após  a  ocupação  de  2015  há  um  fomento  de  organização  dos  alunos  nos  

diferentes cursos, que se mobilizam para construção de centros acadêmicos. A partir dos 

quais os estudantes se organizaram para produzir outra ocupação em 2016. 

 

Em 2016, quatro dos cinco cursos do Instituto de Ciências Humanas e Sociais já 

se  organizavam  em  Centros  Acadêmicos  e  o  Instituto  de  Ciências  Exatas  também  

já possuía seu diretório acadêmico que engloba os três cursos do instituto. 

 

Fizemos  uma  assembleia  que  contava  com  mais  de  quinhentos  estudantes  

da UFF para discutir e validar a ocupação. Na assembleia, passamos as três primeiras 

horas discutindo sobre a legitimidade da forma de deliberação, se o voto seria por papel, 

se 

antes de votarmos teríamos que apresentar a carteirinha. Alguns coletivos se opunham 
 

 
 

1
Cf. Carta Capital cfhttps://www.cartacapital.com.br/politica/pec-que-congela-gastos-sociais-e- 

aprovada-em-segundo-turno-no-senado?fbclid=IwAR252RIUU7RVEqAs- 
6l5131YxNCt_SsXSXH5uY3NpP0VHCSt0YjATV6mGFA

https://www.cartacapital.com.br/politica/pec-que-congela-gastos-sociais-e-aprovada-em-segundo-turno-no-senado?fbclid=IwAR252RIUU7RVEqAs-6l5131YxNCt_SsXSXH5uY3NpP0VHCSt0YjATV6mGFA
https://www.cartacapital.com.br/politica/pec-que-congela-gastos-sociais-e-aprovada-em-segundo-turno-no-senado?fbclid=IwAR252RIUU7RVEqAs-6l5131YxNCt_SsXSXH5uY3NpP0VHCSt0YjATV6mGFA
https://www.cartacapital.com.br/politica/pec-que-congela-gastos-sociais-e-aprovada-em-segundo-turno-no-senado?fbclid=IwAR252RIUU7RVEqAs-6l5131YxNCt_SsXSXH5uY3NpP0VHCSt0YjATV6mGFA
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ideologicamente  à  ideia  de  ocupação  que  em  principal  eram  os  coletivos  e  

pessoas norteados pela lógica liberal e conservadora. Estes grupos, ao indagar a 

legitimidade do espaço de  assembleia, demonstraram a  falta de  conhecimento do que  

é  um espaço de deliberação  participativo  e  do  regimento  da  própria  Universidade  

que  garante  aquele espaço. No fim, votamos sim para a ocupação. 

 

Para  organizar  logisticamente  como  e  quando  iríamos  ocupar  montamos  um 

grupo de alunos. Esse grupo tinha como “tarefa” chamar cinco pessoas diferentes, cada 

uma.   Montamos   um   grupo   maior,   marcamos   uma   reunião   na   praça   perto   da 

Universidade, já planejando de que forma iríamos ocupar. Nos direcionamos para UFF 

com barracas e colchonetes, ocupamos. Durante um mês aconteceram reuniões todos os 

dias, sobre a organização da ocupação e sobre o cenário nacional. Aconteceram, neste 

mês,  momentos  de  colocar  em  questão  as  relações  de  poder  dentro  da  ocupação, 

aconteceram também momentos de formação e enfrentamento. 

 

Nós,  enquanto  estudantes,  esperávamos  a  reunião  do  sindicato  dos 

professores para   ser   deflagrada   a   greve.   No   cenário   nacional   milhares   de   

escolas   públicas secundárias estavam ocupadas e também muitas universidades que 

foram ocupadas por estudantes reivindicando melhores condições de estudo, assistência 

e resistindo contra o PEC  do  “teto  dos  gastos  públicos”.  A  ocupação  começou  

antes  de  sabermos  se  os professores iriam declarar greve ou não, nós alunos 

esperávamos que nesse momento os professores  deflagrariam  greve,  em  principal  os  

alunos  que  estavam  ocupados  com  a ocupação. Aconteceu que, o sindicato dos 

professores não deflagrou greve. Em outros Campi da UFF e em outras Universidades os 

estudantes fizeram barricadas e piquetes, para assim impedir que as aulas de 

acontecessem. No campus do aterrado, os alunos de administração pública declararam 

greve estudantil, após uma assembleia organizada do curso. Como direcionamento da 

ocupação, deliberamos que o curso de psicologia, por ser o curso mais acessível de se 

produzir uma paralização, para dar força ao curso de administração  pública,  nós  os  

estudantes  de  psicologia  deveríamos  no  momento  de assembleia  propor  a  greve  

estudantil.  Na  assembleia,  propomos,  ouve  debate,  mas vencemos e declaramos 

greve estudantil. 

 

Como dito, em alguns campi aconteciam barricadas e piquetes que impediam a 

passagem de carros e pessoas, portanto as aulas não aconteciam. No Campus de Volta 

Redonda, não tínhamos no grupo com tanta consistência para realizar um ato desse tipo.
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Então, no dia seguinte a assembleia a qual declaramos greve estudantil, nos reunimos 

para pensar propostas de atividades de ocupação junto aos professores. Nossa estratégia 

foi propor aos professores que juntássemos aqueles que se disponibilizaram a produzir 

atividades  e  paramos  o  curso  para  nos  inserir  no  debate  nacional  que  nos  afetava  

a Universidade diretamente. 

 

Estar ocupando a Universidade durante um mês, me fez vivenciar o espaço de 

aprendizagem  de  outra  perspectiva.  No  acampamento  nos  apropriamos  do  espaço  

de conhecimento,  do  espaço  de  aulas,  do  espaço  público.  Sobre  Psicologia,  

pudemos interligar  o  que  acontecia  em  âmbito  nacional  com  nossas  matérias,  nos  

fazendo entender   que   todo   conhecimento   dentro   da   Universidade   deve   

dialogar   com   a comunidade, se não, não faz sentido. 

 

Acredito que nessa experiência consegui perceber como a Universidade pode se 

voltar  a  suas  especificidades.  A  Universidade  Pública,  desenvolve  em  seu  tripé  de 

ensino pesquisa e extensão, projetos e trabalhos que estejam associados à vida local, que 

estejam dispostos a produzir conhecimento e que agregue melhorias a população. Essas 

melhorias podem ser em formas de políticas públicas, podem ser em algum ação direta 

no serviço público, etc. No entanto, elas devem estar intervindo e em contato direto com 

aquilo que acontece no cenário nacional, já que o financiamento vem do setor público. 

Digo  isto,  entendendo  que  a  Universidade  é  comprometida  com  a  qualidade  dos 

recursos  público  que  são  direito  da  população,  já  que  estes  recursos  podem  

intervir, tentando recuperar a dívida histórica que temos com a população que foi 

marginalizada. 

 

Cada professor e estudante, preocupado único e exclusivamente com suas aulas, 

sem assumir que todos partilhamos de um cenário de cortes dos investimentos à saúde e 

educação,  colabora  com  lógica  de  educação   como  mercadoria  e  privatização  da 

Universidade, conscientemente, ou não. Pois, os que arquitetam pesquisas para o setor 

privado,   pesquisas   que   serão   remuneradas,   assumem   de   fato   o   produtivismo   

da Universidade   e   a   venda   dessas   pesquisas   (MARTONI,   2015).   Os   que   não   

se posicionam,  fazendo  enfrentamento  a  esse  cenário  colaboram  para  tudo  

permanecer igual e cada vez mais a universidade é vendida à lógica de mercado. A 

questão que se convoca  a  partir  da  experiência  da  ocupação  é  como  os  

movimentos  sociais  podem produzir deslocamentos na lógica hierárquica nas relações 

de poder naturalizadas.
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2.4 Estágio em saúde mental 

No  final  de  2016,  chegou  o  momento  de  decidir  onde  iria  exercer  o  

estágio. Como  dito,  no  campus  de  Volta  Redonda,  estávamos  passando  por  uma  

ocupação, estudantil. A seleção para o estágio da Rede saúde era basicamente uma 

apresentação dos  estudantes  para  os  professores,  além  de  ser  um  momento  em  que  

falaríamos  um pouco sobre o que, durante a graduação, nos interessou e como iríamos 

construir uma intenção  de  estágio  para  a  inserção  na  Rede  de  Saúde  Pública  de  

Volta  Redonda. Acredito  que,  devido  ao  momento,  enfatizei  que  gostaria  que  meu  

projeto  de  estágio pudesse  inserir  o  tema  da  militância.  Além  disso,  me  

interessava  na  saúde  mental  o contato   com   o   usuário,   os   hospitais   psiquiátricos   

e   como   essas   instituições   se alimentavam de pessoas que desviavam uma norma. 

 

A   partir   dessas   colocações,   me   foi   proposto   um   possível   contato  com   

a Associação   de   Usuários,   Familiares   e   Amigos   dos   Serviços   de   Saúde   

Mental (AUFASSAM),  que  decidi  aderir.  Felizmente,  essa  demanda  apareceu  

dentro  do serviço,  quando  me  inseri  no  campo.  As  usuárias  e  os  usuários  também  

fizeram  a proposta de trabalhar junto em prol da associação. 

 

A  demanda  dos  usuários  partiu  da  apresentação  de  problema  específico:  

fazer uma   eleição.   Eles   precisavam,   no   determinado   contexto,   definir   outra   

ou   outro presidente.  A  antiga  presidente  já  estava  algum  tempo  no  cargo  e  sairia  

por  motivos pessoais.  Quando  este  problema  me  foi  apresentado,  vimos  uma  

oportunidade  de trabalhar  a  associação,  tanto  no  CAPS  que  eu  participo  como  

estagiária,  quanto  nos outros serviço, já que a Associação diz respeito a todo serviço de 

saúde mental. A ideia era  ir  aos  espaços  de  assembleia  dos  outros  CAPS,  

potencializando  esses  espaços  e discutindo a AUFASSAM. 

 

Fizemos, num primeiro momento, um acordo com as gestões dos serviços para 

irmos  nos  espaços  de  assembleia  apresentar  a  Associação  e  discutir  a  eleição.  A 

associação funcionava, portanto, com reuniões itinerantes. 

 

A ativação da associação gerou alguns incômodos num primeiro momento. Em 

alguns  CAPSs  não  se  faziam  assembleias  há  muito  tempo.  E  quando  acessamos  o 

regimento  da  AUFASSAM  popularizamos  alguns  direitos  que  os  usuários  antes  

não tinham  tido  contato.  Como  por  exemplo,  o  acesso  ao  prontuário.  Discussão  

que  foi
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colocada em reunião de equipe e os trabalhadores se posicionaram contra o direito ao 

acesso, se esquecendo de que eles mesmos são usuários de saúde. 

 

Nesse processo de ocupar os espaços de assembleia em alguns serviços, fomos 

muito  bem  recebidos  em  outros  não  fomos  tão  bem  recebidos.  Isso  nos  ajudou  a  

ir mapeando  nossos  territórios  de  atuação.  Mostrando-nos  como  alguns  serviços  do 

município  estão  altamente  enrijecidos.  Como  estaria,  portanto  a  participação  dos 

usuários   nesses   serviços?   Sabemos   que   quando   planejamos   ir   às   assembleias 

encontraríamos espaços enrijecidos e nossa tentativa de adentrar este campo  não é no 

sentido de revolucionar o espaço e a gestão. É apenas trazer para esse espaço,  que se 

coloca  como  algo  sólido  alguma  fluidez.  Uma  intervenção  que  convide  a  pensar  

na participação dos usuários no processo de gestão. 

 

Além disso, nós enquanto grupo também decidimos ir ao Conselho Municipal de 

Saúde,  participar  dos  momentos  de  tribuna  livre.  Apesar  de  a  AUFASSAM  ser  

uma entidade, não  possuímos representação  como conselheiros no espaço da  reunião. 

Para possuir essas cadeiras precisamos participar do  momento da conferência  que 

somente acontece em dois em dois anos. Mas, todo e qualquer usuários de saúde pode 

participar com fala no momento da tribuna livre. 

 

Após frequentar algumas vezes esse espaço, junto aos usuários, percebe-se que se 

parece muito com uma ouvidoria. Não somente os usuários da saúde mental, mas no 

momento  de  tribuna  livre,  os  usuários  como  um  todo  levantam  questões  de  cunho 

pessoal. Reclamações como: atendimento dos serviços, demora, mau atendimento, entre 

outros. A secretaria de saúde se posiciona pontualmente, então, se alguém se queixa da 

demora  para  conseguir  um  exame,  a  secretaria  aciona  o  unidade  onde  o  usuário  

se encontra e “resolve” sua queixa instantaneamente. Os usuários ficam agradecidos e 

isso desmobiliza a luta da saúde enquanto uma questão coletiva. 

 

A  intenção  era,  portanto,  da  associação  aparecer,  para  os  usuários,  como  

um dispositivo de articulação entre direitos humanos, saúde mental, produzindo cuidado 

e construindo  propostas  de  intervenção  no  âmbito  da  saúde  mental.  Para  se  pensar  

a questão dos direitos e o exercício da cidadania, há de se pensar a implicação e, 

portanto, a posição que o sujeito ocupa.
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Por isso, apostar na articulação entre clínica e política na saúde mental é o que 

nos  convoca  a  pensar  sobre  a  produção  de  políticas  públicas  a  partir  daqueles  

que utilizam da política. A questão que se convoca é como a indissociação entre clínica 

e política  possibilita  construir  dispositivos  que  permitam  pensar  as  políticas  

públicas  a partir da base. 

 

Acrescentaremos   a   essas   problemáticas   o   fato   do   engajamento.   Quando 

partilhamos  dos  mesmos  valores,  podemos  nos  engajar  numa  mesma  causa,  ou  

seja, partilhamos pois há uma relação de identidade entre os sujeitos. No entanto, para 

que haja  uma  construção  coletiva  é  preciso  a  afirmação  da  diferença,  na  tentativa  

de  um diálogo com o sujeito que não partilha dos mesmos valores inter-subjetivos.
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3.PRIMEIRA     QUESTÃO:     A     HIERARQUIA     DOS     SABERES     E     O 

EMBARREIRAMENTO  DO  USUÁRIO  NO  SEU  PRÓPRIO  PROCESSO  DE 

CUIDADO. 

No decorrer do primeiro capítulo falei sobre minhas experiências no processo de 
 

formação,  da  qual  eu  elenquei  quatro  experiências  que  tomei  como  analisadoras  

das inquietações  que  me  foram  produzidas  nesse  processo.  Agora  no  segundo  

capítulo gostaria de problematizar essas inquietações a partir da questão central: 1) O 

direito de acesso ao prontuário como forma de se pensar o direito dos usuários de saúde 

mental enquanto participantes e protagonistas do seu processo de produção de cuidado. 

 

Ao  pensar  a  pesquisa  em  saúde,  tirei  como  analisador,  um  acontecimento 

ocorrido  nos  encontros  da  pesquisa  GAM,  em  Resende.  Como  descrito  no  

capítulo anterior,  os  encontros  discutiam  diversas  temáticas  que  dizem  respeito  à  

vida  em sociedade. No momento de discutirmos os direitos humanos e direitos dos 

usuários de saúde mental, problematizamos o direito de acesso ao prontuário. 

 

Historicamente, os prontuários se originam como um instrumento dos médicos, 

para  os  médicos.  Tinham  por  objetivo  reunir  informações  e  registros  dos  

enfermos produzindo  reflexões  a  fim  de  indicar  possíveis  causas  e  consequências  

das  doenças. Em relação à história dos prontuários, segundo Mesquita e Deslandes: 

 
Na  reorganização  do  hospital  como  espaço  de  cura,  são  

promovidas mudanças no papel do médico e na concepção de clínica. Foucault 

explica que isso  acontece,  predominantemente,  em  função  de  uma  

tecnologia  política,  a disciplina  em  especial.  A  disciplina  como  tecnologia  

foi  empregada  para reorganizar o espaço hospitalar, o exército e a escola. A 

disciplina que implica um registro contínuo, anotação do indivíduo e 

transferência de informação de modo  que  nenhum detalhe, ou elemento 

disciplinar, escape a esse  saber, que vai  deixar  sua  marca  nas  mudanças  

institucionais  ocorridas  naquela  época. (MESQUISTA; DESLANDES, 2010, 

p.670) 
 

Burocraticamente,  o  direito  de  acesso  ao  prontuário  é  resguardado  na  carta  

ao direito  dos  pacientes  aprovada  no  Conselho  Nacional  de  Saúde  em  junho  de  

2009,  e publicada  na  portaria  nº  1.820,  de  13  de  agosto  de  2009.  No  artigo  5°,  

parágrafo terceiro, que diz sobre o direito ao acesso da pessoa ao conteúdo do seu 

prontuário ou de pessoa por ele autorizada e a garantia de envio e fornecimento de cópia, 

em caso de encaminhamento a outro serviço ou mudança de domicílio. (BRASIL, 2012) 

E também, no código de ética médico, segundo o qual, no artigo 70 da Resolução nº 

1.931/2009: 

 
[...]  se  torna  vedado  ao  médico  negar  ao  paciente  acesso  a  seu 

prontuário   médico,   ficha   clínica   ou   similar,   bem   como   deixar   de   dar
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explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionar riscos para o 

paciente ou para terceiros. (CFM, 2009, art. 70) 
 

No entanto, pensar o usuário de saúde enquanto sujeito, pressupõe que o serviço 

de  saúde  vise  não  só  a  doença,  mas  também  todos  os  aspectos  sociais  que  nos 

perpassam.   O   campo   de   atuação   da   saúde   mental   nasce   em   meio   à   lógica 

hospitalocêntrica   e   médico   centrada,   mas   por   meio   do   movimento   de   luta   

dos trabalhadores  de  saúde  mental,  movimento  da  luta  antimanicomial,  abandona  

essa concepção.  O  movimento  então  propõe  uma  nova  noção  de  cuidado.  Nessa  

nova perspectiva é ampliado o conceito de tratamento e cuidado, não sendo somente 

médico centrado. Dentro dos serviços todos os trabalhadores produzem cuidado, todos 

possuem acesso   aos   prontuários   e   podem   relatar   comportamentos   diversos,   

retirada   de medicação, consultas marcadas, ou seja, o prontuário é um resgate histórico 

do processo pelo  qual  o  usuário  passa  dentro  do  serviço,  bem  como  acompanha  a  

evolução  desse dentro da rede de atenção. 

 
Já  se  argumentou  criticamente,  num  momento  histórico  em  que  as 

instituições  de  saúde  mental  respondiam  maciçamente  ao  modelo  médico- 

hospitalar,  que  prontuários  cristalizavam  a  vida  e  enrijeciam  a  dinâmica  da 

situação  dos  sujeitos  que  neles  tinham  suas  vicissitudes  inscritas  e,  assim, 

contribuíam para a reificação e estigmatização dos processos que os afetavam. 

(REIS, AOA et al, 2009, p. 384) 
 

Sendo essa concepção produto de um cenário de reformulação proposto pela luta 

antimanicomial, traz a vista o enfoque de tratamento e cuidado ao usuário como um ser 

social  e  não  como  uma  doença.  O  prontuário  é  mais  um  instrumento  possível  de  

se afirmar isso. 

 

Importante destacar que o ocorrido, tirado enquanto analisador, aconteceu dentro 

de um serviço de saúde mental. Os prontuários e sua problemática de sigilo não dizem 

respeito  somente  à  saúde  mental,  mas  também  a  saúde  geral.  Como  dito  acima,  

os prontuários  se  originam  como  “registros  dos  enfermos”.  No  entanto,  os  que  são 

produzidos dentro dos serviços de saúde mental se diferenciam dos que são produzidos 

dentro  do  serviço  de  saúde  geral.  Isso,  acredito  acontecer,  pois  o  serviço  de  

saúde mental produz um espaço de convivência entre os usuários e a equipe. Então, 

possibilita que  nesse  documento  sejam  relatados,  não  somente  os  momentos  das  

consultas,  mas também os comportamentos dos usuários dentro do serviço. 

 

O  relato  sobre  comportamento  quer  sejam  falas,  quer  sejam  atitudes,  

podem tanto  estar  escritos  embasados  numa  percepção  clínica  do  acontecimento,  

ou  também
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podem   estar   escritos   embasados   num   conceito   moral   daquele   que   registrou.   

A problemática do sigilo revela então, que os registros dos usuários são mais 

respaldados na  moralidade  do  que  na  ética.  Por  exemplo,  no  momento  da  consulta  

de  algum especialista, o referido anota no prontuário relatos dos usuários, diagnósticos, 

como a consulta  se  deu,  etc.  Anota,  então,  o  que  observou  do  paciente  que  ali  se  

submete  a observação. No entanto, os registros que são feitos, são clínicos, com termos 

e técnicas clínicas. A observação que é feita é baseada numa técnica que deriva de uma 

disciplina. 

 

Foucault (1970)  em A ordem do discurso faz diferenciação dos enunciados do 

tipo Comentário e dos enunciados do tipo Disciplina. As disciplinas são um conjunto de 

regras, que por um domínio de objetos está à disposição de quem quer se seja, quem se 

interessar  a  entender  essas  regras.  Dessa  maneira,  se  distancia  de  quem  enuncia.  

A disciplina se vincula a qualquer pessoa que estiver disposta a usar dos procedimentos. 

Como   exemplo   disso,   poderíamos   citar   à   psiquiatria.   Um   saber   que   respeita 

determinadas   regras.   Se   um   psiquiatra   utiliza   metodologias   não   científicas,   

por exemplo,  ele  o  faz  não  enquanto  saber  científico.  A  disciplina  é  formadora  de  

novos discursos.  A  proposição,  para  pertencer  a  uma  disciplina  necessita  respeitar  

vários critérios, não basta ser somente verdadeira, é necessário que ela esteja no 

verdadeiro. 

 
Uma  disciplina  não  é  a  soma  de  tudo  aquilo  que  pode  

ser dito  de  verdadeiro  a  propósito  de  qualquer  coisa;  nem  mesmo  

é  o conjunto de tudo aquilo que, a propósito de um mesmo dado, pode, 

pelo princípio de coerência ou sistematização, ser aceite. A medicina 

não é constituída pela totalidade do que se pode dizer de verdadeiro 

sobre a doença; a botânica não pode ser definida pela soma de todas as  

verdades  que  dizem  respeito  às  plantas  [...]  A  disciplina  é  um 

princípio de controlo da produção do discurso. Fixa-lhe limites pelo 

jogo  de  uma  identidade  que  tem  a  forma  de  uma  reactualização 

permanente das regras. (FOUCAULT, 2009, p. 31-32 ) 
 

Então, acaso algum usuário pedir que se explique algum registro, o especialista o 

fará, respaldado numa técnica. Já, quando pensamos a realidade do serviço de saúde 

mental,  todos  os  funcionários  podem  e  devem  fazer  registros  no  prontuário  dos 

usuários.  Entretanto,  como  a  equipe  é  de  natureza  multidisciplinar,  os  relatos  

seguem técnicas   diferenciadas   e   às   vezes   não   seguem   técnica   alguma.   Não   

estou   aqui propagando  que  somente  os  especialistas  irão  produzir  prontuários  que  

supostamente relatam uma observação neutra. Mas coloco que o problema que se 

apresentou a nós no encontro GAM e depois no momento de meu estágio, implica 

problematizarmos como a falta de acesso sobre o que está relatado provoca pensar de 

que forma são feitos esses relatos.
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Apesar  disso,  como  dito  acima,  uma  concepção  errônea  seria  pensar  que  

os relatos embasados numa técnica são os fidedignos, verdadeiros ou reais. Pois, a 

ciência positivista também seleciona o que é verdadeiro e o que é falso. No entanto, nem 

tudo que é praticável, para ciência, é tomado enquanto verdadeiro. Os métodos 

avaliativos passam por transformações históricas e, à medida que essas transformações 

acontecem, os  métodos  podem  vir  a  não  funcionar  tão  bem  quanto  antes.  As  

mudanças  sociais exigem os saltos científicos. 

 
A  disputa  pelo  que  é  verdade  não  é  meramente  uma  disputa  do 

conhecimento versus a ignorância, a disputa é também política. Ela esconde em 

seu  interior  as  forças  que  estão  em  jogo  e  as  verdades  que  essas  forças 

defendem. (FOUCAULT, 2009, p. 10) 
 

Os  espaços  de  convivência  produzem  relações  diversas  que  culminam  em 

acontecimentos  pertinentes  aos  cuidados  terapêuticos  de  cada  usuário.  É  necessário 

produzir um registro sobre esses acontecimentos, mas não se pode perder de vista que o 

prontuário é um documento de registro da observação do usuário. A observação culmina 

na objetificação ou ainda, na objetificação sem técnica. A partir daí os registros que são 

feitos dos usuários podem estar sustentados apenas nos próprios conhecimentos da vida. 

 

Dentro dos serviços de saúde, é inegável a utilidade dos prontuários por parte da 

equipe.  Entre  alguns  benefícios  está  a  possibilidade  dos  registros  serem  um  canal  

de comunicação entre a própria equipe. E também, o resgate histórico do usuário auxilia 

a produção  de  relatórios  que  eventualmente  serão  necessários  em  outros  serviços.  

O prontuário é, portanto, necessário. 

 

Alberto  Olavo  Advincula  Reis  e  outros  (2009)  produziram  uma  pesquisa  a 

respeito da utilidade dos prontuários para a coordenação e equipe de um serviço. Essa 

pesquisa    foi    intitulada:    Prontuários,    para    que    servem?    Representação    

dos coordenadores de equipe dos CAPSi a respeito do valor e da utilidade dos 

prontuários, que foi publicada na Revista brasileira Crescimento e Desenvolvimento 

Humano. Nesse artigo, os autores procuraram entrevistar os coordenadores de 19 CAPS 

infanto-juvenil do estado de São Paulo. As respostas foram analisadas de acordo com os 

procedimentos clássicos da Análise de Conteúdo. 

 

O artigo se dividiu entre a utilidade dos prontuários para a equipe e a utilidade 

dos prontuários para os usuários do serviço. A equipe elencou diversas utilidades, como 

por exemplo, o prontuário como um instrumento de intervenção e diagnóstico, também
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como lugar de troca de informações entre os membros da equipe. Essas duas utilidades 

totalizaram  64,50%  das  respostas  referente  às  principais  utilidades  do  prontuário.  

Os autores  colocam  esse  resultado  demonstrando  que  os  prontuários  têm  sua  

maior importância como função operatória clínica e outra utilidade percebida é a de 

assumir uma função psicossocial de comunicação entre a equipe. 

 

Já para os usuários, foram estabelecidas cinco categorias. A categoria, elencada 

pelo coordenador, Informação foi a única subdividida. Para a equipe muitas categorias 

se   subdividiram,   permitindo   que   essas   subdivisões   se   associassem   e   

formassem categorias maiores. Para os usuários somente essa categoria se subdividiu. A 

categoria Informação foi então subdividida em; informação institucional, que ocorre 

quando os prontuários   servem   como   veículos   de   informação,   respondendo   a   

procedimentos burocráticos  com  a  Justiça  e  encaminhamento  para  outros  serviços.  

E  informação pessoal, que ocorre a medida do interesse direto ou indireto do usuário. 

Interesse direto seria  por  ele  mesmo.  Já,  interesse  indireto  pode  ser  exemplificado  

como  interesse  da família,   como   os   autores   colocam,   “a   mãe   quer   informação   

sobre   a   questão medicamentosa” ou ainda, “a mãe consegue os atestados que precisa”. 

 

Ao  analisar  as  respostas  dos  coordenadores,  percebe-se  o  destaque  na  falta  

de utilidade  dos  prontuário  para  os  usuários,  ainda  que  para  a  equipe,  os  

coordenadores afirmam que o prontuário é parte da história do paciente, como assim se 

segue: 

 
A  categoria  nenhuma,  significando  que  o  prontuário  não  

representa utilidade  alguma  para  o  usuário  é  a  única  que  se  destaca  com  

36,9%.  É surpreendente   o   fato   de   que   o   prontuário,   percebido   como   

tendo   uma importância   “fundamental”,   considerado   como   o   “lugar   da   

história   do paciente” ou ainda visto como “chave mestra” se tratando de sua 

utilidade para a equipe técnica, quando se refere ao usuário, não expressa 

utilidade alguma. (REIS, AOA et al, 2009, p. 391) 
 

Então,  por  vir  de  uma  lógica  enrijecida,  é  necessário  problematizar  se  

além desses  benefícios,  o  prontuário  também  é  lugar  de  apropriação  do  sujeito  

pela  sua própria história.  O  que  observamos,  e  que  trago  aqui  como  analisador,  é  

que  embora para a equipe, o prontuário se caracterize como documento necessário, para 

os usuários, não se considera que ele tenha a mesma importância, ainda que eles sejam 

os sujeitos dos quais se falam nesse documento. Não é por acaso que o acesso a ele seja 

restringido aos usuários. Nessa concepção, o prontuário é um documento que diz do 

usuário, mas não sob um olhar de si. É então um instrumento de cuidado onde o 

cuidador acredita saber o que é melhor para o usuário e o que não é.
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Além  disso,  é  preconizado  como  direcionamento  de  cuidado  proposto  nas 

diretrizes  do  SUS,  a  potencialização  da  autonomia  dos  usuários.  (BRASIL,  1990) 

Busca-se com isso promover a participação dos mesmos em seus próprios processos de 

cuidado,  contrariando  uma  perspectiva  paternalista  e  possibilitando  que  o  usuário  

se aproprie desses processos. A ideia é que ele se informe e questione acerca do cuidado 

que  lhe  é  oferecido,  favorecendo  então  a  visão  de  um  sujeito  cidadão,  desejante  

e produtor  dos  seus  próprios  atos.  No  entanto,  o funcionamento  e  o  acesso  aos  

direitos básicos em saúde, modificam-se com as diferentes gestões. Os serviços públicos 

podem ser potencializadores de autonomia ou não. 

 

Como  disse  no  capítulo  anterior,  no  estágio,  tive  a  oportunidade  de  

trabalhar junto  à  associação  de  usuários  e  familiares  de  saúde  mental.  Numa  das  

primeiras assembleias que frequentei, fizemos a leitura do estatuto da associação. Um 

dos artigos dispõe  sobre  o  direito  do  acesso  ao  prontuário.  Quando  fizemos  a  

leitura  disso  em assembleia,  os  usuários  ficaram  instigados  para  saber  o  que  

estaria  escrito  em  seus prontuários.  Na  reunião  de  equipe  na  semana  seguinte  os  

trabalhadores  se  colocaram contra  o  acesso.  As  informações  do  prontuário  são  

sigilosas,  isso  porque  denuncia  a visão do observador. 

 

O projeto de estágio passava por trabalhar junto à associação e, por meio desta, 

por  algum  tempo,  frequentamos  as  assembleias  de  todos  os  CAPS  do  município.  

Os momentos  de  assembleia  eram  também  momentos  de  debater  sobre  as  

reivindicações que  os  usuários  faziam  em  relação  aos  serviços  que  frequentavam.  

Foi  um  momento muito  importante  para minha  experiência  de  estágio,  pois  nos  

espaços  de  assembleia, percebi que os únicos que se sentiam autorizados a colocar as 

reivindicações eram os trabalhadores.  Alguns  usuários  chegavam  até  mesmo  a  cair  

no  sono  em  meio  à assembleia. Quando os usuários pediam fala ou era para colocar 

algo fora do contexto da  discussão,  situação  em  que  eram  brevemente  silenciados,  

ou  então,  algo  que  me chamou muita atenção, só não eram silenciados à medida que 

reproduziam o discurso do trabalhador. 

 

O discurso que é, portanto, “apropriado”, que não é silenciado, que é escutado e 

aceito é o discurso que repete a fala do trabalhador. Repete, portanto a perspectiva do 

trabalhador sobre o serviço. Evidentemente, o discurso é um veículo de poder e objeto 

de desejo. Assim Foucault (1970) o qualifica em A Ordem do Discurso. O autor irá usa
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como  exemplo  o  discurso  do  Louco,  que  é  regido  por  um  princípio  de  exclusão.  

A loucura segundo Foucault, é aquilo que marca a separação entre quem pode e quem 

não pode  falar.  Então,  o  discurso  do  Louco  fica  recluso,  fica  rejeitado,  não  se  

partilha daqueles  delírios.  No  entanto,  essa  rejeição  constitui  um  lugar  para  ele,  o  

lugar  do Louco e dessa maneira ele pode ser aceito, desde que seja rotulado, no lugar 

daquele que não pode dizer sobre seu próprio desejo. 

 

Há  na  nossa  sociedade  outro  princípio  de  exclusão:  não  já  um 

interdito, mas uma partilha e uma rejeição. Penso na oposição da razão e da 

loucura. Desde os arcanos da Idade Média que o louco é aquele cujo discurso 

não  pode transmitir-se como  o  dos outros: ou a sua palavra nada vale  e não 

existe....  Ou,  como  reverso  de  tudo  isto,  e  por  oposição  a  outra  palavra 

qualquer, são-lhe atribuídos estranhos poderes: o de dizer uma verdade oculta, o 

de anunciar o futuro... Mas, basta pensar em tudo isso para suspeitar que a 

partilha, longe de se ter apagado, se exerce de outra maneira, através de linhas 

diferentes, por intermédio de novas instituições e com efeitos que não são já os 

mesmos. E mesmo quando o  próprio papel do médico é apenas o de escutar 

com atenção uma palavra, por fim, livre, é sempre a partir da manutenção da 

cesura  que  se  exerce  a  escuta.  Escuta  de  um  discurso  que  é  investido  

pelo desejo,  e  que  se  julga  a  si  mesmo  —  pela  sua  maior  exaltação  ou  

maior angústia — possuído de terríveis poderes. (FOUCAULT, 2009, p.2) 
 

Na  trajetória  do  Movimento  de  Luta  Antimanicomial,  a  primeira  

Conferência Nacional  de  Saúde  Mental  foi  de  grande  importância,  pois  deu  início  

ao  caráter participativo da conferência. 

 
[...] a convocação da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, que 

revolucionou   a   forma   de   participação   social   na   elaboração   de   

políticas públicas10.  Na  medida  em  que  a  oitava,  como  ficou  conhecida,  

teve  um temário mais geral (Saúde como direito; Reformulação do sistema 

nacional de saúde;    Financiamento    do    setor),    foi    decidido    convocar    

conferências específicas, dentre as quais a de Saúde Mental. A realização da I 

Conferência Nacional  de  Saúde  Mental,  no  entanto,  ocorreu  após  muitas  

dificuldades  na medida   em   que,   paradoxalmente,   o   setor   de   saúde   

mental   do   MS   era desfavorável  às  ideias  reformadoras  e  mesmo  à  da  

participação  social  na construção   das   políticas   públicas.  (AMARANTE,   

P;  NUNES,  M.   2018, p.2069) 
 

A participação de usuários enquanto sujeitos políticos, nos espaços deliberativos, 

traz   novidade   ao   cenário   do   Movimento   de   Luta   Antimanicomial.   Pois,   essa 

participação implica somar a esse cenário o protagonismo dos usuários que se ocupam 

com  questões  relativas  à  sua  condição  e  seus  direitos.  O  que  cria  novos  rumos  

às discussões e modifica o olhar sobre os mecanismos de exclusão. Esse movimento 

sofre duas rupturas importantes. 

 
A primeira  foi  marcada por sua composição:  anteriormente, havia o 

predomínio  dos  profissionais  de  saúde  mental,  com  pouca  participação  de 

usuários  e  familiares.  A  partir  de  então,  esses  passam  a  compor  o  

cenário, sendo  considerados  atores  sociais  e  atendendo  aos  princípios  e  

diretrizes  do
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Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  exercendo  o  controle  social.  A  segunda 

ruptura teve como objetivo influenciar as mudanças na sociedade, não apenas na 

dimensão dos serviços de saúde mental, mas nas transformações de caráter 

social e cultural. (BARBOSA, G.C et al, 2012, p.47) 
 

Em 2001, o V Encontro Nacional da Luta Antimanicomial aconteceu em Miguel 

Pereira  (RJ),  onde  se  deflagrou  a  ‘crise  do  movimento’.  Segundo  Guilherme  

Correa Barbosa e outros (2012), haviam muitos mais participantes no quinto Encontro 

do que no primeiro Encontro, o que dificultava a organização para o debate, por grande 

parte dos novos ingressantes  não terem, segundo  alguns,  “preparação  política”, 

culminando na   dificuldade  de   deliberação   e   empobrecimento   dos   debates.   Isso   

redundou   na formação de dois grupos. 

 
Um grupo de militantes mantinha a proposta do I Encontro, ou seja, a 

formação de núcleos, que tinha como finalidade promover a articulação, bem 

como  facilitar  a  circulação  de  informações,  sendo  um  braço  executivo  do 

MNLA. (BARBOSA, G.C et al, 2012, p.47). 
 

Alguns  militantes  que  defendiam  a  tese  de  que  era  preciso  “qualificar  a 

discussão” fundam o RENILA (Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial). 

Apesar  de  se  reconhecer  a  importância  da  pluralidade  de  ideias  para  construção  

do movimento, o que se verificou na prática foi à impossibilidade de comunicação entre 

o MNLA e o RENILA. Isso revela de alguma forma a dificuldade de construção de um 

movimento social pautado efetivamente pelo discurso do usuário de saúde mental. Por 

um  lado  ele  é  vetado  como  “louco”,  por  outro  lado  ele  é  induzido  a  reproduzir  

o discurso formatado pelos trabalhadores. 

 

Pensar o protagonismo do usuário sobre seu próprio processo de cuidado implica 

em  pensar  autonomia.  Os  serviços  podem  facilitar  a  potencialização  da  autonomia. 

Como por exemplo, nos próprios modos de atuação nos dispositivos, podendo utilizar 

das redes de contato com outros serviços para inserir o usuário enquanto um cidadão na 

sociedade,  fazendo  emergir  o  trabalho  em  rede.  A  gestão  pode  também  organizar 

seminários  de  formação  permanente  para  constantemente  atualizar  os  trabalhadores  

e produzir sentido no trabalho que se faz em cada serviço, bem como consequentemente, 

delinear as demandas de cada serviço. Esse direcionamento não é um direcionamento 

que  diz  respeito  a  uma  ou  outra  gestão.  A  prerrogativa  da  participação  popular é  

um direcionamento  do  sistema  único  de  saúde.  Uma  diretriz  resguardada  na  

Constituição Federal de 1988, regulamentada no capítulo II, artigo 7° da Lei 8.080/1990. 

Essa forma democrática de administração reformula mudanças significativas da relação 

de poder e
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responsabilidade  entre  Estado  e  sociedade.  Então,  os  conselhos  e  conferências,  

que garantem   a   participação   de   representantes   da   sociedade   resguardado   na   

Lei   n° 

8.142/1990  que  os  institucionaliza,  servem  como  órgãos  fiscalizadores  e  atuantes  

na esfera do controle social. Além disso, ter usuários participantes desses espaços é, 

como dito acima, importante para o tratamento e cuidado singular de cada um deles. Há 

que se considerar aí também um aspecto do direcionamento clínico, traduzido pelo 

resgate da dimensão  social  e  política  das  vivências  em  sociedade.  Mas  não  só,  a  

participação popular no processo de fiscalização e controle social também é tratamento 

de cuidado do  Sistema  Único  de  Saúde  que  deve  se  garantir  democrático  para  

cumprir  com  seus princípios. 

 

No entanto, cada gestão se organiza de diferentes formas, embora integralidade e 

participação   social   estejam   resguardados   em   Lei.   Ainda   que   o   serviço   seja 

antimanicomial,  as  lógicas  manicomiais  podem  reger  os  aparatos.   Isso  porque  a 

existência  do  aparato  de  participação  coletiva,  por  exemplo,  não  garante  que  de  

fato exista  participação  dos  usuários  e  familiares.  Os  dispositivos  como  

assembleias  e conselhos,  podem  ser  aparelhados  pela  gestão  e  desmobilizar  ao  

invés  de  engajar  os usuários. Baremblitt (2002) coloca em, Sociedade e Instituição, 

que as instituições são lógicas defendidas por sujeitos, não são portanto somente 

estruturas físicas. 

 
As instituições são lógicas, são árvores de composições lógicas que, 

segundo a forma e o grau de formalização que adotem, podem ser leis, podem 

ser normas e, quando não estão  enunciadas de maneira manifesta, podem ser 

hábitos  ou  regularidades  de  comportamentos.  Alguns  autores  sustentam  

que leis, normas e costumes são objetificações de valores. As leis, em geral, 

estão escritas; as normas e os códigos também. Mas uma instituição não 

necessita de tal formalização por escrito: as sociedades ágrafas também têm 

códigos, só que eles  são  transmitidos  verbal  ou  praticamente,  não  figurando  

em  nenhum documento. (BAREMBLITT, 2002, p.177) 
 

Além disso, as instituições e Leis se diferenciam no caráter delimitador de ações. 

Segundo Deleuze (2006, p.134) em Instintos e Instituições. “A instituição se apresenta 

sempre como um sistema organizado de meios. É bem essa, aliás, a diferença entre a 

instituição  e  a  lei:  esta  é  uma  limitação  das  ações;  aquela,  um  modelo  positivo  

de ações”.  Percebemos  a  partir  daí  que  acabar  com  os  manicômios  não  é  

simplesmente abrir  as  celas  do  cárcere  ou  destruir  os  prédios.  O  manicômio  

sobrevive,  ainda  como uma regra de funcionamento em nós. Desmontar os manicômios 

implica, portanto num processo clínico, de análise de si.
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Em meio a esse cenário, cabe colocar que tirei o ocorrido enquanto analisador, 

mas  acredito  que  o  processo  de  autonomia  do  usuário,  no  que  tange  ao  acesso  

ao prontuário, não se caracteriza por ser somente a entrega desse documento ao usuário e 

a possibilidade de que este leia aquilo que está escrito sobre si, sem suporte técnico da 

equipe que o acompanha. Tiro isso como analisador para problematizar a participação do  

usuário  no  seu  próprio  processo  de  cuidado.  No  entanto,  vale  a  ressalva  de  que  a 

leitura  dos  prontuários  é  também  um  processo  clínico  que  deve  ser  acompanhado  

e direcionado por um trabalhador que possua vínculo com o usuário. Que dessa leitura, 

devem emergir questões. Trabalhar essas questões é possibilitar que o usuário fale sobre 

si, a partir de suas perspectivas e que desse processo, o usuário possa se fortalecer para 

identificar   que   os   possíveis   diagnósticos   escritos   ali   são   limitadores.   Podendo 

diferenciar em quais ele se reconhece e em quais não, possibilitando a abertura de uma 

via de análise onde o usuário irá poder falar de qual modo ele se assemelha ou de qual 

modo ele se diferencia. 

 

Obviamente,  que  transportado  isso  para  o  cenário  real,  existem  muitos  

outros fatores  que  afetam  o  serviço.  A  precarização  aparece  como  equipe  

reduzida,  pouco repasse de verbas, sucateamento do serviço público de saúde. Esses 

problemas precisam ser levados em consideração quando estamos falando de um sistema 

complexo como é o Sistema  Único  de  Saúde.  Então,  minha  intenção  aqui  não  é  

colocar  nas  costas  dos trabalhadores todas as responsabilidades, mas entender que o 

serviço se faz de constante formação  e  implicação.  À  medida  que  estamos  

implicados  podemos  discutir  esses problemas trazendo para o debate também a 

conjuntura nacional, estadual e municipal que passamos. Até porque se implicar no 

trabalho é também se posicionar a frente da conjuntura. 

 

Pois  bem,  se  para  o  serviço,  o  prontuário  é  lugar  de  registro  do  

tratamento  e cuidado do usuário, e segundo o artigo Prontuários, para que servem? 

Representação dos  coordenadores  de  equipe  dos  CAPSi  a  respeito  do  valor  e  da  

utilidade  dos prontuários, de Alberto Olavo Advincula Reis e outros (2009). A maioria 

dos usuários não  possui  acesso  a  este.  Qual  será então  a  natureza  dos  registros  que  

são  feitos?  Os usuários possuem participação na elaboração das estratégias de cuidado 

pela qual eles passam?
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Embora  seja  um  direito  dos  usuários  que  estavam  ali,  no  momento  de  

nosso encontro, muitos nunca tinham tido acesso ao seu próprio prontuário e não sabiam 

dessa informação.  Mesmo  as  trabalhadoras  não  sabiam  desse  direito.  O  prontuário  

é  um documento,  mas  apenas  se  colocam  como  tal  para  a  equipe  técnica.  Ao  

discutirmos sobre  esse  direito,  com  exceção  de  um  usuário,  todos  os  outros  não  

sabiam  que poderiam  ler  este  documento.  No  nosso  grupo,  esse  acontecimento  foi  

de  grande importância,  pois  como  os  usuários  não  sabiam  disso  fica  claro  a  não  

participação desses  no  momento  da  gestão  da  medicação.  Muitos  usuários  não  

sabiam  quais medicamentos  tomavam  e  relataram  que  conversavam  pouco  sobre  os  

efeitos  da medicação, em suas consultas psiquiátricas. A partir desse acontecimento 

avalio que o prontuário  ainda  se  coloca  como  resquício  do  enrijecimento  que  se  

origina  de  um modelo médico centrado, para realizar medidas burocráticas sem a 

participação de quem ali se fala. O próprio usuário. 

 

Em  contrapartida  do  que  é  documentado,  registrado,  burocratizado,  a  

história será  ‘efetiva’  na  medida  em  que  ela  reintroduzir  o  descontínuo  em  nosso  

próprio  ser (NIETZSCHE, 1999). Faz, então, ressurgir os acontecimentos em suas 

diversas formas, não  apenas  os  grandes  acontecimentos  (macropolíticos),  mas  os  

pequenos  por  onde  o poder se engendra. Não  como dialética entre grupos dominados e 

grupos dominantes, mas percebendo que essa terminologia cabe na relação, no entre e 

não numa essência de verdade que aponta o senhor e o escravo. A história não se vale 

mais de um transcender a    essência.    A    história    precisa    ser    estudada    através    

dos    discursos    que    ela suscita.(FOUCAULT, 1979). É preciso estar atento para 

perceber os pontos cruciais, o trabalho é um trabalho vivo, é aquilo que se dá em ato, na 

execução. Voltaremos a essa discussão ao final da exposição da segunda questão.
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4.SEGUNDA  QUESTÃO:  A  CONSTRUÇÃO  DE  UM MODELO  TEÓRICO  

DE POLÍTICA      PÚBLICA      COLOCANDO      A      OCUPAÇÃO      

ENQUANTO ANALISADOR. POLÍTICA DE ESTADO X POLÍTICA DE 

GOVERNO. 

Toda  ação  pública  se  organiza  em  torno  de  um  problema  público,  tido  
como 

 

coletivamente  relevante.  No  entanto,  nem  todas  as  pessoas  percebem  os  problemas 

públicos com a mesma intensidade. Nem a sociedade civil, tampouco os gestores e os 

formuladores  de  políticas.  Além  disso,  para  um  problema  adquirir  uma  relevância 

pública ele precisa de um público que reivindique coletivamente, que reclame por esse 

problema. Na medida em que o público não existe, consequentemente a política publica 

não entra na agenda decisória para ser burocratizada. Assim que os grupos conseguem 

organizar seus protestos, sua ação coletiva pode ter visibilidade. A partir disso, podemos 

nos perguntar: e os grupos que não têm organização? 

 

A política pública, quando instaurada, torna-se principal veículo de produção de 

ação coletiva, muitas vezes organizando os grupos em torno de pautas comuns. Mas, o 

que quero trazer aqui para ser discutido é o processo de formulação e implantação de 

uma  política  pública.  Diferenciando  as  políticas  enquanto  uma  ação  coletiva  e  as 

políticas  burocratizadas.  Dessa  forma,  uma  questão  importante  que  envolve  a  ação 

pública é que essa tem a capacidade de instituir o social por intermédio da sua prática. 

Essa  capacidade  instituinte  tanto  integra  os  grupos  excluídos  da  sociedade,  quanto 

regula as tensões entre as classes (LASCOUME e LE GALÈS, 2007). Logicamente as 

políticas públicas não se devem ser observadas apenas pelo viés do estado, quando na 

verdade existem outros tantos atores que influenciam diretamente esta ação. Por isso, é 

muito difícil conceber essa ação unicamente pela via da autoridade estatal. Por que o 

estado  enquanto  autoridade  é  sempre  contestado,  sempre  modificado.  Esta  ação  

está inserida  num  campo  de  disputas  que  envolvem  não  apenas  atores  estatais,  

atores políticos,  mas  também  envolve  atores  não  estatais  (SECCHI,  2010).  

Resultado  do processo  de  globalização  e  de  internacionalização  das  economias.  

Nesse  campo  de disputas, por onde passa o processo de globalização, as políticas 

públicas ficam a cargo das  instâncias  não  governamentais  do  terceiro  setor.  O  que  

dá  sustentação  para  a expressão de uma política internacional, visto que, os 

instrumentos de políticas públicas são  muito  menos  colocados  para produzir  ação  

coletiva  e  muito  mais  pra  preservar  o equilíbrio macroeconômico. Segundo Leher 

(1999), as políticas públicas na década de 

90 fomentadas pelo Banco Mundial dirigiam suas preocupações à questão da pobreza, 

não por uma preocupação de acabar com ela, mas por uma questão de segurança. Esse
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autor cita as palavras de um dos presidentes do Banco nesse período: “as pessoas pobres 

do mundo devem ser ajudadas, se não elas ficarão zangadas” (LEHER, 1999, p. 26). 

 

Colocado isso, gostaria pensar a política de modo inverso. Ao invés de pensar a 

política pública, como normalmente se pensa, a partir do estado democrático burguês, 

como   poderíamos   pensar   a   política   pública   tomando   como   ponto   de   partida   

o movimento  da  ação  coletiva.  Como  é  possível  pensar  esse  movimento  descolado  

da realidade  do  estado  democrático  burguês?  Certamente,  existe  uma  diferenciação  

no movimento   reivindicatório   de   uma   ação   coletiva   e   a   política   burocratizada   

e institucionalizada. 

 

Como discutimos no capítulo anterior, a grande dificuldade de se construir um 

movimento  social  a  partir  dos  discursos  dos  usuários  é  que  sempre  que  as  forças 

instituintes se colocam, as normas instituídas intervêm.  O que,  como vimos, coloca o 

problema   da   participação   dos   usuários.   Os   usuários   só   poderão   se   organizar 

“respeitando  as  normas”  à  medida  que  eles  participarem  ativamente  da  formulação 

dessas normas. Emerson  Merhy (2006) em seu texto  Entre aparelhos, rodas e praça, 

fala  sobre  a  apropriação  do  espaço.  Nesse  contexto,  ele  caracteriza  a  ocupação  do 

espaço como um ato que torna o espaço, num espaço privado, mas sem que deixe de 

resguardar seu caráter público. 

 
 

Enfim, uma produção e apropriação do espaço, enquanto possuidor de 

um sentido bem preciso e bem definido, com um valor de uso bem delimitado. O  

público  e  o  privado  constituem-se,  claramente,  prevalecendo  uma  certa 

conformação do público por formas bem privadas e específicas de constituí-lo. 

Esta figura, para mim, assemelha-se à noção de aparelho institucional, como: um 

partido, um aparelho estatal, uma máquina governamental, uma repartição de  

uma  empresa,  uma  empresa  em si.  Em todos,  a  funcionalidade  definida  é 

imperativa   do   lugar,   é   instituinte.   Dá   a   cara   do   instituído.   A   dobra 

público/privado se expressa como relação bem instrumental e só esta razão dá 

conta deste processo. Por exemplo, uma organização fabril que não produzir o 

seu produto, não é uma organização fabril; e como tal, ao perseguir esta alma 

particular,  captura  privadamente  todos  os  seus  lugares  públicos.  Entretanto, 

como  em  todos  os  formatos  aquiridos  –  aparelho,  roda  e  praça  -  ,  como 

veremos, adiante, não é indiferente os tipos de atores sociais/sujeitos que estão 

operando  a  produção  do  lugar,  pois  constituir  certo  valor  de  uso  é,  antes  

de tudo,   uma   operação   simbólica   e   imaginária.   Como   diz   Ruben   

Alves, parafraseando: para algo ser útil ela deve ser simbolicamente constituída 

como necessidade. (MERHY, 2006, p.6-12) 
 
 

No  contexto  do  capítulo  anterior,  a  apropriação  dos  usuários  pela  

associação passa pelo processo de autonomia e desvinculação das normas pré-

estabelecidas, quer seja  pela  gestão,  quer  seja  pelos  trabalhadores.  O  momento  em  

que  a  associação
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acontece é na constante reinvenção das relações entre os usuários, entre os usuários e a 

equipe,  entre  os  usuários  e  o  aparato  institucional  de  gestão  do  município,  entre  

o usuário e seu próprio processo de cuidado. 

 

Também, no mesmo texto, Merhy traz a cena 
 

 
Algo bem relevante e pertinente na discussão que o SUS colocou para a 

sociedade brasileira, nestes últimos anos: o que é ser uma política pública de 

estado, que se modela conforme os blocos governamentais  que a constituem. 

Como   operar   isso   na   multiplicidade   de   tipos   de   aposta   que   a   saúde   

é permeável, hoje. De que maneira, a reforma do que é o público estatal com a 

formação de um privado de interesse público convive com estas situações. E o 

mercado e as suas organizações privadas. O que tudo isso tem a ver com esta 

discussão?(MERHY, 2006, p.6-12) 
 

Ressalta-se,  com  isso,  que  as  forças  instituintes  são  importantes  nos  

processos instituídos. O caráter de constante reinvenção nos implica pensar nossas 

necessidades, objetivos em comum, as instituições que nos atravessam. Isso culmina na 

apropriação nossa, sobre os espaços que ocupamos. 

 

Nesse texto, Merhy (2006) explicita o que quer dizer quando fala sobre o espaço 

da  praça  de  uma  igreja.  O  espaço  público  pode  ser  utilizado  de  diferentes  formas 

podendo  a  praça  ser  campo  de  futebol,  quando  se  é  apropriada  por  um  coletivo  

que reinventa  esse  espaço  e  o  utiliza  dessa  forma.  Esse  texto  nos  convoca  a  

pensar  nas interfaces que o público pode ter com a apropriação “privada”. Privada, no 

sentido de utilização daquele espaço por um determinado grupo. 

 

Pois  bem,  o  espaço  assim  que  institucionalizado  enquanto  praça  da  igreja 

determina as ações que serão feitas ali. No entanto, assim que ocupado por crianças que 

veem no espaço a possibilidade de transformação para campo de futebol, o exercício de 

utilização  desse  espaço  passa  a  ser  instituinte  novamente.  O  movimento  de  ação 

reivindicatória pressupõe então, a alteração de uma realidade. A política pública quando 

instituída,  burocratizada,  se  enrijece,  ou  seja,  já  passou  pelo  processo  de  

invenção.  E conforme  for  a  forma  que  uma  determinada  política  for  

implementada,  pode  deixar escapar à ideologia e as disputas que se deram no processo 

de sua formulação. 

 

Podemos ter como exemplo a saúde mental. A Lei da Reforma Psiquiátrica, cujo 

autor  do  seu  projeto  é  o  Deputado  Paulo  Delgado  do  Partido  dos  Trabalhadores  

de Minas Gerais. O Deputado formula o Projeto de Lei 3.657 de 1989, projeto simples 

que comporta  apenas  três  artigos  estruturantes  e  dispões  sobre  a  extinção  

progressiva  dos
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manicômios  e  a  substituição  por  outros  recursos  de  assistência  e  proteção  a  

pessoas portadoras de transtornos mentais. No entanto, o projeto após a aprovação na 

Câmara dos  Deputados  passou  por  onze  anos  de  tramitação  no  senado.  Em  

decorrência  desse projeto,  a  Lei  10.216  é  aprovada  no  senado  no  ano  de  2001  

em  meio  a  um  cenário propício para tal. A redemocratização que o país passava no 

final da década de 80 acaba por  promulgar  a  constituição  de  88.  Nela  se  especifica  

que  acesso  à  moradia,  a educação,  a  saúde,  ao  trabalho,  a  alimentação,  ao  

transporte,  ao  lazer,  a  previdência social,  a  proteção  à  maternidade  e  à  infância  

são  direitos  de  todos  e  dever  do  estado (BRASIL,  1988).  Logo  após  esse  

acontecimento,  instaura-se  em  1990  a  Lei  do  SUS (8.080) (BRASIL, 1990). É claro, 

que esses acontecimentos são também resultados de intensa  luta,  para  a  

redemocratização  do  país,  contra  um  estado  totalitário  e  em  se tratando 

especificamente da Lei do SUS, também teve como protagonista a participação do 

movimento da reforma sanitarista que já vinha colocando intensas críticas à atenção a  

saúde  que  não  se  pretendia  preventiva,  reforçando  o  modelo  hospitalocêntrico  e 

excluindo do acesso as camadas mais marginalizadas da população. 

 

A lei da reforma psiquiátrica, assim que burocratizada, pressupõe estratégias de 

cuidado  em  liberdade.  As  portarias  regulamentam  de  que  forma  essas  estratégias  

irão operar na prática. Diversas ressalvas foram feitas nesse período de tramitação. E já 

que nos  interessa  a  diferenciação  entre  a  política  instituinte  e  a  política  instituída,  

o  que podemos  nos  perguntar  é;  do  que  as  modificações  feitas  ao  longo  de  onze  

anos  de tramitação, estão a serviço? Acredito que caiba mais que somente uma resposta 

a essa pergunta.  O  cenário  de  aprovação  da  lei  da  reforma  psiquiátrica  era,  como  

dito, perpassado   por   intensas   disputas.   O   que   trago   aqui   é   o   fato   de   essas   

disputas culminaram  na  burocratização  da  lei  propriamente  dita,  porém  o  processo  

de  disputa não cessa na formulação da lei. O processo de implementação pode, no caso 

da saúde mental, garantir os aparatos, mas não necessariamente garante a forma de 

cuidado. 

 

A  rede  de  atenção  psicossocial  é,  com  seus  diversos  dispositivos,  a  aposta  

do cuidado  em  liberdade  em  oposição  ao  tratamento  no  sistema  asilar  dos  

hospitais psiquiátricos. Esse cenário de burocratização de conquistas que se originaram 

das lutas dos  movimentos  sociais,  reforma  sanitária,  reforma  psiquiátrica,  acaba  

tendo  como consequência paradoxal o aumento do poder de estado e a conseguinte 

desmobilização dos movimentos que engendraram tais conquistas.
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A medicina previdenciária, instituída antes da instauração do SUS nos remete a 

política    de    bem    estar    social    que    se    popularizou    mundialmente    tendo    

seu desenvolvimento  relacionado  com  o  processo  de  industrialização.  Se  de  um  

lado  a indústria  oferecia  más  condições  de  trabalho,  de  outro  ela  oferecia  um  

espaço  de convívio  e  a  possibilidade  de  organização  sindical.  Devido  a  esses  

tensionamentos produzidos pela luta de classes, o modo de produção capitalista e a 

economia liberal se deparam  com  a  necessidade  de  transformação.  No  horizonte  se  

apontava  uma  crise sistêmica.  A  possível  revolta  da  classe  trabalhadora  coloca  um  

problema  social  e  de continuidade do modelo de produção capitalista. O estado, a 

serviço do capital precisa manter as massas do modo a melhor servir os interesses 

burgueses. Então as políticas sociais aparecem como forma de manutenção do 

capitalismo para desviar as massas da revolução,  mantendo  o  caráter  estrutural  do  

estado  determinado  pelo  capital.  É  dessa luta  de  classes  que  surge  os  movimentos  

sociais,  como  dissemos  a  cima,  as  políticas públicas  que  decorrem  desse  campo  

fértil  de  criação  de  direitos  emergem  como processos  para  regular  as  tensões  da  

luta  de  classes  e  desmobilizar  as  potências instituintes  (LASCOUME  e  LE  

GALÈS,  2007).  Como  diz,  Gilles  Deleuze,  em  sua 

entrevista conhecida como O Abecedário
2
, os movimentos sociais ou o pensamento de 

 

esquerda  é  um  campo  de  criação  de  direitos,  nesse  sentido  é  impossível  haver  

um governo de esquerda, porque o governo é o campo da gestão dos direitos e não da 

sua criação. Logicamente, as políticas redistributivas respondem a uma demanda social 

de carência  as  áreas  de  saúde,  educação  e  moradia.  No  entanto,  o  estado  de  bem  

estar social  não  é  destinado  a  todo  e  qualquer  cidadão.  Esses  direitos  são  

resguardados àqueles que contribuem com a movimentação do sistema, ou seja, os 

direitos humanos são para aqueles que são humanos direitos. Por outro lado, na medida 

em que as formas de  controle  se  radicalizam  e  de  certa  maneira,  se  intensificam,  o  

controle  não  passa somente pela divisão do espaço físico, mas despotencializa o 

ambiente de convivência e modifica a noção  de comum  (DELEUZE,  1992). É 

necessário, então,  construir novas formas  de  vida  e  de  resistência  que  consigam  

captar  a  complexidade  dos  diferentes 

modos de controle e construir a formação de novos planos comuns. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=HLxgA5FoS-U. Acesso em 15 de novembro de 

2018.

https://www.youtube.com/watch?v=HLxgA5FoS-U
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Eduardo Passos na apresentação da Política Nacional de Humanização como um modo 

de  fazer:  desafios  para  a  Humanização  do  SUS
3  

aposta  na  circulação  da  palavra,  

na circulação do sentido e também na circulação do poder. Convida a pensar os sujeitos 

enquanto    corresponsáveis    trazendo    para   a    perspectiva    da    política    pública    

a descentralização.  Para  que  haja  circulação  do  poder  é  necessária  à  transformação  

das práticas cotidianas, transformação dos processos de trabalho, trazendo à tona, 

portanto outros   modos,   discursos   e   perspectivas.   Por   isso,   pensar   a   política   

pública   é indissociável  de  pensar  a  comunicatividade  e  participação.  Participação  

nos  espaços institucionalizados, como Conselhos de saúde, por exemplo, mas também 

nos espaços 

não institucionalizados dos movimentos sociais. 
 

Isso  me  leva  a  retornar  a  experiência  que  relatei  no  primeiro  capítulo  e  

trago aqui  enquanto  experiência  de  apropriação  do  espaço  que  convoca  a  pensar  

novas práticas: a ocupação da universidade pelos estudantes em 2016. 

 

Essa experiência de ocupação é a experimentação de novos modos de estar na 

universidade   e   assim,   convoca   a   pensar   novos   modos   de   aprendizagem   o   

que consequentemente  coloca  em  questão  a  relação  professor  aluno.  Dentro  das  

salas  de aula ou em qualquer espaço de ensino o professor detém um saber. Por meio 

disto, o professor detém poder. A ocupação é uma experiência que ensina intensamente, 

pois os estudantes, neste momento vivenciam a universidade 24 horas ao dia, sem 

interrupção. Mas,  a  experiência  é  transformadora,  não  somente  por  colocar  o  

estudante  dentro  do espaço  de  ensino  durante  mais  tempo  do  que  a  graduação  

exige.  A  experiência  é transformadora, pois convoca a pensar o espaço de 

aprendizagem de outra perspectiva nesse caso, da perspectiva do aluno. 

 

Em  nossa  experiência  convocamos  os  professores  a  fazer  suas  aulas  fora  

do espaço  de  sala  de  aula,  interligando  os  assuntos  ao  cenário  nacional.  Seria  

então,  a oportunidade para nos perguntarmos de que serve o conhecimento que 

produzimos. E dessa maneira, poder construir novos modos de aprendizagem que façam 

sentido para os estudantes. 

 

Produzir sentido, para os usuários em relação às normas pré-estabelecidas, para 

os  estudantes  em  relação  aos  processos  de  aprendizagem  e  as  outras  tantas  

relações 

hierárquicas de poder só será possível à medida que ocorrer a circulação dos discursos. 
 
 

3  
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=4M2og0Nt9Ls. Acesso em 28 de novembro de 

2018.

https://www.youtube.com/watch?v=4M2og0Nt9Ls
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A  experiência  de  ocupação  teve  isso  enquanto  resultado.  Como  no  texto  de  

Merhy (2006), onde as crianças ocupam a praça da igreja e transformam a praça num 

campo de futebol,  a  ocupação  é  a  apropriação  da  Universidade  pelos  estudantes  

para  inventar novos modos de estar ali. 

 

O que gostaria de deixar aqui é que a ocupação é a experiência de um trabalho 

coletivo onde todos os dias nós sentávamos, discutíamos e planejávamos como deveria 

ser  a  organização  das  nossas  relações,  dos  nossos  posicionamentos  frente  ao  

cenário nacional, dos nossos posicionamentos frente aos professores, da nossa comida, 

da nossa limpeza, dos nossos horários, das disposições das barracas, das relações de 

poder que se construíam a partir daquela experiência, ou seja, construção do que 

significa educação. No entanto, esse significado não é algo pronto, então, o que significa 

educação para o professor não é o mesmo que significa para o estudante, a discussão que 

propúnhamos passava  por  todos  os  significados  e  respondia  da  perspectiva  do  

estudante.  Construir essa  perspectiva  é  algo  muito  custoso,  fisicamente  e  

mentalmente.  Muitas  vezes ocorriam discussões com a direção do instituto e o 

departamento de professores o que de  fato  esperávamos  que  acontecesse,  já  que  

estávamos  colocando  em  questão  as relações de poder e a primeira resposta que 

tínhamos era a repressão. 

 

No  entanto,  foi  extremamente  importante  para  mim,  pois  participar  disso  

me trouxe  um  conhecimento  sobre  cidadania  que  posteriormente  marcou  meu  

projeto  de estágio.  Conhecimento  este  que  se  deu  à  medida  que  participávamos  da  

ocupação, conhecimento   que   se   estabeleceu   com   vínculo   e   firmando   confiança   

ente   os participantes. Conhecimento que marcou não só meu projeto de estágio, mas 

também a maneira com a qual eu apreendo um trabalho coletivo. 

 

Construir   políticas   públicas   a   partir   daqueles   que   utilizam   da   política   

é constantemente  um  processo  de  invenção,  invenção  de  novas  práticas,  invenção  

de novos modos do fazer cotidiano. Além disso, é também um processo de inversão dos 

saberes.  Somente  possibilitando  a  equidade  dos  discursos,  pode-se  pensar  a  

política como resultado de um trabalho coletivo.
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No livro A Microfísica do Poder, que foi companheiro durante todo percurso de 

graduação, há um texto em forma de diálogo, entre Gilles Deleuze e Michael Foucault 

em que consta o seguinte fragmento. 

 

Se as crianças conseguissem que seus protestos, ou simplesmente suas 

questões, fossem ouvidos em uma escola  maternal, isso  seria o  bastante para 

explodir  o  conjunto  do  sistema  de  ensino.  Na  verdade,  esse  sistema  em  

que vivemos  nada  pode  suportar:  dai  sua  fragilidade  radical  em  cada  

ponto,  ao mesmo tempo que sua força global de repressão. (DELEUZE e 

FOUCAULT, 

1979, p. 43) 
 

Este trecho, que já havia apresentado no segundo capítulo, elucida a forma que 

acredito que se possa construir políticas públicas a partir do público que as reivindicam. 

Percebemos ai, que o processo de produção dos movimentos instituintes naquilo que já 

está  pré-estabelecido,  instituído  é  o  processo  de  trazer  movimento  àquilo  que  está 

enrijecido.  A  primeira  resposta  que  se  encontra,  por  parte  das  forças  instituídas  é  

a repressão.   Possibilitar   a   circulação   do   discurso   e   a   circulação   de   sentido   é 

consequentemente   possibilitar   a   circulação   de   poder,   rompendo   com   a   lógica 

hierárquica  e  tentando  construir  pautas  comuns  em  meio  a  um  campo  de  

discursos diversos. A lógica repressiva não está dada somente por meio das instituições. 

A lógica nasce dentro dos corpos e opera por meio deles. O movimento de repressão é 

também um movimento de produzir corpos e subjetividades, de manter privilégios que 

regulam um  modo  de  funcionamento  arcaico  e  como  diz  no  trecho,  frágil.  Frágil,  

pois  não possibilita o questionamento. Frágil, pois regula os corpos. Percebemos essa 

fragilidade num discurso médico especialista que se vê ameaçado quando se abre a 

possibilidade de que  o  usuário  leia  aquilo  que  se  escreve  sobre  sua  vida.  Quando  

se  percebe  a impossibilidade de se ouvir do usuário aquilo que se produz no próprio 

trabalho. Frágil, pois impõe uma maneira de funcionar. E não necessariamente porque 

essa maneira de funcionar, funciona. No caso, funciona para manter tal lógica. No 

entanto, ao colocar o verbo  “funcionar”  em  questão  podemos  ter  consciência  da  

relatividade  de  tal  verbo. Tudo  que  “funciona”,  funciona  para  alguém,  ou  seja,  

necessita  de  sujeito  para  fazer sentido. 

 

Dessa  forma,  pode-se  pensar,  funciona  para quem?  Faz  sentido  para quem?  

A impossibilidade de questionamento é termômetro de que não se tem um plano comum 

de reivindicação. Ao pensar isso no plano de políticas públicas, podemos nos perguntar. 

Será que aquilo  que  estamos oferecendo  nos serviços substitutivos de saúde mental  é 

resultado de uma política pública ou é mais uma maneira de regular seus corpos?
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O  estado  enquanto  implantador  de  políticas  públicas  aumenta  seu  poder  na 

medida  em  que  é  responsável  por  direitos  básicos  do  cidadão.  Ao  contrário,  esse 

trabalho  tem  a  intenção  de  postular  a  ideia  de  que  as  implantações  de  serviços,  

em principal  os  serviços  de  saúde  devem  oferecer  um  cuidado  que  não  pressupõe  

a tutelagem.  A  vida,  como  sugere  Canguilhem  (2002)  só  sustenta  as  normas  

quando  o vivo  mesmo  participar  da  construção  dessas  normas.  Construir  

coletivamente  é  uma articulação  que  demanda  vínculo  e  tempo.  E  que  produz  

efeitos  no  campo  coletivo  e individual, isso porque produz laço social, porque 

implica. Implicação é algo que, como observa  Félix  Guattari  (1997) contagia.  Quando  

estamos implicados podemos debater sobre as relações que nos cercam, já que por meio 

destas também estamos dispostos a refletir por onde passam nossos privilégios. Nesse 

sentido podemos dizer que fazer laço social é um processo instituinte de implicação.
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