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Nunca como neste momento, quando é a própria vida que se vai, se 
falou tanto em civilização e cultura. E há um estranho paralelismo 
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desmoralização atual e a preocupação com uma cultura que nunca 
coincidiu com a vida e que é feita para reger a vida. 

(Antonin Artaud)
1
 

                                                             
1 Artaud. Antonin. O Teatro e seu Duplo. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
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RESUMO 

O presente estudo inscreve-se na temática da produção do cuidado e traz como objeto a 

experiência da Associação Cabeça Firme (ACF) - que teve lugar no município de Niterói 

(RJ), no período de 1989 a 2005 –, sob a perspectiva de problematizar as ressonâncias éticas, 

estéticas e políticas da desinstitucionalização no processo de produção do cuidado no contexto 

de uma rede social ativada pela referida Associação.  

É cartografada a experiência da Associação Cabeça Firme - em seu processo de construção de 

uma rede de cuidado voltada para a realização de ações inclusivas dirigidas aos usuários de 

serviços de saúde mental - que teve como objetivo construir condições de possibilidade para o 

convívio com a loucura no contexto da cidade, a partir de itinerários marcados por 

acolhimento e solidariedade. Tais itinerários, externos à rede de serviços de saúde mental 

instituídos, indicam a tessitura de vínculos estabelecidos entre o grupamento da saúde mental 

e diversas instâncias da cidade, de forma cotidiana. Os dados utilizados na pesquisa são 

narrativas, imagens e documentos que constam de acervo pessoal que registra ações realizadas 

pelo coletivo de atores envolvidos nos projetos da ACF. As categorias analíticas adotadas no 

estudo são os modos relacionais e saberes inscritos, os elementos estéticos como expressão do 

coletivo, e os fatores de desmedicalização da loucura observados na experiência da ACF.  

O conceito de desinstitucionalização coloca-se como tema contextualizador da pesquisa e 

orienta as discussões em torno de aspectos que se fazem presentes na Reforma Psiquiátrica 

Brasileira e no Movimento da Luta Antimanicomial, quais sejam: território, processos de 

subjetivação e modos de resistência, redes de produção do cuidado e formação em saúde 

mental. 

Palavras-chave: Saúde Mental, Desinstitucionalização, Produção do Cuidado, Ações 

Inclusivas.  
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ABSTRACT 

This being research is located in the thematic field of care production and has as the object of 

study the experience at the Associação Cabeça Firme (ACF) – which took place in the county 

of Niterói (RJ), within the period of 1989 to 2005 – under the perspective of problematizing 

the ethic, aesthetic and political resonances of the de-institutionalization on the process of 

care production on the context of a social networking activated by the mentioned association 

(ACF). 

It is mapped the experience of the ACF – in its process of building up a networking of care 

aiming inclusive actions turned to users of the mental health services – which had the goal of 

constructing conditions of possibility of living with the madness in the city context, from the 

itineraries known by sheltering and solidarity. These itineraries, external to the instituted 

networking services of mental care, indicate a range of connections established between the 

mental health sheet and various instances of the city, as a daily practice. The data used in this 

research are narratives, images and documents which state of a personal archive which 

registers actions taken by the collective of actors involved in the ACF projects. The analyzing 

categories adopted in this study are the interactions modes and enrolled knowledge, the 

aesthetic elements as an expression of the collective, and the de-medicalization factors of the 

madness observed in the ACF experience. 

The concept of de-institutionalization puts itself as a contextualizing theme of the research 

and guides the discussions about the aspects which are in the Brazilian Psychiatric Reform 

and in the Movimento da Luta Antimanicomial (Movement of the Fight against Mental 

Asylum), which are: territory, process of subjectivities and resistance modes, care production 

networking and mental health training. 

KEYWORDS: mental health, de-institutionalization, care production, inclusive actions. 
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APRESENTAÇÃO 

O presente estudo situa-se na temática da produção do cuidado e traz como objeto a 

experiência da Associação Cabeça Firme (ACF) no município de Niterói, no período de 1989 

a 2005, com vistas a problematizar as ressonâncias éticas, estéticas e políticas da 

desinstitucionalização no contexto de uma rede social ativada pela referida Associação. 

Atenção psicossocial, intersetorialidade, clínica ampliada, integralidade, entre outras, 

são denominações que sugerem, no campo da saúde mental, uma aproximação com a idéia de 

rede ou ainda uma busca por interfaces. Guardado o aspecto de como cada profissional da 

área, cada gestor, cada região, empresta sentido particular a tais denominações, observa-se 

que estas se movimentam no território da saúde mental sob a inspiração do conceito de 

desinstitucionalização - que baliza o processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira -, em seu 

desafio de invenção de novas realidades habitadas por relações éticas comprometidas com a 

defesa da vida. Entende-se, nesse estudo, que a desinstitucionalização caracteriza-se, assim, 

como postulado ético-político norteador das ações no campo da saúde mental visando à 

desconstrução de práticas totalitárias e segregadoras, presentes na organização social, que 

destinam à loucura um lugar social marcado pela exclusão. 

Afora os avanços ocorridos nos campos conceitual, assistencial, legislativo, 

gerencial, político e cultural, no processo de construção da Reforma Psiquiátrica Brasileira, há 

que se observar o risco de que essa mesma Reforma seja reduzida à implementação de 

serviços situados em áreas físicas distintas daquelas destinadas aos manicômios e, ainda, ao 

estabelecimento de relações plurais, com outros setores da sociedade, marcadas pela 

manutenção de uma lógica hierarquizada que confere ao “discurso competente” (CHAUÍ, 

1980) a condução dos processos que visam, justamente, problematizar os efeitos de poder do 

especialismo sobre a loucura.  

Sob essa perspectiva, desintitucionalizar é também construir condições de 

possibilidade para o compartilhamento de ações de cuidado e de solidariedade entre múltiplos 

atores sociais, em favor da construção de novos sensos comuns, em que a loucura possa estar 

sendo entendida como parte constitutiva do humano, da cidade, da sociedade, suscitando 

assim leituras plurais como todo e qualquer modo de existência. Entende-se assim, que o 

reducionismo operado sobre a loucura – no interior de conceitos formulados pelos 

especialistas, sejam estes alienação, doença mental, ou transtorno mental – desdobra-se, 
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através dos séculos, em modos de medicalização, estigmatização e exclusão de extensos 

segmentos populacionais. 

Observados os efeitos desvitalizantes produzidos pela macropolítica – sobre e no 

vigor instituínte que marcou o período inicial do processo de construção da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira –, a partir da institucionalização/normatização das práticas do cuidado 

e da participação social, vimos na investigação dos fazeres da ACF uma possibilidade de 

problematizarmos ressonâncias da desinstitucionalização no contexto da micropolítica, na 

direção de contribuirmos com novas indagações acerca das possibilidades que nos são 

apresentadas pelo território, pela implicação dos sujeitos, e pelo surgimento de novos vetores 

de força que se alinham ao propósito de uma produção de conhecimento mais comprometida 

com o destino das coletividades. Os dados que constam do acervo analisado nesse estudo 

expressam uma experiência que se inscreveu no cenário urbano – a partir de uma dinâmica 

itinerante que articulou múltiplas instâncias presentes no tecido social -, e buscou-se com sua 

cartografia exercitar um “olhar vibrátil”
2
 capaz de provocar estranhamentos e novas 

indagações. 

Algum estranhamento, sempre oportuno companheiro do pensamento crítico 

antenado com o projeto de desinstitucionalização - principal inspiração/aspiração da Reforma 

Psiquiátrica, na década de 1980 -, parece ter se retirado, e „à francesa‟, da cena cotidiana das 

práticas de cuidado institucionalizadas. Tal estranhamento nos parece ser necessário em todos 

os campos da atividade humana. No que se refere ao campo da arte, por exemplo, nos diz 

Suely Rolnik (2010: 41) que “[...] o estado de estranhamento constitui uma experiência 

crucial porque [...] ele é o sintoma das forças da alteridade que reverberam em nosso corpo e 

exigem criação. Ignorá-lo implica o bloqueio da potência pensante que dá impulso à criação 

artística e sua provável interferência no presente.”  

Dessa forma, o presente estudo cartografa a experiência da ACF, trazendo como 

quadro de referência as contribuições de Basaglia e dos demais autores da 

desinstitucionalização - no capítulo em que são tratados a cartografia da desconstrução 

manicomial e o surgimento de suas bases teóricas – para fazê-las dialogar, em capítulo 

posterior, com referenciais dos campos da arte, cultura, filosofia, sociologia, história e 

urbanismo, na direção de promover um encontro com outras racionalidades na análise do 

                                                             
2 Olhar vibrátil é um conceito criado por Suely Rolnik que designa nossa capacidade de “... apreender a 

alteridade em sua condição de campo de forças vivas que nos afetam e se fazem presentes em nosso corpo sob a 

forma de sensações.” Cartografia Sentimental: transformações contemporâneas do desejo. Suely Rolnik. Porto 

Alegre: Sulina; Editora da UFRGS, 2006.  
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processo da rede social ativada na experiência da ACF, cujas ações inclusivas visaram 

problematizar o lugar social destinado à loucura. Tais confluências teóricas nos possibilitam 

identificar a experiência da ACF como cenário de produção do cuidado em saúde mental e 

analisá-la, em seu „fazer cuidador‟, a partir de contribuições advindas de outras áreas do 

saber. Apreende-se, nesse estudo, a idéia de cuidado como valor ético-político que 

transversaliza os diferentes cenários de práticas, não exclusivas ao setor saúde, que se fazem 

nas zonas de encontro entre sujeitos e entre estes e as diversas instituições. 

A aproximação entre diferentes autores, e suas respectivas construções teóricas, nos 

parece apropriada ao estudo de uma rede social, de desenho itinerante, que contou com a 

presença polifônica da cidade em suas práticas cotidianas. Assim também ocorreu nos 

primeiros tempos da Reforma Psiquiátrica Brasileira que - ao problematizar o reducionismo 

operado pelo saber psiquiátrico sobre a loucura, objetivada doença - buscou resgatar a 

complexidade da existência-sofrimento em sua relação com o corpo social, evocando novos 

olhares, saberes diversos, e novas linguagens na direção de buscar libertar a loucura dos 

limites do especialismo. Dessa forma, a temática da saúde mental, na perspectiva da 

desinstitucionalização, inclui, necessariamente, a relativização do “discurso competente” 

(CHAUÍ, 1980) e a transformação do mandato social dos profissionais e, portanto, a revisão 

do papel cumprido pelos mesmos na organização social. Desconstruir a cultura da exclusão 

social é implicar a todos e, ainda, questionar as intencionalidades contidas nos conceitos, nas 

políticas públicas, e nas respostas sociais frente à loucura. 

O capítulo destinado ao relato da experiência desenvolvida pela ACF contempla a 

participação de seus atores também no Projeto de Articulação e Inclusão Social que foi 

desenvolvido a partir de múltiplas parcerias e resgatou, ampliou e intensificou ações 

inclusivas dirigidas ao público com inserção em serviços da rede de saúde mental, em escolas 

especiais (em menor medida), e no Programa Viva Idoso, destinado ao público da terceira 

idade. Em nosso estudo, o foco está posto sobre o segmento da saúde mental.  

O Projeto de Articulação e Inclusão Social teve lugar no município de Niterói, no 

período de 2002 a 2005, e envolveu diferentes instâncias da cidade – Associação Cabeça 

Firme (ACF), Museu de Arte Contemporânea (MAC), Fundação Municipal de Saúde (FMS), 

Universidade Federal Fluminense (UFF), Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio 

(EPSJV/Fiocruz) e outras instituições de ensino, além do setor cultural, de segmentos 

artísticos, e estabelecimentos privados. De desenho itinerante, o referido projeto buscou 

amplificar as ações realizadas pela ACF, sistematizando um campo de formação – externo aos 
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serviços especializados que integravam a rede de saúde mental do município -, habitado por 

um coletivo de estudantes e profissionais advindos de várias áreas do saber – medicina, 

psicologia, terapia ocupacional, enfermagem, filosofia, artes plásticas, produção cultural, 

cinema, música e história.  

Observa-se que o trabalho realizado por essa rede social, marcado pela diversidade 

de lugares e de possibilidades contratuais - a partir da multiplicação dos espaços de 

interlocução e pertencimento, e da maximização do uso dos recursos existentes no tecido 

urbano -, enfatizou a autogestão, a flexibilização das identidades profissionais, e o cenário da 

cidade, predominantemente os espaços externos aos serviços instituídos, como lócus de ações 

de cuidado - dirigidas aos usuários de serviços de saúde mental -, e de ações formadoras, 

dirigidas aos estudantes e profissionais acima referidos. 

Ao território de existência dessa rede social correspondem: aspectos relacionados ao 

modo psicossocial de operar, na micropolítica, o cotidiano, em sua relação com a cidade; 

questões próprias da natureza rizomática das redes sociais; o caráter emancipatório dos 

movimentos instituíntes; matizes oriundos da potência criativa da arte; e a criação de linhas de 

fuga. 

Ao propormos esse estudo, inspiramo-nos em nossa experiência de 30 anos de 

atuação no campo da saúde mental coletiva, reportando-nos aos territórios da assistência; da 

gerência de serviços ancorados na Reforma Psiquiátrica – Oficinas de Trabalho Protegido do 

Centro de Reabilitação e Integração Social da Colônia Juliano Moreira, Núcleo de Atenção 

Psicossocial de Jurujuba (NAPS Jurujuba), Centro de Atenção Psicossocial Herbert de Souza 

(CAPS Herbert de Souza), Residência Terapêutica Paulo Barreto -; da coordenação de 

projetos de inclusão social; da supervisão a serviços extra-hospitalares; e da participação em 

programas de formação voltados para graduandos, residentes, e profissionais da área. 

São, no entanto, duas as vivências que surgem mais fortemente como inspiradoras 

dessa pesquisa. A primeira diz respeito à nossa aproximação com o Movimento de 

Trabalhadores em Saúde Mental que tivemos oportunidade de conhecer, em 1978 – no 

período da graduação em Terapia Ocupacional e do estágio curricular no IPUB/UFRJ -, à 

inserção no Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, por quinze anos, e, em particular, 

na Associação Cabeça Firme, por 16 anos. A segunda relaciona-se à oportunidade de termos 

conhecido, e atendido, Arthur Bispo do Rosário, na Colônia Juliano Moreira do início dos 

anos 80.  
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Tais vivências se conectam entre si, a partir de uma única questão - o que puderam, 

naquele período, um movimento social de natureza política e a sensibilidade de profissionais 

que, em lugar de se aterem às interpretações das obras do Bispo à luz de teorias psiquiátricas 

ou psicanalíticas, convocaram os especialistas em arte, possibilitando assim uma nova 

legibilidade para sua produção? No que diz respeito a uma vida eticamente mais justa para 

ele, Bispo, pudemos muito pouco ou quase nada. Morreu em tempos de premiação de suas 

obras - que ultrapassaram os muros do hospício e ganharam reconhecimento internacional -, 

sem nunca ter deixado suas precárias instalações manicomiais.  

Acerca das ações de cuidado dirigidas aos milhares de usuários de serviços de saúde 

mental, engajados ou não em movimentos sociais, artistas ou não, nos cabe manter de forma 

permanente a inquietação de outrora: quais possibilidades nos colocam os circuitos criados 

pela Reforma e que novos caminhos se mostram vigorosos para a problematização da relação 

entre sociedade e loucura e para a mudança do lugar social destinado aos loucos?  

Tendo percorrido em nossa formação os caminhos da Psicologia de Jung, de 

Winnicott, do Materialismo Histórico, do Movimento Institucionalista, da Filosofia, e da 

Psiquiatria Democrática Italiana, é hoje no campo da micropolítica da produção do cuidado 

em saúde mental e nas questões relacionadas ao trabalho imaterial e aos processos de 

subjetivação - na perspectiva da potencialização das ações transformadoras de realidade social 

- que ancoramos nosso interesse acadêmico, pois, como disseram Deleuze e Claire Parnet ”... 

O desejo é revolucionário, porque sempre quer mais conexões, mais agenciamentos.” 

O estudo cursa inspirado no conceito de desinstitucionalização – enquanto processo 

construtivista que se articula à idéia de complexidade e à necessidade que esta nos aponta de 

inventarmos novos dispositivos para apreensão do mundo e produção de conhecimento -, e 

está organizado em três eixos. 

O primeiro trata do processo da desconstrução manicomial, contendo aspectos 

históricos do movimento antimanicomial - que disparou a luta pela dignificação do lugar 

social e da assistência destinados aos que experimentam sofrimento mental - e da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira. Este primeiro eixo traz sub-eixos, onde são abordados o sentido 

emprestado ao termo “manicomial”; os marcos conceituais que balizam o processo da 

Reforma Psiquiátrica; os cenários políticos e seus principais atores; e diretrizes incorporadas a 

instrumentos político-administrativos que integram a política nacional em saúde mental. 
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O segundo eixo apresenta a experiência da Associação Cabeça Firme, incluídas as 

ações relacionadas ao Projeto de Articulação e Inclusão Social, a partir da cartografia dos 

itinerários buscados na cidade pela rede ativada nessa experiência. O terceiro eixo consiste na 

análise dos dados obtidos a partir de acervo pessoal - narrativas, imagens, e textos produzidos 

-, estabelecendo aproximações de natureza teórica com outros campos do saber, a partir da 

imagem de uma roda de conversa que traz como fio condutor a desinstitucionalização em suas 

ressonâncias éticas, estéticas e políticas sobre os fazeres da ACF. 

Eixo I – Cartografia da Desconstrução Manicomial – aspectos históricos, políticos e 

teóricos da transformação da atenção em saúde mental 

I.1 – Do sentido do termo “manicomial” 

Para um entendimento preciso acerca do que tratamos ao nos referirmos ao termo 

manicomial, descartamos nesse estudo a idéia de que este corresponde apenas a uma 

edificação física, também conhecida como hospital psiquiátrico ou hospício. Segundo 

Amarante, “O manicômio concretiza a metáfora da exclusão que a modernidade produz na 

relação com a diferença.” (Amarante, 1995, p. 50) 

Tal denominação refere-se, como nos diz Rotelli (1990, p.30), a “um conjunto de 

aparatos, científicos, culturais, legislativos, administrativos, de códigos de referência e de 

relações de poder, que se estruturam em torno do objeto doença”, e determinam olhares e 

posturas que exercitam limites sobre a potência criativa da vida, induzindo-nos à reprodução 

de uma percepção de mundo, empobrecida, padronizada e rotinizada, à qual correspondem 

subjetividades temerosas do novo. 

Ao se referir ao “manicômio mental”
3
 , Peter Pal Pelbart (1989) nos alerta para o fato 

de que este encontra expressão no mundo real, a partir das mais variadas construções sociais - 

família, escola, feira, praça, rua, etc. Assim, a lógica manicomial baliza um projeto de 

sociedade ao qual corresponde certa ética, certa estética, certa produção de subjetividades, 

certo afetamento dos corpos, certo agir em saúde, e assim por diante.  

Segundo Rolnik (2006, p.13), “[...] políticas de subjetivação mudam em função de 

qualquer regime, pois estes dependem de formas específicas de subjetividade para sua 

viabilização no cotidiano de todos e de cada um, onde ganham consistência existencial e se 

concretizam.”  

                                                             
3 Pelbert, P. P. Da clausura do fora ao fora da clausura: loucura e desrazão. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1989. 
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Sob a perspectiva desse entendimento da noção de manicomial, pode-se apreender 

que também a produção de conhecimento e das ciências é atravessada por certa visão de 

mundo, de forma que cada teoria ou paradigma carrega consigo certo projeto ético e 

societário. 

A imagem de “jardins de bonsais” utilizada por Valentini (2001) ao se referir ao que 

é produzido pelos serviços a partir da lógica manicomial, traduz com muita propriedade a 

poda operada através das práticas assistenciais despotencializadoras da vida. O mesmo autor 

nos chama a atenção para o fato de que “[...] serviços autoritários operam relações autoritárias 

em todos os níveis nos quais se operam as relações [...], serviços democráticos e respeitadores 

dos portadores de direitos - pacientes, ou usuários, ou doentes, chamemo-los como quisermos 

- cuidam bem não só dos pacientes, mas de todos que interagem com o serviço.” (Valentini, 

2001, p.15). 

A cultura manicomial é, portanto, passível de ser reproduzida mesmo em cenários 

onde não existam hospícios, e são muitos os aspectos que estarão nos indicando as bases de 

funcionamento dos serviços assistenciais - se há uma tendência centrípeta, a partir da 

concentração das ações em seu interior; a forma como estabelecem as relações com o seu 

“fora”, ou  seja, o grau de disponibilidade, porosidade e oxigenação que trazem, no que se 

refere a um maior ou menor fluxo de atravessamentos e conexões; a dinâmica de construção 

dos projetos terapêuticos, se esta se faz de forma prescritiva ou se há espaço para um 

protagonismo dos usuários dos serviços nessa construção; a dinâmica adotada na tomada de 

decisões que envolvem o cotidiano do trabalho; a capacidade de estranhamento por parte dos 

profissionais e a forma como estes reagem frente ao inusitado; a freqüência com que as ações 

são avaliadas,  e se tais avaliações contam com a participação dos segmentos que utilizam os 

serviços; se há uma disponibilidade para se problematizar o trabalho realizado, de forma a 

possibilitar a crítica e novas invenções; se o serviço se coloca como espaço para a experiência 

de educação permanente, e se há investimento na formação dos profissionais que nele atuam, 

são alguns possíveis indicadores. 

Como nos aponta Bezerra (1999, os. 14-15) há um “[...] impressionante poder de 

regeneração da cultura e prática manicomiais, mesmo em ambientes novos, pensados e 

implementados com o objetivo de superá-las.” O autor também nos atenta para o fato de que 

“[...] basta o impulso crítico inicial se acomodar com novos cenários para que esses efeitos 

apareçam, por exemplo, na burocratização das práticas, na fetichização das teorias e na 

cristalização dos papéis.” (Bezerra, 1999, p. 15). 
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À luz desses argumentos, e pensando uma paisagem que possa traduzir a proposta de 

desconstrução manicomial – em seus aspectos de entrelaçamento com a cidade, 

interpenetração de acontecimentos, coexistência de „modelos‟ e de inconcluso processo de 

reconfigurações -, tomamos de empréstimo a citação feita pelo Prof. Luis Antônio Baptista, 

em seu projeto de pesquisa sobre “as máquinas do morar”, acerca das impressões de Walter 

Benjamin sobre a cidade de Nápoles. A citação em seu contexto original referia-se à 

“relevância política da porosidade” (BAPTISTA, 2003). Aqui está referida ao processo da 

reforma enquanto cenário de permanente descontrução-invenção de realidades. 

A arquitetura é porosa como as rochas. Construção e ação se 
entrelaçavam uma à outra [...]. Em todos os lugares se preservam 

espaços capazes de se tornar cenário de novas e inéditas constelações 
de eventos. Evita-se cunhar o definitivo. Nenhuma situação aparece, 
como é, destinada para todo o sempre; nenhuma forma declara o seu 
desta maneira e não  de outra [...]. Em tais recantos mal se percebe o 
que ainda está sob construção e o que já entrou em decadência, pois 
nada está pronto, nada está concluído. A porosidade se encontra não 
só com a indolência do artífice meridional, mas, sobretudo, com a 
paixão pela improvisação. (BENJAMIN, 1987, p. 147)  

I.2 – Marcos conceituais que balizam o processo de construção da Reforma Psiquiátrica 

No contexto da desconstrução manicomial, múltiplos são os referenciais teóricos que 

habitam o pensamento crítico em saúde mental. 

Como medicina especial, constituída como primeira especialidade médica, a 

psiquiatria fundada por Pinel deu lugar ao conceito de alienação mental – e, posteriormente 

aos conceitos de doença e transtorno mental - derivando daí a medicalização e o 

encarceramento do louco em instituições médicas, e a produção de efeitos de tutela e de 

afirmação de sua periculosidade. Excluído do meio social, o louco foi incluído na identidade 

de doença mental. 

“A noção de periculosidade sobrepôs punição e tratamento, e “[...] a relação tutelar 

[...] cartografa territórios de segregação, morte e ausência de verdade.” (Amarante, 1995, 

p.25). Assim, ao “tratamento moral”, inaugurado por Pinel, corresponde uma rede de 

biopoderes, e disciplinas, que conforma o controle social do louco, em que singularidades são 

submetidas à norma da razão e da verdade do olhar do especialista. 

As obras de Michel Foucault, História da Loucura
4
 e O Nascimento da Clínica

5
, nos 

indicam que, desde o século XVIII, a loucura é revestida de negatividade e que a psiquiatria 

teve no espaço intra-muros do hospício o seu território de atuação, estabelecendo o hospital 

                                                             
4 Foucault, M. História da Locura. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1978. 
5 __________  O Nascimento da Clínica. 6a ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004 d. 
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como o “a priori” da medicina. Sob esse contexto, a expressão manicômio passa a explicitar a 

função da instituição psiquiátrica construída na zona de fronteira entre a justiça e a norma 

médica e social. (AMARANTE, 1995) 

Goffman (1974), em sua obra Manicômios, Prisões e Conventos
6
, analisa os 

mecanismos e sistemas operados no interior das “instituições totais”, contribuindo para o 

entendimento da institucionalização como modo de exercitar controle, violência e tutela, 

auxiliando-nos na compreensão da impossibilidade de o hospício ser investido de um caráter 

emancipatório, em que tenham lugar práticas favorecedoras de liberdade, cidadania e 

autonomia.  

Assim, como descreve Amarante  

[...] a história da psiquiatria é a história de uma apropriação, de um 
seqüestro de identidades e cidadanias, de um processo de 
medicalização social, de disciplinarização, de inscrição de amplos 
segmentos sociais no âmbito de um saber que exclui e tutela, e de uma 
instituição asilar que custodia e violenta. O conjunto dos saberes 
psicológico-psiquiátricos e suas instituições é refletido e denunciado 

em suas funções de instrumentos técnico-científicos de poder. 
(Amarante, 1992, p. 3) 

Nos primeiros tempos da Reforma Psiquiátrica Brasileira, o Movimento de 

Trabalhadores em Saúde mental (MTSM) e o Movimento Sanitário buscam incorporar “[...] a 

crítica ao modelo médico tradicional, o estudo das determinações sócio-culturais das 

enfermidades, as relações entre saúde-capital-trabalho, dentre outros aspectos.” (Amarante, 

1992, p. 2). Num primeiro momento, as experiências internacionais de comunidade 

terapêutica, psicoterapia institucional, psiquiatria de setor, e antipsiquiatria influenciam o 

campo teórico - sendo entendidas como tentativas de realizar uma “psiquiatria reformada”-, 

assim como outras contribuições advindas dos campos da filosofia, sociologia e antropologia. 

O projeto da Psiquiatria Preventiva, proposto no modelo americano, elegeu a 

institucionalização/hospitalização como o principal problema a ser enfrentado - em sua 

produção de dependência institucional e de perda de vínculos comunitários, familiares, sociais 

e culturais -, apontando os aspectos de cronificação e hospitalismo de pacientes. Nesse 

modelo a desinstitucionalização se colocou como mera desospitalização. 

O preventivismo de Caplan manteve uma compreensão linear do processo saúde-

enfermidade, embora definindo “um novo objeto – a saúde mental; um novo objetivo – a 

prevenção; um novo sujeito de tratamento – a coletividade; um novo agente profissional – as 

                                                             
6 Goffman, E. Manicômios, Prisões e Conventos. São Paulo: Editora Perspectiva, 1974. 
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equipes comunitárias; um novo espaço de tratamento – a comunidade; e uma nova concepção 

de personalidade – a unidade bio-psico-social.” (Costa, 1989, p. 24) 

O mesmo autor aponta para o fato de que tais medidas preventivas resultaram em 

grande aumento da demanda ambulatorial e extra-hospitalar (Costa, 1989), e Castel demonstra 

a atualização do controle e disciplinarização social, antes realizados pelo asilo, na política 

preventivista contemporânea, a que chamou de “aggiornamento”
7
. (Castel, 1978) 

Na base das reformas ocorridas em alguns países europeus e nos EUA estão os 

modelos médico, da escuta terapêutica, do auxílio social, ocorrendo um alto nível de 

especialização e uma definição dos serviços territoriais segundo uma lógica de 

“competência”. Assim, à luz dessas propostas, os serviços territoriais e o dispositivo da 

internação estabelecem uma relação de complementaridade, criando circuitos que 

compartimentalizam demandas e fragmentam ações de cuidado. 

Dentre as primeiras contribuições teóricas para o processo de construção da 

Reforma, além dos autores já citados, encontram-se, como nos aponta Amarante (1992, p. 

104), Cooper, Laing, Rosen, Berlinguer, Szasz, Joel Birman, Roberto Machado, Guilhon de 

Albuquerque, e Basaglia. 

É na perspectiva de Basaglia que a desinstitucionalização – enquanto processo 

permanente de desconstrução-invenção de saberes e práticas - influencia o cenário da saúde 

mental brasileira, nos oferecendo instrumentais para o início do processo de construção de 

nossa Reforma Psiquiátrica. 

Segundo Basaglia, o paradigma psiquiátrico que justificou a intervenção diagnóstica 

e medicalizante sobre o louco, no Ocidente, “[...] colocou o homem entre parênteses e se 

preocupou com a doença”. (Basaglia, 1979, p. 57). Ao propor um deslocamento nessa 

equação, migrando com os parênteses para a doença e dando visibilidade ao sujeito em 

questão, Basaglia concebe a Reforma Psiquiátrica enquanto cenário de mudanças estruturais 

voltadas à problematização e à transformação das relações estabelecidas entre a sociedade e a 

loucura na organização social. Tal concepção é reiterada na noção de Reforma Psiquiátrica 

que nos é apresentada por Rotelli enquanto “processo social complexo” (ROTELLI et al., 

1990) em constante transformação, habitado por interfaces e tensões permanentes. A esse 

respeito, Amarante nos fala das dimensões contidas no conceito de Reforma Psiquiátrica – a 

teórico-conceitual; a técnico-assistencial; a jurídico-política; e a sócio-cultural-, atentando-nos 

                                                             
7 Castel, R. A Ordem Psiquiátrica – a idade de ouro do alienismo. Rio de Janeiro: Graal, 1978a. 
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para o fato de que se a reforma objetiva transformar o lugar social da loucura é na dimensão 

sociocultural que reside o aspecto estratégico de tal transformação. (AMARANTE; COSTA, 

2012). 

A desconstrução da idéia de doença mental dá lugar à expressão “existência-

sofrimento do sujeito em sua relação com o corpo social”, reorientando o objetivo das ações 

de cuidado, que passa da cura para a produção da vida, sociabilidade, e de subjetividades 

(Amarante, 1992, p.52). Essa operação questiona a objetivação da loucura e sua redução à 

doença, e propõe interrogar, deste olhar, não o objeto visto, mas a própria visada; não o 

quadro que se lhe apresenta, mas a perspectiva que o delimita. 

Segundo Vasconcelos (2000) 

Partindo da idéia de um movimento contínuo de desconstrução 
institucional e epistemológica da psiquiatria tradicional e dos novos 
serviços criados no processo, a experiência de Trieste ofereceu [...] 
uma perspectiva de ação prático-teórica positiva de invenção de novos 
dispositivos assistenciais e terapêuticos que assume toda a 
complexidade da existência-sofrimento de seus clientes, abrangendo 

desde estratégias médicas e psicológicas até estratégias culturais, 
sociais e políticas no âmbito da cidade e da sociedade em geral. 
(Vasconcelos, 2000, p.182) 

Para a superação do conceito de doença mental, propõe-se a desconstrução de toda a 

trama de saberes e práticas que o constituíram. Se a relação com a doença mental tem como 

referência um serviço especializado, a relação evocada pela desinstitucionalização traz como 

referência um território. 

A idéia de território - herdada da geografia e tão valiosa para o campo da saúde -  

não se limita a uma região geograficamente demarcada ou área de planejamento, e está 

relacionada com a reestruturação do espaço de vida dos usuários, trazendo contribuições da 

lógica política (relacionada ao planejamento urbano), do universo sócio-econômico-sanitário 

(relacionado à geografia humana), e da epidemiologia. 

Nesse contexto teórico, o equipamento territorial não se refere apenas ao conjunto de 

ofertas sócio-sanitárias, mas envolve recursos que potencializam ações inclusivas e de atenção 

psicossocial - estabelecimentos culturais, redes sociais, etc -, permitindo-nos identificar a 

cidade como cenário de trocas afetivas, simbólicas, materiais e culturais. É nesse cenário que 

ocorre a relativização da clínica como mirante exclusivo ou privilegiado na abordagem das 

questões que envolvem a loucura, sem que isso signifique descartá-la, mas recontextualizá-la 

como uma dentre outras contribuições. 
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A idéia de trabalho em rede, presente nessa formulação, não a situa como dispositivo 

complementar às ações desenvolvidas pelos serviços especializados, no sentido de que 

quando se cria uma rede territorial, em que outros atores sociais compartilham ações de 

cuidado e acolhimento, esta se coloca como lócus de produção de vida e de subjetividades. 

Pensá-la como dispositivo de natureza complementar seria pensar a vida como complemento 

de ações especializadas em saúde, o que configuraria uma equivocada inversão. 

O princípio de “tomada de responsabilidade”, formulado pela Psiquiatria 

Democrática Italiana (PDI), indica que o caráter complexo da demanda dita psiquiátrica deve 

ser assumida pelo território na perspectiva do reconhecimento dessa demanda como algo que 

não se reduz à demanda clínica, mas também sócio-cultural. Nessa proposição, o modo de 

operar cuidado prevê um deslocamento dos profissionais, simbólico e concreto, requerendo 

flexibilidade das identidades profissionais e a aquisição de novas competências. Tal 

deslocamento requer um descongelamento de subjetividades, o que demanda mudanças 

profundas na formação dos profissionais da área e, ainda, novas perspectivas colocadas para 

os gestores de programas de saúde mental. 

O entrecruzamento das idéias de prevenção, assistência e reabilitação guarda relação 

com uma prática inspirada na integralidade das ações, a partir de um repertório que contempla 

aspectos relacionados à moradia, educação, cultura, ao lazer, trabalho, e estatuto jurídico dos 

usuários de serviços assistenciais. Sob essa perspectiva, contratualidade e autonomia são 

questões norteadoras do processo da Reforma Psiquiátrica e orientam as ações de cuidado em 

sua articulação com os serviços e com três grandes cenários – habitat, rede social e trabalho 

com valor social. 

No arcabouço conceitual da Reforma, a noção de reabilitação não se apresenta como 

um conjunto de técnicas, mas como uma atitude estratégica que visa à ampliação da 

contratualidade e autonomia dos usuários de serviços, na direção do exercício de cidadania. 

Assim também, quando se fala em autonomia esta não está referida à idéia de auto-suficiência 

ou independência. Segundo Tykanori “[...] somos mais autônomos quanto mais dependentes 

de tantas mais coisas pudermos ser [...]” (Tykanori, 1996, p. 57) 

A respeito da formação posta para o setor, são destacados como aspectos importantes 

por Mauri, De Leonardis e Rotelli  

[...] a centralidade no trabalho de equipe (esta funcionando como uma 
espécie de supervisor coletivo); a auto-avaliação (esta referida à 
capacidade de auto-transformação); a formação ancorada no trabalho 
cotidiano; o case management (peculiaridade mais profunda da ação 
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de desinstitucionalização, desconstrói a compartimentalização das 
tipologias de intervenção, dando lugar a uma relação terapêutica que 

tende a ocupar-se de questões afetivas, econômicas, jurídicas, 
relacionais, dos níveis de estatutos, da família, do trabalho, etc. 
(Mauri,D.; De Leonardis, O.; Rotelli, F. , 1990, p. 45) 

Assim, segundo estes autores, a formação que esta prática requer deve, entre outras 

medidas, valorizar a dimensão afetiva na relação terapêutica; desejar a inserção de atores 

sociais advindos de outras áreas de saber, como elementos críticos e desinstitucionalizantes do 

serviço; preterir de certas regras de funcionamento de serviço ordenado, quando 

empobrecedoras de possibilidade de trocas sociais e terapêuticas; abrir os espaços 

sanitários/especializados ao bairro, estabelecer uma relação com o território, assumindo a 

demanda como totalidade indivisível em lugar de reproduzir fragmentação. (Mauri, De 

Leonardis e Rotelli, 1990). 

A produção de Basaglia dá lugar a uma ruptura no campo epistemológico e, como 

nos diz Amarante, “[...] pode ser entendida como um importante marco de referimento de uma 

„fase de transição‟ do paradigma psiquiátrico-moderno, que se situa numa transição maior, 

que é a da ciência da modernidade”. (AMARANTE, 1996, p. 24). 

I.3 – Reforma Psiquiátrica Brasileira – cenários políticos e principais atores 

Este sub-eixo de nosso estudo foi construído a partir do livro Loucos pela Vida 

(AMARANTE, 1995) que traz a trajetória de um período do processo de construção da 

Reforma Psiquiátrica no Brasil. 

O processo de problematização do campo da saúde mental no Brasil, e do sistema 

nacional de assistência psiquiátrica, é marcado por múltiplas dimensões de análise e ação, 

tendo início no período de redemocratização do país em fins da década de 1970. A este 

processo histórico denominamos de Reforma Psiquiátrica, embora o termo “reforma”, não 

traduza a radicalidade de suas proposições, visto que a expressão guardava relação com as 

experiências inglesa, francesa, e americana, em que se buscava renovar a psiquiatria clássica. 

Como nos diz Amarante, a expressão foi, no entanto, mantida na perspectiva de reduzir 

resistências à transformação e construir apoios políticos (AMARANTE, 1995). 

É nesse contexto de luta pelo fim da ditadura militar, que surgem importantes 

manifestações do setor saúde que trazem à cena questões de ordem trabalhista, de organização 

das políticas de saúde, de discussão das práticas de cuidado efetivadas pelos profissionais, e 

de denúncia de maus tratos no campo da saúde mental. 
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Neste período, emergiram atores que assumiram um importante papel no debate e na 

formulação crítica acerca da realidade da saúde no país - o Centro Brasileiro de Estudos de 

Saúde (CEBES), o Núcleo de Saúde Mental do Sindicato dos Médicos, o Movimento de 

Renovação Médica (REME), e o Movimento de Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM). 

Este último constitui-se como espaço fundamental de denúncias relacionadas à violência e à 

corrupção do sistema nacional de assistência psiquiátrica, assim como de formulação crítica 

ao saber e à prática psiquiátricos. 

Como descreveu Amarante (1995), o MTSM constitui-se  

[...] como espaço de luta não institucional, em lócus de debate e 
encaminhamento de propostas de transformação da assistência 

psiquiátrica, que aglutina forças, organiza encontros, reúne 
trabalhadores em saúde, associações de classe, bem como entidades e 
setores mais amplos da sociedade. (Amarante, 1995, p. 58)  

A partir de seus núcleos estaduais organizados em 1978, inicialmente no RJ, SP, BA 

e MG, o MTSM coloca-se como força nacional organizando, em 1979, em São Paulo, o I 

Congresso Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental. 

Paralelamente a esse cenário político, profissionais que atuam em grandes hospícios 

tentam transformar a dinâmica de funcionamento dessas instituições, a partir de ações de 

cuidado marcadamente voltadas para a democratização das relações institucionais que 

envolvem internos e trabalhadores, sendo de grande contribuição nesse momento a produção 

proveniente do Movimento Institucionalista.   

Segundo Amarante (1995), a estratégia proposital da não institucionalização que 

caracteriza, entre outras, o MTSM guarda relação com a defesa de sua autonomia e com uma 

recusa à sua instrumentalização utilitarista por parte dos poderes políticos locais, sendo 

inaugurada nessa trajetória uma relação pioneira com a participação popular. A atuação do 

MTSM também transversaliza outras organizações, como a Rede de Alternativas à Psiquiatria 

criada em Bruxelas, em 1974, por expoentes da Antipsiquiatria, da Psiquiatria Democrática 

Italiana e da Psiquiatria de Setor, colocando-se como motor de experiências assistenciais 

“alternativas” em vários cenários nacionais. 

No entanto, nos primeiros anos da década de 1980, expoentes desse Movimento e do 

Movimento Sanitário integram-se ao aparelho de Estado visando influir nos rumos do sistema 

de saúde. Assim é que o Estado absorve tais segmentos buscando alcançar legitimidade e 

solucionar nós críticos instalados a partir de sua política privatizante e custosa. 

(AMARANTE, 1995) 
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Nesse período de trajetória sanitarista, são realizados o I Encontro de Coordenadores 

de Saúde Mental da Região Sudeste, em 1985, a I Conferência Estadual de Saúde Mental do 

Rio de Janeiro, em 1986, e o II Encontro de Coordenadores de Saúde Mental da Região 

Sudeste, em 1987. Como desdobramento da VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada 

em 1986, que estabelece as bases da Reforma Sanitária e propõe princípios para um sistema 

nacional de saúde, tem lugar a I Conferência Nacional de Saúde Mental (ICNSM). Esta 

organiza a discussão da saúde mental em torno de três eixos: Economia, Sociedade e Estado – 

impactos sobre a saúde e doença mental; Reforma Sanitária e reorganização da assistência à 

saúde mental; e Cidadania e doença mental – direitos, deveres e legislação do doente mental.  

Nesse período, as diretrizes da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) 

influenciam o cenário da macropolítica, indicando os caminhos da universalização, 

regionalização, hierarquização, participação comunitária, integralidade e equidade. A partir de 

tal movimento institucionalizante, observa-se um esvaziamento das posturas críticas do setor, 

ocorrendo uma exaltação da ciência médica e da administração como potências 

solucionadoras dos problemas das coletividades. Nesse contexto, prevalece, sobre o 

planejamento estratégico, o estilo administrativo normativo. 

Da ICNSM, realizada em 1987, resulta um distanciamento do campo da Saúde 

Mental de sua trajetória sanitarista, configurando-se um momento de retorno às suas raízes em 

que o foco é colocado na proposição da desinstitucionalização enquanto processo de  

desconstrução/invenção de saberes e práticas. Tal repertório articula-se às experiências 

ocorridas na Itália, a partir da Psiquiatria Democrática Italiana que problematizava questões 

que, naquele momento, não se faziam presentes no repertório sanitarista, quais sejam: a 

desinstitucionalização da doença e do sujeito da doença; o ato de saúde na perspectiva da 

relação profissional-usuário; a noção de saúde como produção da vida, e não apenas como 

ausência de doença ou como um bem-estar físico, psíquico e social; o questionamento do 

papel normatizador das instituições; a ruptura com o paradigma médico, linear, individualista 

e a-histórico; o monopólio de manejo da loucura pelos especialistas como modo de operar 

exclusão. 

A partir da ICNSM surgem novos atores no cenário político da saúde mental - as 

associações de usuários de serviços de saúde mental -, e o MTSM dissolve-se como 

agremiação de técnicos, reconstruindo-se como Movimento Nacional da Luta 

Antimanicomial. 
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Em dezembro do mesmo ano, 1987, é realizado em Bauru o II Congresso Nacional 

de Trabalhadores em Saúde Mental, com o lema estratégico “Por uma Sociedade sem 

Manicômio”, definindo-se o dia 18 de Maio como o “Dia Nacional de Luta Antimanicomial”. 

Posteriormente a este congresso, são mantidos encontros nacionais do Movimento 

Antimanicomial, em média a cada dois anos, ocorrendo em 2001 uma divisão em seu interior 

que deu lugar à Rede Inter-Núcleos. 

O novo protagonismo de usuários de serviços assistenciais, como agentes de 

transformação da realidade, inscreve-se no interior das associações que se multiplicam em 

vários estados brasileiros, no Movimento Antimanicomial, e em intervenções culturais. Novas 

formas de expressão política, social, de lazer e participação dão lugar à edificação de um 

sentido de cidadania sem precedentes no cenário brasileiro. 

A cidadania do louco integra o repertório da Reforma Psiquiátrica e do Movimento 

Antimanicomial enquanto tema complexo e desafiador, posto que cidadania e doença mental 

são conceitos que têm lugar no mesmo período em que a Modernidade exalta o homem da 

“razão”. O risco de uma condução ortopédica da questão, evidenciada em experiências 

internacionais anteriores como, por exemplo, nas proposições da Comunidade Terapêutica e 

da Psicoterapia Institucional, é debatido, sob a perspectiva de que a participação dos usuários 

não seja revestida de um caráter pedagógico, no que se refere à sociabilidade, e de 

normatização social. 

As intervenções culturais orquestradas pelos grupamentos de usuários de serviços 

visam, sobretudo, interferir na produção do imaginário social, constituindo-se como estratégia 

fundamental para a ruptura de estigmas e preconceitos ancorados nas idéias de incapacidade e 

periculosidade. 

O desafio de transformar o imaginário social da loucura se apresenta, primeiramente, 

no contexto dos serviços assistenciais, exigindo o exercício de novas formas de cuidado e 

acolhimento e o deslocamento, simbólico e concreto, dos profissionais. Tais serviços se 

colocam inicialmente como agenciadores da criação de associações de seus usuários, sendo 

buscadas conexões com outros movimentos sociais. O isolamento, o estigma, e a carreira 

moral, descritos por Foucault, encontram expressão nas falas iniciais dos usuários dos 

serviços no interior de muitas associações. 

Em 1989, o Projeto de Lei apresentado pelo deputado Paulo Delgado ao Congresso 

Nacional intensifica o debate da assistência em saúde mental, em todo o território nacional. O 
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projeto propõe a extinção progressiva dos manicômios e sua substituição por outros recursos 

assistenciais, bem como a regulamentação da internação voluntária. Segue-se a essa 

proposição um longo período de embates políticos, evidenciando-se grande resistência ao 

projeto liderada pelo segmento empresarial. Nesse período são criados, nos níveis municipal, 

estadual e federal, os Conselhos de Saúde, como instrumentos que trazem como função o 

controle social. 

Em 1989, simultaneamente à apresentação do projeto de lei do deputado Paulo 

Delgado, tem início a experiência de Santos que constitui um marco revolucionário no cenário 

brasileiro da saúde mental. Sob forte influência da experiência italiana, é realizada uma 

intervenção pela Prefeitura de Santos na Casa de Saúde Anchieta, hospital psiquiátrico 

conveniado que acabou por ser fechado, tendo início o Programa de Saúde Mental da 

Secretaria de Higiene e Saúde do município que, a partir da desmontagem do interior do 

manicômio, projetou a construção da saúde mental como território de cidadania, emancipação 

e reprodução social (Nicácio, 1994). É, portanto, a partir da experiência santista que “[...] a 

trajetória da desinstitucionalização assume caráter nacional e importância definitiva [...]” 

(AMARANTE, 1995), inaugurando um processo inédito de criação de um sistema de saúde 

mental substitutivo que traz os Núcleos de Atenção Psicossocial como aposta estratégica de 

superação do modelo assistencial asilar. 

Em 1990, sob a inspiração da experiência iniciada em Santos, tem lugar a Declaração 

de Caracas - resultada da Conferência Regional para a Reestruturação da Assistência 

Psiquiátrica dentro dos Sistemas Locais de Saúde – cujo foco é a Reforma na América Latina 

e Caribe, indicando a revisão do modelo hospitalocêntrico, a promoção de modelos 

alternativos centrados na comunidade e dentro de suas redes sociais, e a formação centrada 

em serviços comunitários. Observa-se, no entanto, que esta iniciativa não traz a extensão, o 

alcance, da experiência santista - no que toca à compreensão do que norteia o processo de 

mudança iniciado naquele município -, restringindo-se a uma reestruturação da assistência 

psiquiátrica.  

As práticas inovadoras desenvolvidas a partir de inúmeros trabalhadores implicados 

na desconstrução manicomial, nas décadas de 1980 e 1990, as iniciativas associativistas de 

usuários de serviços em torno do Movimento Antimanicomial, as transformações ocorridas no 

campo conceitual, e os marcos políticos aqui citados, possibilitaram a incorporação de 

diretrizes fundamentais da Reforma Psiquiátrica a instrumentos político-administrativos que 

integram a atual política nacional em saúde mental. Após o período aqui descrito, segue-se 
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outro caracterizado pela institucionalização de procedimentos e serviços prescritos para a 

área. 

I.4 – A Política Nacional em Saúde Mental  

  Os dados utilizados para construção deste sub-eixo constam dos documentos – 

Brasil. Ministério da Saúde. Coordenação Geral de Documentação e Informação. Legislação 

em saúde mental. Brasília: Ministério da Saúde, 2000; e Brasil. Ministério da Saúde. 

Secretaria de Atenção à Saúde. DAPE. Coordenação Geral de Saúde Mental. Reforma 

Psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil. Documento apresentado à Conferência 

Regional de Reforma dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas. OPAS. 

Brasília, novembro de 2005. 

 No período compreendido entre 1991 e 1994, portarias ministeriais alteram o 

financiamento das ações e serviços de saúde mental, aprovando os procedimentos 

NAPS/CAPS, oficinas terapêuticas e atendimento grupal; regulamentam o funcionamento 

dos hospitais psiquiátricos, definindo como co-responsáveis por sua fiscalização, à luz da 

Lei Orgânica da Saúde, os níveis estadual e municipal; definem exigências mínimas para 

habilitação de hospitais ao procedimento internação; e regulamentam o cadastramento de 

serviços. 

Em 1992, a II Conferência Nacional de Saúde Mental (IICNSM) é realizada com a 

participação de mais de 1.500 pessoas, indicando um futuro mais democrático para a atenção 

em saúde mental no Brasil. Nesse momento, nos diversos municípios e estados intensifica-se 

a realização de etapas preparatórias da Conferência Nacional. A partir desse período são 

criadas algumas leis estaduais, que antecederam a aprovação da lei de âmbito nacional, 

ampliando-se a rede de cuidados nos Estados do Ceará, no Distrito Federal, Espírito Santo, 

Minas Gerais, Paraná, e Rio grande do Norte. 

Em 1999, é criada a lei que dispõe sobre as cooperativas sociais, inspiradas na 

experiência das “empresas sociais” da Reforma Psiquiátrica Italiana, que permite o 

desenvolvimento de programas de suporte psicossocial para pacientes psiquiátricos em 

acompanhamento nos serviços comunitários. 

Em 2000, é criada a portaria ministerial que regulamenta os serviços residenciais 

terapêuticos, e, no mesmo ano, a Comissão Intergestores Bipartite da Secretaria de Estado da 

Saúde do Rio de Janeiro aprova o Programa de Implantação de Serviços Residenciais 
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Terapêuticos para Pacientes Psiquiátricos de Longa Permanência, pactuada entre os diversos 

municípios das respectivas regiões. 

Em 2001, a lei federal que dispõe sobre o redirecionamento da assistência em saúde 

mental, enfatizando a atenção a partir de serviços comunitários, e sobre a proteção e direitos 

das pessoas com transtornos mentais, é aprovada. Inspirada no projeto de lei do deputado 

Paulo Delgado, após 12 anos de tramitação no Congresso Nacional, a aprovação desta lei 

federal 10.216 se faz a partir de um substitutivo do Senado, intensificando o processo de 

reorientação da assistência em todo o território nacional.  

Nesse mesmo ano, é realizada a III Conferência Nacional de Saúde Mental 

(IIICNSM), e, em 2002, é criada uma portaria ministerial que estabelece cinco modalidades 

de CAPS, trazendo diferentes níveis de complexidade. Dentre as modalidades de CAPS, 

encontram-se aqueles destinados à infância e adolescência e aos usuários de álcool e outras 

drogas. Nesse momento tais serviços são entendidos como estratégicos e substitutivos ao 

manicômio, e dotados de um mandato gestor da demanda territorial. 

Em 2003, é criado o Programa De Volta para Casa que destina auxílio-reabilitação 

psicossocial às pessoas que deixam o hospital psiquiátrico e o hospital de custódia e 

tratamento, após, no mínimo, dois anos ininterruptos de internação. Este programa visa à 

inserção social desses internos e leva em consideração o aspecto relacionado ao suporte sócio-

familiar dos mesmos. 

Em 2004, é aprovado pelo Ministério da Saúde o Programa Anual de Reestruturação 

da Assistência Hospitalar no SUS, visando à redução progressiva de leitos dos macro-

hospitais e conseqüente migração dos recursos financeiros para os equipamentos extra-

hospitalares, quais sejam: os CAPS, as residências terapêuticas, os ambulatórios e centros de 

convivência. 

Outra questão que se faz presente é a articulação entre as políticas de saúde mental e 

as de atenção primária à saúde, visando à co-responsabilização pelos casos, sendo constituídas 

equipes matriciais de saúde mental para suporte técnico das equipes que realizam ações 

básicas de saúde. 

Em 2004, os esforços em torno da construção de um programa de inclusão social 

pelo trabalho aproximam os movimentos da Reforma Psiquiátrica e o da Economia Solidária, 

visando à construção de empreendimentos solidários e autogestionários. Nesse mesmo ano, 

realiza-se o Encontro Nacional de Centros de Atenção Psicossocial e a I Oficina Nacional de 
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Experiências de Geração de Renda de Usuários de Saúde Mental. Em 2005, o Ministério da 

Saúde implementa uma linha de financiamento para atividades dessa natureza. 

Passados nove anos da IIICNSM, em 2010, realiza-se a IV Conferência Nacional de 

Saúde Mental (IVCNSM) que traz como eixo principal a Intersetorialidade. Nesse ano, alguns 

municípios e estados enfrentam dificuldades na realização de suas etapas preparatórias, sendo 

necessária, no caso do Rio de Janeiro, a mediação de instâncias nacionais. Guardadas as 

diferenças das dificuldades ocorridas em cada região, pode-se apreender como denominador 

comum a essas recentes experiências o aspecto relacionado à construção e sustentação do 

modo democrático de funcionamento dos espaços de participação social. Pela primeira vez, o 

segmento referido ao controle social assume a condução organizativa das referidas etapas das 

conferências. Este é um aspecto importante desse processo de desconstrução manicomial, que 

certamente é merecedor de análise. 

Cabe-nos, diante dessa institucionalização das práticas em saúde mental, reconhecer 

o reducionismo que tal regulamentação vem operando no cenário de nossas práticas, visto que 

o estabelecimento de uma lei, a criação de linhas de financiamento e a abertura de novos 

serviços, embora possam representar avanços, não garantem que a questão central da Reforma 

- que é a transformação do imaginário social da loucura e das formas de exclusão presentes na 

organização social – esteja solucionada. Esta é uma tarefa posta para o conjunto de atores – 

gestores, trabalhadores, usuários de serviços, associações, organizações não governamentais, 

parceiros institucionais, e sociedade em geral -, enquanto um processo permanentemente em 

aberto, como também o é o acontecimento humano. 

Eixo II – A Associação Cabeça Firme e suas ações inclusivas no território – uma 

cartografia de seus itinerários urbanos 

II.1 – Contexto e processo de surgimento da ACF 

No início dos anos 80, sob a perspectiva da reforma e do movimento antimanicomial, 

havia muito que se desconstruir-inventar no cenário da política de saúde mental de Niterói, 

considerando-se a centralidade do hospital psiquiátrico no sistema da atenção. Nesse período, 

o município dispunha de três manicômios – o Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (HPJ), 

público e sob gestão estadual, e dois hospitais psiquiátricos privados, conveniados com o 

poder público.  
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Nessa época, trabalhando na Colônia Juliano Moreira, apresentamos à direção do 

HPJ, por solicitação da mesma, um projeto assistencial que visava iniciar um processo de 

maior abertura no interior do HPJ, com ofertas que pudessem instaurar práticas não restritas à 

assistência médica, psicológica, e de serviço social. Elaborado o projeto solicitado, que deu 

origem à abertura do cargo de terapeuta ocupacional no quadro estadual, migramos com o 

vínculo empregatício federal para o HPJ, a convite da direção do hospital. Em 1985, 

observava-se que inspirações advindas do MTSM ganhavam maior expressão no interior do 

hospital, havendo investimento em concursos públicos e uma problematização da longa 

permanência de pessoas em regime de internação.  

Nesse período, foram criadas ofertas assistenciais articuladas à arte - em espaço 

diferenciado, externo às enfermarias - dirigidas às pessoas de longa internação e àquelas 

atendidas no ambulatório que traziam histórico de recorrentes internações. Nesse contexto, 

alguns profissionais que traziam inserção no MTSM, denominado posteriormente Movimento 

Nacional da Luta Antimanicomial, buscavam ampliar o debate de temas relacionados à saúde 

mental junto à outras instâncias da cidade.  

Em 1988, organizou-se a primeira Semana de Luta Antimanicomial no município, 

sob inspiração da legenda “Por uma Sociedade sem Manicômios”, em parceria com o 

Departamento de Difusão Cultural da Universidade Federal Fluminense, hoje denominado 

Centro de Artes da UFF, sendo envolvidos na realização dos eventos seus setores de Cinema, 

Vídeo e Projetos Especiais. Sob a produção conjunta da UFF e de trabalhadores inseridos no 

MTSM, esta Semana contou com o apoio da Livraria Pégasos e deu lugar à seguinte 

programação na cidade:  

– Mostra de filmes, pelo Cine Arte UFF, com exibição de um filme por dia, no período de 19 

a 25 de maio. Filmes exibidos: Asas da Liberdade, Stroszek, Frances, Betty Blue, Os Frutos 

da Paixão, Diabo no Corpo, e Ato de Violência. 

– Exibição do vídeo Stultifera Navis, seguido de debate com os convidados Liszt Vieira 

(defensor público e ex-deputado estadual), Pedro Gabriel Godinho Delgado (psiquiatra e 

representante do MTSM), e Celso Soares (membro da Comissão de Direitos Humanos da 

OAB). 

– Sorteio de livros oferecidos pela Livraria Pégasos. Foram sorteados os livros: Atos de 

Amor; Eu, Pierre Rivière; Um Mundo Transparente; Um Estranho no Ninho; O Monge 
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Negro; Diabo no Corpo; A Paixão segundo G.H.; e Antonin Artaud, o Suicidado da 

Sociedade. 

Dessa aproximação em torno do 18 de maio, resultou uma parceria com o Cine Arte 

UFF, a partir da qual passaram a ser realizadas sessões especiais para os usuários do HPJ, nas 

instalações do cinema, sendo exibidos filmes nacionais. Os filmes assistidos foram objeto de 

discussões posteriores realizadas com os usuários das oficinas de arte, acima referidas, 

contemplados com as sessões de cinema.  

Em 1989, as ofertas assistenciais dirigidas ao público de longa internação e àquele 

com internações recorrentes deram lugar ao Núcleo de Atenção Psicossocial de Jurujuba 

(Naps Jurujuba), a partir de um desenho de maior complexidade assistencial, e foi a partir do 

coletivo do Naps Jurujuba que se deu a criação da ACF. Dessa forma, a ACF foi fundada 

como entidade autônoma em relação à rede de serviços de saúde mental instituídos, trazendo, 

no entanto, forte vinculação afetiva e política com o coletivo do Naps Jurujuba, posto ter sido 

este mesmo coletivo que a fundou e sustentou por quase duas décadas. 

II.2 – Da Associação propriamente dita 

Entidade criada em 1989, a Associação Cabeça Firme (ACF) constituiu-se 

inicialmente como um coletivo integrado por usuários e profissionais do Núcleo de Atenção 

Psicossocial de Jurujuba (Naps Jurujuba), e contou posteriormente com a participação de 

outros grupamentos presentes nos demais serviços extra-hospitalares da rede de saúde mental 

de Niterói e com a adesão de segmentos artísticos e culturais da cidade. Importa dizer que o 

termo “usuário” é aqui utilizado na perspectiva dos segmentos assistidos pela equipe do Naps 

e, portanto, refere-se aos sujeitos em situação de acompanhamento, o que inclui o segmento 

habitualmente citado como “familiares”. A rigor, todo e qualquer cidadão é usuário potencial 

do SUS, tendo ocorrido, no interior do processo da Reforma Psiquiátrica, uma distorção sobre 

o termo que acabou por designar o sujeito sobre o qual incide o tratamento. 

Sob a perspectiva de estimular e ampliar os espaços de discussão democrática acerca 

dos rumos da assistência em saúde mental, bem como de problematizar a relação da sociedade 

civil com a temática da loucura, a ACF caracterizou-se como entidade civil, sem fins 

lucrativos, que buscou se articular com o movimento antimanicomial - inaugurando a 

participação política de usuários de serviços em espaços ampliados de discussão da Reforma - 

e estabelecer conexões com outros setores da cidade.  
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O processo de criação da entidade foi marcado pelo protagonismo dos usuários do 

Naps, desde o início de sua existência. A denominação da entidade foi sugerida e votada por 

seu coletivo, sendo estabelecidas reuniões periódicas, de freqüência semanal. As questões que 

emergiram inicialmente nos encontros do grupo diziam respeito à carência de recursos dos 

usuários da rede de saúde mental; ao desejo de adquirirem trabalho; à solidão experimentada 

na relação com o social; aos maus tratos recebidos em alguns hospitais privados; ao estigma 

produzido pela sociedade; ao desejo de vivenciarem relacionamentos amorosos; às 

expectativas e dúvidas quanto aos tratamentos em curso; ao projeto de lei que dispunha sobre 

a extinção progressiva dos manicômios, apresentado pelo deputado federal Paulo Delgado, em 

1989; entre outras. Em alguns momentos, as reuniões da ACF contaram com a presença de 

representantes do Movimento Negro e de participantes do Grupo Pela Vida, sendo este último 

uma organização não-governamental implicada no acompanhamento de portadores de 

HIV/Aids. 

As primeiras ações concretas, levadas a cabo pelo coletivo da ACF, ainda em 1989, 

disseram respeito à demanda por geração de trabalho e renda, tendo sido pleiteada, junto à 

Prefeitura, uma barraca em feira artesanal da cidade para escoamento dos artigos produzidos 

em oficinas dos serviços da rede de saúde mental. A experiência da barraca aproximou os 

diferentes serviços, estabelecendo uma agenda de participação na feira artesanal da Praça do 

Rink, situada no centro da cidade, em que usuários de distintos serviços de saúde mental se 

revezavam assumindo a responsabilidade sobre a venda durante todo o dia. Os envolvidos 

nessa atividade reuniam-se uma vez por semana para a prestação de contas dos produtos 

vendidos e para a organização da escala de venda da semana seguinte. 

Tal experiência trouxe, a nosso ver, algumas novidades para as pessoas nela 

implicadas: a oportunidade de uma troca afetiva e solidária entre os usuários dos diferentes 

serviços, que até ali não se encontravam, exceto em eventuais situações de internação; o 

estabelecimento de relações com outros artesãos que expunham na referida feira e com 

transeuntes, eventuais compradores de seus produtos; e a oportunidade da venda de seus 

produtos. A experiência foi interrompida após dois anos de sua existência, devido ao fato de 

ter sido danificada a estrutura da barraca, na ocasião em que foi guardada em um depósito 

indicado pela prefeitura. Após esse tempo, a venda dos produtos passou a se dar a partir de 

eventos culturais promovidos pela entidade. 

Os primeiros eventos culturais e de lazer foram buscados a partir de ofertas 

existentes na comunidade – visitas a exposições de obras de arte, em museus e galerias; idas à 
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praia e ao cinema; idas aos espetáculos dos Teatros Municipais de Niterói e do Rio de Janeiro; 

e passeios em praças de lazer. Vale ressaltar uma experiência de viagem, realizada pelo grupo, 

a uma fazenda em Ipiabas, cedida por uma profissional do Naps Jurujuba à ACF, por ocasião 

de um feriado prolongado. Nesse período, foram mantidas pelo Cine Arte UFF a realização de 

sessões especiais para os usuários do Naps, a partir da exibição de filmes nacionais; foi 

estabelecida uma parceria com o Ginásio Caio Martins, possibilitando aulas de natação para 

os usuários do Naps; e também foi criado o bloco carnavalesco “Tô ficando bom”.  

Ainda no período em que utilizava as instalações do Naps Jurujuba para suas 

reuniões, a ACF passou a contar com a participação de uma profissional que trazia formação 

em teatro do oprimido, com Augusto Boal, tendo início uma oficina de teatro com usuários da 

rede de saúde mental. Tal iniciativa migrou, posteriormente, para uma vinculação junto ao 

programa federal de atenção a DST/AIDS, passando a contemplar também usuários de outros 

serviços de saúde mental do município do Rio de Janeiro e recebendo a denominação de 

Grupo do Teatro do Oprimido Pirei na Cenna. 

Sob a inspiração da Semana de Luta Antimanicomial promovida, em 1988, por 

trabalhadores inseridos no MTSM e pela UFF, em que se comemorou o 18 de maio – Dia 

Nacional de Luta Antimanicomial – a ACF deu início, em 1993, à sua agenda anual de 

programações comemorativas de tal data.  Essa agenda comemorativa promoveu palestras 

com convidados de várias instituições, exposições das obras de usuários de serviços de saúde 

mental em galerias e centros culturais da cidade e realizou shows em casas de espetáculo.  

Esses shows anuais trouxeram a denominação “Canta Loucura” – apenas duas vezes, 

em 1998 e em 1999, recebeu o nome de “Lovcura” – e contaram com a participação 

voluntária de músicos, atores, bailarinos, poetas, e artistas plásticos. Ao longo dos dez anos de 

sua existência, o show Canta Loucura contou com o envolvimento de cerca de mil e 

quinhentos artistas. Tais espetáculos, abertos à comunidade, mantiveram-se por sete anos 

consecutivos, ocupando diversos locais da cidade - Bar Duerê, Clube Hípico Fluminense, 

AABB, Bar Saravá, Nikity Pub e Estação Livre Cantareira -, retornando em 2003, após ter 

sido interrompido por dois anos. Nos sete primeiros anos de sua existência, foram realizados, 

no interior desses eventos, sorteios de livros cedidos por livrarias da cidade e pelo Instituto 

Franco Basaglia (IFB). 

Do primeiro show realizado, em 1993, não há registro em áudio ou vídeo. Apenas o 

registro em fotos e material gráfico de divulgação. Este show foi realizado no dia 18 de maio, 

no extinto Bar Duerê, situado à Estrada Caetano Monteiro, 1882, em Pendotiba, e a arte do 
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cartaz e das filipetas de divulgação foi elaborada pelos usuários do Naps Jurujuba que traziam 

pertencimento à ACF. Os músicos convidados participaram sem que houvesse o recebimento 

de cachê, viabilizaram o equipamento de palco a partir de seus próprios recursos e, ainda, 

expediram declarações para o ECAD, abrindo mão do pagamento de direitos autorais. A 

apresentação do show se fez a partir de uma das sócias do próprio Bar Duerê, e de uma 

locutora de rádio, tendo lugar apresentações de usuários do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, 

de grupo teatral e de músicos locais. Uma empresa de transporte local colaborou no 

deslocamento dos usuários dos serviços, devido à distância do local do evento. 

Neste mesmo ano de 1993, a ACF participou do I Encontro Nacional da Luta 

Antimanicomial, realizado em Salvador. Neste encontro foi elaborada a Carta de Direitos dos 

Usuários e Familiares de Serviços de Saúde Mental, cujos tópicos dispõem sobre – direitos 

gerais na sociedade; características gerais dos serviços de saúde mental e serviços 

complementares; característica do tratamento em saúde mental; direitos dos usuários de 

serviços de saúde mental; e reivindicações. 

Em 1994, a semana comemorativa do 18 de maio contou com uma coletiva de 

fotografia e pintura, realizada no Museu do Ingá, no período de 17 a 31 de maio, a partir de 

obras de usuários da rede de saúde mental. Tal coletiva contou com a curadoria dos artistas 

plásticos Luís Carlos de Carvalho e Desirée Monjardim, ambos moradores da cidade, e com a 

presença de marchants que expressaram sua admiração pelas obras expostas. Todas as obras 

de um dos usuários do Naps Jurujuba foram por ele vendidas nessa ocasião, sendo 

especialmente elogiadas pelos especialistas em arte.  Transcrevemos aqui as narrativas de três 

dos expositores dessa coletiva:  

– O pintor de arte abstrata nos diz da inspiração de suas obras – 

 “Eu olhava o céu todas as vezes que podia para ver as nuvens se 
mexendo. Elas se transformavam em várias formas. Eu gostava de ver 
se transformarem em cavalo, coelho, baleia [...]. Gostava muito de 
pintar essas formas que se entranhavam e desentranhavam com o 
vento. Este era o maior mistério que eu gostava de apreciar [...].Aquilo 

parecia o mistério da fé. Um outro mundo, onde um engolia o outro 
[...]. E por isso é que gosto de pintar essas formas.” 

– O pintor que vendeu toda a sua produção, nos fala de seu processo com a pintura – 

 “Quando descobri a solidão aos quinze anos de idade, descobri 
também as cores que a vida me apresentava na solidão. Observava 

meu irmão que pintava naturezas e então me veio a guitarra. Comecei 
a dedilhar a guitarra que ganhei [...], os acordes me lembravam cores e 
felicidade. Depois veio uma nova forma de expressão para meus 
sentimentos [...] - levar as cores dos sons que arrancava da guitarra 
com a força do rock n`roll para as telas. Hoje eu viso na pintura que 
faço o romance e o   amor platônico.” 
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– O fotógrafo nos diz sobre sua relação com a fotografia –  

“O meu trajeto com a fotografia iniciou em 1997, quando eu 
trabalhava numa firma de engenharia hidráulica. Na ocasião meu 
chefe tinha duas máquinas Olympus-Trip, máquina de amador. Me 
emprestou uma, e me orientou. Foi assim que minha paixão e arte pela 
fotografia brotaram dentro de mim. Passei a fotografar famílias e 
crianças. Em 1982 fiz meu primeiro casamento, ainda com uma 

máquina de amador. [...] Em 1984 comprei minha primeira máquina 
profissional [...], conseguindo me sustentar e colaborar nas despesas 
[...] até 1990, quando tive a minha primeira crise emocional. [...]. Com 
o tratamento e ajuda de um amigo que me deu orientações técnicas e 
me emprestou uma nova máquina, consegui resgatar o meu trabalho 
fotográfico que, em alguns momentos, ajuda no meu convívio com o 
problema emocional que já faz parte da minha vida.” 

Neste mesmo ano de 1994, além da coletiva, a agenda comemorativa do 18 de maio 

contou com o show Canta Loucura, também no Bar Duerê, em 18 de maio, e o debate “A 

Reforma Psiquiátrica e a Luta Antimanicomial.” Tal debate, realizado no Museu do Ingá, em 

23 de maio, contou com as presenças do deputado federal Paulo Delgado, da coordenação de 

saúde mental do município, de representantes da ACF e da ADOM (Associação de Doentes 

Mentais de São Gonçalo), e de representante do Instituto Franco Basaglia (IFB). 

Em 1995, a ACF participou do II Encontro Nacional da Luta Antimanicomial, 

realizado em Belo Horizonte, que teve como tema “Cidadania e Exclusão.” Neste mesmo ano, 

a ACF registra seu estatuto social, construído por seu coletivo, ampliando seu quadro de 

associados e incorporando representantes de segmentos artísticos e culturais da cidade.  

O show Canta Loucura, em 1995, foi realizado no Clube Hípico Fluminense, obtendo 

destaque a participação do músico Arthur Maia e a do Grupo de Violões da UFF. O evento 

ganhou destaque na imprensa (Jornal do Brasil de 14 de maio de 1995), sendo, nessa 

oportunidade, veiculada uma extensa matéria acerca da Reforma Psiquiátrica. Em 1996, 

realizado no Bar Saravá, a produção do Canta Loucura contou com grande envolvimento do 

segmento de familiares. Ambos os espaços em que foram realizados os eventos situavam-se 

no bairro de São Francisco, e foram cedidos gratuitamente por seus administradores. 

Em 1996, intensificou-se a participação nos eventos realizados na Casa França-

Brasil, no Teatro Ginástico, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro - para o concerto de 

Turíbio Santos e Orquestra, em que foram executadas obras de Villa Lobos, por exemplo -, e 

no Teatro Municipal de Niterói – para assistir ao balé do Corpo de Baile, entre outros. Neste 

mesmo ano, usuários da ACF participaram do curso de Cooperativismo, realizado no Hospital 

Philippe Pinel, promovido pela Incubadora Tecnológica da Coppe/UFRJ.  
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Em agosto deste mesmo ano, foi também estabelecida uma aproximação com o 

Grêmio Recreativo Escola de Samba Porto da Pedra. Tal aproximação com a Escola de 

Samba foi feita em conjunto com o então coordenador da Porta de Entrada do HPJ e visou 

encaminhar proposta de participação de usuários de serviços de saúde mental no carnaval da 

Sapucaí no ano seguinte, a partir da notícia veiculada na mídia de que o samba-enredo da 

Escola trazia a temática da loucura. Sob a inspiração do samba “No reino da folia cada louco 

com sua mania”, que fazia referências a Dona Maria I, ao Bispo do Rosário, ao Napoleão, ao 

Raul Seixas, ao Nijinsky, ao Fantasma da Ópera, ao Dom Quixote e ao Menino Maluquinho, 

usuários da rede de saúde mental de Niterói passaram a freqüentar os ensaios semanais na 

quadra da Escola, assim como o seu barracão, sendo-lhes possível vivenciar o processo de 

preparação de carros alegóricos e, ainda, estabelecer uma maior aproximação com parte de 

seus componentes.  

Ainda em 1996, a ACF participou da Conferência Estadual de Saúde, realizada na 

UERJ, sendo eleita suplente para a X Conferência Nacional de Saúde, e de reunião 

preparatória da implantação do Programa Cidadania Feminina, na Escola de Serviço Social da 

UFF, a partir de interlocuções que vinham sendo realizadas com o Conselho Estadual dos 

Direitos da Mulher. Foi, ainda, realizada uma visita à rede de saúde mental de Santos na 

oportunidade de um convite para participação em evento promovido pela Câmara de 

Vereadores daquela cidade. Tal evento dizia respeito a um debate sobre o Projeto de Lei 

Paulo Delgado, visando reunir apoio em torno do mesmo. 

Em 1997, a ACF engajou-se na organização da Plenária Nacional da Luta 

Antimanicomial, que teve lugar no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, como etapa preparatória 

do III Encontro Nacional da Luta Antimanicomial, realizado neste mesmo ano em Porto 

Alegre. Neste Encontro de Porto Alegre, a ACF esteve presente com um número expressivo 

de usuários de serviços e profissionais. Nessa oportunidade, foram realizados também 

passeios a Gramado e Canela.  

Ainda em 1997, usuários da rede de saúde mental de Niterói desfilaram na Sapucaí, 

ocupando o segundo carro da Escola que trazia os personagens Napoleão e D. Maria I. As 

fantasias do coletivo da ACF representavam plantas carnívoras, que compunham o imaginário 

de D. Maria I. Juntamente com os usuários da rede de Niterói, estiveram presentes na Sapucaí 

usuários do Hospital Philippe Pinel que, posteriormente, haviam também endereçado um 

pedido de participação no desfile da Escola. Neste ano, a Escola de Samba Porto da Pedra 

obteve classificação entre os cinco primeiros lugares, o que possibilitou a todos o retorno à 
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Sapucaí para o desfile das campeãs. Tal participação ganhou lugar de destaque na mídia, antes 

e depois do carnaval (Jornal Nacional; O Globo de 11/01/1997 e 11/02/1997; e O Dia de 

10/02/1997 e 20/07/1997). 

No período de 1997 a 1999, já com ampla participação nos fóruns e encontros locais, 

estaduais e nacionais do Movimento Antimanicomial, e com inserção no Núcleo Estadual do 

Movimento da Luta Antimanicomial (NEMLA), a ACF ocupou assento no Conselho 

Municipal de Saúde de Niterói e na Comissão Nacional da Reforma Psiquiátrica, em Brasília. 

Tal Comissão foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), em 1993, tendo 

como função o controle social sobre a política de saúde mental, conforme diretrizes do SUS. 

A partir de 1999, esta Comissão passou a ter como atribuição assessorar o Plenário do CNS 

na formulação de políticas de saúde mental, recebendo nova regulamentação e nova 

denominação – Comissão Nacional de Saúde Mental. 

Em 1997, a ACF recebeu a visita do pesquisador da Ensp/Fiocruz Prof. Paulo 

Amarante, juntamente com as autoridades em saúde mental da Organização Pan-Americana 

de Saúde (OPAS), Franco Rotelli e Ernesto Venturini, que, ao lado de Basaglia, foram 

importantes artífices do processo de construção da Psiquiatria Democrática Italiana. 

Em 1997, integrantes da ACF e do Naps Jurujuba empenharam-se na busca por um 

espaço físico externo ao hospital para a instalação do Naps em área distinta a do Hospital 

Psiquiátrico de Jurujuba, embora ali o Naps já funcionasse em local diferenciado e com 

entrada independente, sendo disponibilizada pelo poder público local uma casa situada no 

Centro da cidade que se encontrava invadida por moradores de rua.  

Neste mesmo ano teve início um processo de implicação dos coletivos da ACF e do 

Naps Jurujuba na organização do novo espaço, sendo votado por estes o nome do novo 

serviço – Caps Herbert de Souza -, e, ainda, definidos coletivamente aspectos relacionados ao 

uso do imóvel – cores para a pintura da casa, distribuição dos espaços quanto ao uso que lhes 

seria dado, decoração, etc. Este Caps iniciou com oferta de três leitos para emergência, sendo 

providenciado pela ACF um ar condicionado para o local desses leitos. A mudança definitiva 

do Naps Jurujuba para as novas instalações só ocorreu em 1998, devido às obras que se 

fizeram necessárias, ocorrendo, após a aquisição da casa, visitas diárias dos coletivos da ACF 

e do Naps para organização do espaço. Com a criação do Caps Herbert de Souza, a ACF 

articulou uma apresentação do grupo Música Antiga da UFF no interior do serviço, em 

comemoração à sua inauguração, e passou a ter nele sua sede, no que se refere à guarda de seu 
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acervo documental e à realização de suas reuniões que, no ano seguinte, adotaram um 

desenho itinerante, sendo realizadas nos diversos serviços de saúde mental.  

Em 1997, o show Canta Loucura foi realizado no Nikity Pub, situado em Piratininga 

e cedido gratuitamente por seu proprietário, o músico Arthur Maia. Este evento contou com 

expressiva presença da comunidade, sendo considerado pelos produtores da casa o evento de 

maior público até aquele momento. A arte gráfica foi elaborada pela MBA Cultural e a 

impressão de cartazes e filipetas foi feita gratuitamente pela CDB Gráfica e Editora. A 

realização do evento gerou, em Reunião Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 22 de 

maio, uma Moção de Aplauso dirigida à ACF. A respeito deste show, trazemos a narrativa de 

uma usuária do Naps Jurujuba, que, ao ser indagada sobre se foi possível distinguir, no 

contexto do show, quem era louco e quem não era, respondeu – “A diversidade era muita e 

depende da visão da pessoa. O critério da normalidade é muito subjetivo.” 

Neste mesmo ano foi produzido pela ACF um grande encontro de vários serviços de 

saúde mental nas dependências do Clube do Banerj, em Itaipu. Dentre os serviços presentes 

estiveram o Naps Jurujuba, o Instituto Philippe Pinel, o IPUB/UFRJ, a Colônia Juliano 

Moreira, o Engenho de Dentro, o Caps Irajá, o IFB, e o Centro de Convivência de Niterói. 

Nessa oportunidade, o grupo realizou um almoço de confraternização, passeio nas dunas, 

jogos de futebol, ping-pong e totó, banhos de mar, e cantorias com violão e tamborim. 

Estiveram presentes cerca de 110 pessoas, entre usuários (incluídos familiares) e 

profissionais. 

Em 1998 a ACF iniciou uma parceria com o Museu de Arte Contemporânea de 

Niterói (MAC), sendo realizadas oficinas semanais com dois grupos de usuários do Caps. As 

dinâmicas adotadas tinham como ponto de partida a visita às exposições temporárias 

ocorridas no museu, seguida do compartilhamento das expressões poéticas dos grupos diante 

das obras expostas. Após este primeiro momento, eram trabalhados alguns conceitos presentes 

nas exposições a partir da introdução de diversos materiais e práticas como, por exemplo, 

oficinas de texto, desenho, recorte, colagem e rodas de conversa.  

Entre as exposições exploradas nas oficinas, destacamos: a de Jorge Guinle (pintura 

abstrata), no Salão Principal, sendo desenvolvidos jogos de percepção de figuras, ritmo, 

textura e cor; a de Joaquim Tenreiro, no Mesanino, sendo realizados exercícios construtivos 

geométricos; Espelho da Bienal na Coleção João Sattamini, com especial atenção às Máscaras 

do Artur Barrio, sendo construídas máscaras e oficinas de texto; e a instalação “O Sonho do 

arqueólogo”, de Artur Barrio, sendo desenvolvidas oficinas de texto. Destacamos a comoção 
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de Artur Barrio frente à sensibilidade da produção de um dos grupos, na oportunidade de estar 

presente no momento da realização da oficina. O encontro com a instalação de Artur Barrio - 

em que peças de bacalhau se encontravam penduradas, e o espaço da exposição iluminado por 

uma única e tênue fonte de luz - gerou muito impacto no grupo e destacamos aqui uma 

narrativa acerca do modo como um usuário do Caps apreendeu aquela experiência: “Não há 

dúvida de que esse artista está precisando de luz.”  

Ainda no cenário das oficinas realizadas no MAC, destacamos duas narrativas de 

usuários de serviços, ocorridas por ocasião do encontro casual com o Niemeyer, que visitava 

o museu em companhia do prefeito. No encontro casual com o Niemeyer o destaque é para a 

forma com que este foi abordado pelo grupo que iniciava a subida pela rampa do museu, para 

o início da oficina que seria ali realizada. Em sentido contrário, descia a rampa o ilustre 

arquiteto e o prefeito. Ao ser sinalizada para o grupo a presença do arquiteto, este foi cercado 

pelos integrantes do grupo recebendo elogios quanto à sua obra (o MAC). Ao ser chamado de 

“inteligente” por um usuário do Caps Herbert de Souza, Niemeyer ouviu, ainda, que “sua 

inteligência” estava em “construir um museu que não precisa de obra de arte”.  

Na oportunidade de tal encontro casual, vemos uma narrativa que poderia ser 

desdobrada na direção de compreendermos o sentido emprestado por esse usuário ao museu. 

Seja pelo fato de o museu apresentar-se, ele próprio, como uma escultura, seja pelo fato de ele 

estar localizado em área de beleza natural, emoldurando assim, com sua arquitetura, o seu 

entorno, ou, ainda pelo fato de ser apreendido, predominantemente, como espaço de convívio, 

a observação feita pelo usuário do Caps pode indicar uma ênfase dada à experiência de 

contato com o MAC e aos encontros ali ocorridos, em que a exposição das obras estaria 

ocupando lugar secundário.  

Ao trazermos essas passagens ocorridas no encontro com o MAC, destacamos aqui o 

aspecto de este espaço público abrigar tais narrativas - que expressam sensibilidades postas na 

maneira de apreender o mundo das coisas e dos encontros -, que em nada se parecem com 

aquelas narrativas pensáveis no contexto de um museu que se voltasse a uma apreensão 

elitista, hegemônica, em torno da arte. 

Neste mesmo período, também foram realizadas oficinas de expressão no Centro de 

Arte Hélio Oiticica, a partir de dinâmicas similares. Neste espaço, foram visitadas as 

exposições do Eduardo Sued e do Projeto Hélio Oiticica, sendo trabalhadas na primeira as 

respostas poéticas à cor, e na segunda o aspecto da experimentação das obras. Observamos 

em ambas as experiências – com o MAC e o Centro de Arte Hélio Oiticica – que o ritual de 
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aproximação com as obras, o sentar em círculo no tapete, o silêncio seguido de respostas 

poéticas, e os fazeres coletivos são apreendidos como indicadores qualitativos de um processo 

de experimentação que traduzimos como um “bom encontro” entre arte e saúde. 

Neste mesmo ano, a mídia (Jornal Nacional e O Globo de 20/04/1998) deu destaque 

à ida de usuários da rede de saúde mental à exposição das obras de Salvador Dali no Museu 

Nacional de Belas Artes. Tal visitação foi articulada por integrantes da ACF. No dizer do 

repórter do Jornal Nacional, a visita foi assim noticiada – “Do hospício para a galeria de arte. 

A arte virou terapia de grupo [...]. Pacientes do hospital psiquiátrico de Jurujuba, em Niterói, 

deixaram o hospício para decifrarem o surrealismo, as esculturas retorcidas e quadros 

fragmentados. Os pacientes do Jurujuba buscaram os detalhes, os movimentos, os traços, com 

um olhar atento e, sobretudo, crítico.”  

Ainda em 1998, a imprensa local (O Fluminense de 19/05/1998) deu destaque à 

programação da semana comemorativa de luta antimanicomial, reservando a primeira página 

de seu segundo caderno para a temática antimanicomial. Tal matéria divulgou o Lovcucura, 

realizado na Estação Livre Cantareira, e a mostra „Lovcura - Sensibilidade Perdida no 

Olhar...Esperança‟, realizada na Sala José Cândido de Carvalho, da Fundação de Arte de 

Niterói, sob a curadoria de Desirée Monjardim. Essa mostra foi idealizada por essa artista 

plástica, Desirée Monjardim, e teve seu nome sugerido por usuários do Núcleo de Saúde 

Mental da Policlínica Comunitária de Santa Rosa (atualmente denominada Policlínica 

Comunitária Sérgio Arouca). A mostra consistiu em uma iniciativa conjunta deste serviço e 

do coletivo da ACF (em especial o grupamento com pertencimento ao Caps Herbert de 

Souza). Neste mesmo ano foi realizada uma mesa de debate, no HPJ, a partir da exibição de 

vídeos sobre a rede de saúde mental de Trieste, com a presença de pesquisadores da área de 

saúde mental, de profissionais que traziam inserção em serviços assistenciais e de artistas 

plásticos. 

Em 1999, a ACF se fez representar no IV Encontro Nacional da Luta 

Antimanicomial, realizado em Maceió. Neste mesmo ano, o show Lovcura foi realizado na 

Estação Livre Cantareira. Durante o período em que tais shows foram realizados, usuários de 

serviços da cidade e do Rio de Janeiro também ocuparam o palco, apresentando números de 

música, poesia e teatro. Observa-se que os equipamentos necessários à realização desses 

shows foram cedidos, na maior parte das vezes, por músicos da cidade, o material gráfico – de 

cenários, ingressos, crachás, cartazes e filipetas de divulgação – foi elaborado gratuitamente 
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pela MBA Cultural, produtora situada na cidade, e por outros colaboradores, e o camarim 

viabilizado por empresas locais e do Rio de Janeiro – Pão da Beth, Casa Lidador etc.  

Em 1999, teve início um conflituoso processo em defesa da permanência do Caps 

Herbert de Souza, ameaçado de fechamento pelas autoridades locais de saúde mental. Neste 

período, intensificaram-se as reuniões da ACF, para definição das estratégias em defesa do 

Caps, e as interlocuções com o Núcleo Estadual do Movimento Antimanicomial (NEMLA). 

Foram realizadas, ainda, interlocuções com instâncias gestoras, com o Secretário de Saúde - 

que recebeu cerca de cinqüenta usuários do serviço no auditório da Fundação Municipal de 

Saúde -, com o Conselho Municipal de Saúde, com o setor cultural da cidade, com 

instituições parceiras da ACF, entre as quais a Universidade Federal Fluminense, e com 

diversos coletivos implicados na construção da Reforma Psiquiátrica em vários municípios 

brasileiros.  

Tais ações configuraram uma luta política de grande expressão que resultou em um 

abaixo-assinado e em inúmeros e-mails em defesa do Caps. Entre os apoios obtidos pelos 

coletivos da ACF e do Caps Herbert de Souza, destacamos aqueles prestados pelo Núcleo 

Estadual do Movimento da Luta Antimanicomial (NEMLA); os prestados pelos 

representantes de serviços de saúde mental de Bauru, Diadema, Santo André, Belém, Maceió, 

Belo Horizonte, Goiânia, entre outros que estiveram presentes à Plenária Nacional do 

Movimento Antimanicomial, realizada, naquele período, no Rio de Janeiro; os prestados por 

profissionais do IPUB/UFRJ; pela Universidade Federal Fluminense – Centro de Artes UFF, 

Instituto de Saúde da Comunidade, Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, ICHF e 

NUFEP -; pelo Instituto de Medicina Social/UERJ; pela PUC- SP, PUC- Rio e PUC-RS; pela 

UFBa; por representante do CEBES, LAPS/NUPES – ENSP/FIOCRUZ; por representante da 

UNISINOS; pela Coordenação do Programa de Saúde Mental de Maceió;  pela Comissão da 

Reforma Psiquiátrica do CMS de Bauru; pelo Núcleo da Luta Antimanicomial de Belo 

Horizonte; pela Coordenação da Residência Médica do Instituto Philippe Pinel; por diversos 

conselhos de classe; por associações de usuários de serviços de saúde mental – SOSINTRA, 

APACOJUM e ADDOM, entre outras; por representantes do Serviço de Saúde Mental de 

Firenze (Itália), entre outros. Tal processo estendeu-se até 2001, sendo exitosa a permanência 

do Caps Herbert de Souza na rede de saúde mental do município. 

Em 2001, a ACF participou da Plenária Nacional, realizada em São Paulo, assim 

como do V Encontro Nacional da Luta Antimanicomial, realizado em Miguel Pereira, em que 

ocorreu uma cisão no movimento que resultou na criação da Rede Nacional de Internúcleos 
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da Luta Antimanicomial. Neste período, representantes da ACF vinham participando de 

encontros realizados pelo segmento de usuários de serviços, como, por exemplo, as reuniões 

ocorridas no Sindicato dos Médicos, no Rio de Janeiro, o Encontro Nacional realizado em 

Betim, etc. 

Neste mesmo ano, os representantes da ACF retiraram-se da Conferência Municipal 

de Saúde por discordâncias nas deliberações tomadas. Tal retirada foi discutida em reunião da 

entidade, havendo discordância explícita de uma integrante da ACF que argumentou a 

importância de se ocupar o espaço para explicitar os pontos de vista discordantes. Observa-se, 

no interior do debate ocorrido, que reverberam os ecos do extenso processo de conflito 

experimentado na relação com a estrutura municipal e, ainda, os efeitos dos conflitos 

observados no último Encontro Nacional realizado em Miguel Pereira. Tal debate deu lugar à 

múltiplas narrativas acerca da visão de democracia trazida por cada integrante da ACF.   

Em 2002, algumas das ações protagonizadas pela ACF e pelo Caps Herbert de 

Souza, que haviam sido interrompidas no período conflituoso acima descrito, foram 

retomadas de forma a ampliar as ações inclusivas anteriormente desenvolvidas, na direção de 

construir uma Rede de Atenção Territorial Ampliada. Sob essa perspectiva, foram pensadas 

quatro frentes de trabalho relacionadas à democratização da rede, à formação em saúde 

mental, ao entendimento da cidade como um centro de convivência, e à geração de trabalho e 

renda. Tais frentes de trabalho foram organizadas em torno do Projeto de Articulação e 

Inclusão Social. O projeto foi apresentado às várias instâncias da cidade.  

A Rede de Atenção Territorial Ampliada buscou promover a sinergia entre os 

múltiplos recursos existentes no município, para uma efetiva inserção dos usuários de 

serviços de saúde mental, em especial os extra-hospitalares, na vida cultural da cidade. Tal 

proposta foi disponibilizada como ferramenta de fortalecimento dos serviços substitutivos ao 

hospital psiquiátrico, atendendo às exigências contemporâneas do campo da saúde. A 

articulação com os hospitais psiquiátricos apresentou-se dificultada, frente ao histórico de 

embates ocorridos, porém, há registro da participação de internos e de moradores desses 

hospitais em algumas atividades do Projeto de Articulação e Inclusão Social, em eventos 

comemorativos, em oficinas de música e idas ao cinema.  

Articulado à trajetória da ACF, e a partir da percepção dos limites éticos e políticos 

contidos nas práticas assistenciais observadas em grande parte dos serviços que, à época, 

integravam a rede de saúde mental do município - cujo funcionamento era marcado pela 

predominância dos referenciais teóricos da psiquiatria e da psicanálise, e por tímido 
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investimento na atenção psicossocial-, o Projeto de Articulação e Inclusão Social buscou 

valorizar a articulação com outros atores sociais, trazendo como norte teórico-prático a 

desinstitucionalização. 

As apostas estratégicas do Projeto de Articulação e Inclusão Social visaram à 

construção de um coletivo ampliado, na direção de ativar novos lugares de circulação para 

usuários da rede de saúde mental e de estabelecer maior aproximação com outros segmentos 

do setor saúde – como o Programa Médico de Família, O Projeto Viva Idoso, e a organização 

não-governamental Grupo Pela Vida. Tal perspectiva visou estabelecer uma rede de diálogos 

que possibilitasse um intercâmbio de olhares em torno do tema da inclusão social e, ainda, 

implicar e co-responsabilizar outros atores sociais em torno das ações de cuidado. Em última 

instância, tal projeto objetivou potencializar as ações inclusivas dirigidas aos usuários de 

serviços de saúde mental, aos idosos, aos portadores de HIV/AIDS e, ainda, promover um 

diálogo entre tais grupos sociais e incentivar a produção de novos saberes. 

A primeira etapa do projeto deu-se a partir de sua discussão com coletivos que 

traziam histórico de participação nas ações da Associação Cabeça Firme, sendo observada, 

em reunião da entidade, a importância de se reativar as ações culturais interrompidas em 

2001, de fortalecer as reuniões itinerantes, e de recuperar antigos parceiros na realização de 

projetos. Após essa etapa, o projeto foi apresentado à Fundação Municipal de Saúde, sendo 

buscada uma pactuação com os profissionais envolvidos na assistência aos usuários dos 

serviços extra-hospitalares, inicialmente o CAPS Herbert de Souza, os serviços de saúde 

mental da Policlínica Comunitária Sérgio Arouca e da Unidade Básica da Engenhoca, em 

reuniões de equipe dos serviços.  

Neste primeiro momento, não se fez possível a apresentação do projeto ao Caps Casa 

do Largo, por impedimento feito, à época, pela coordenação deste serviço. Posteriormente, 

engajaram-se no projeto usuários e trabalhadores do serviço de saúde mental da Policlínica de 

Itaipu, do CAPS Casa do Largo, da Policlínica Comunitária Carlos Antônio da Silva, do 

Ambulatório e Albergue do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (estes com pontuais inserções), 

e moradores da República de Idosos que integrava o Projeto Viva Idoso, além de um número 

reduzido de jovens portadores de necessidades especiais, encaminhados pela rede escolar. O 

Projeto assistiu, nesse período, a cerca de 150 usuários, havendo ainda um público flutuante 

com eventuais inserções. 

Ainda em sua etapa inicial de implantação, o projeto realizou um levantamento de 

demandas dos usuários, por amostragem, tendo sido aplicado um questionário junto aos 
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usuários do Caps Herbert de Souza e da Policlínica Comunitária Sérgio Arouca, visando à 

identificação dos interesses educacionais, culturais e laborativos dos mesmos. 

De desenho itinerante, o projeto ocupou diversos cenários da cidade, externos aos 

serviços especializados – Cine Arte/UFF, Instituto de Arte e Comunicação Social/UFF, 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/UFF, Museu de Arte Contemporânea 

(MAC), casas de cultura, praças públicas e outras áreas de lazer. Após a pactuação com os 

trabalhadores e o levantamento de demandas dos usuários, foi criado um espaço coletivo de 

discussão para o planejamento, organização e avaliação das ações do projeto, o Fórum de 

Cidadania em Saúde Mental, que teve como primeira tarefa a análise dos resultados obtidos 

com o questionário aplicado junto aos usuários. 

 Fórum de Cidadania em Saúde Mental  

Este Fórum foi um instrumento proposto para responder ao desafio de 

democratização da rede, promovendo a abertura de um espaço sistemático de encontros e 

trocas entre os diferentes serviços de saúde mental, e destes com outros setores da cidade, e o 

exercício de participação ativa na tomada de decisões no processo de construção do trabalho 

coletivo. Neste Fórum, de frequência bimestral, foram definidas as metas e estratégias 

desenvolvidas, as parcerias institucionais buscadas, assim como foram avaliadas , de forma 

contínua, as atividades em curso. 

Tiveram assento no Fórum, além de integrantes da ACF, usuários de serviços extra-

hospitalares de saúde mental (incluídos os familiares), trabalhadores da rede de saúde mental, 

profissionais do Programa Médico de Família (PMF), estudantes de cursos de graduação 

relacionados às várias áreas do saber (medicina, enfermagem, terapia ocupacional, psicologia, 

artes plásticas, produção cultural e cinema), alunos do curso de cuidadores, da Escola 

Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/Fundação Oswaldo Cruz (EPSJV/FIOCRUZ), 

parceiros institucionais, e comunidade interessada. A adesão dos estudantes deu-se a partir do 

encaminhamento do projeto às instâncias formadoras e seleção dos candidatos a estágio, e a 

participação da comunidade foi intensificada a partir da divulgação do projeto e do Fórum, na 

imprensa local e através de cartazes. 

Como metodologia de trabalho foram realizadas reuniões quinzenais com uma 

equipe “nuclear” composta pela coordenação do projeto, por estudantes universitários, duas 

profissionais - uma psicóloga, de vínculo empregatício estadual; e uma terapeuta ocupacional, 

de vínculo empregatício federal - ambas com inserção anterior em serviços da rede municipal 
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de saúde -, e um médico cuja inserção deu-se através do PROMED/MS.  A inserção dos 

estudantes deu-se de formas variadas e será descrita no capítulo que trata da análise da 

experiência, no que toca à Rede de Formação. Essa equipe “nuclear” se colocou responsável 

pelo acompanhamento de usuários às atividades (embora profissionais dos serviços também o 

fizessem, quando possível), e pela operacionalização das questões de infra-estrutura 

necessárias à realização das ações (agendamento do uso de espaços, equipamento, material, 

etc.)  

 Das Parcerias Constituídas  

A partir das definições coletivamente construídas no Fórum de Cidadania em Saúde 

Mental, foram buscadas múltiplas parcerias com diversas instâncias culturais e de formação, a 

saber: o MAC; a Secretaria Municipal de Esporte; o Projeto Viva Idoso; artistas plásticos e 

músicos da cidade; casas de cultura - destaque para a Galeria do Poste; Bar do Paulinho - na 

praia de Itaipu, foi o cenário dos encontros praianos, sendo possível a utilização do espaço 

para confraternizações do grupo e para realização de lanches, geralmente preparados pelos 

familiares dos usuários de serviços; Velho Armazém - restaurante situado na praia de São 

Francisco, este estabelecimento foi o cenário das discussões acerca dos filmes assistidos no 

Cine Arte UFF; Escolas de Samba - Acadêmicos do Cubango, Viradouro e Império Serrano; 

Projeto Radiola na Praça - funcionava em geral na Praça de São Domingos e atendia às 

demandas musicais dos transeuntes, sendo possível a seleção musical providenciada pelos 

usuários da rede de saúde mental; Rádio Pop Goiaba - realizava entrevistas sobre o tema da 

luta antimanicomial e divulgava os eventos do projeto; Escola Superior de Ensino Helena 

Antipoff (Faculdades Pestalozzi); Faculdade Estácio de Sá; Fundação Oswaldo Cruz; UFRJ; e 

UFF. 

A parceria com a UFF é destacada aqui por ter representado um salto qualitativo 

importante para a sustentabilidade do projeto. Engajaram-se na proposta a Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa, o Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS), o 

Cine Arte UFF (este passou a viabilizar a gratuidade para os usuários freqüentarem as sessões 

de rotina do cinema), e, posteriormente, o Instituto de Saúde da Comunidade e a Faculdade de 

Medicina. 

A participação inicial de professores da UFF e alunos dos diversos cursos, não 

restritos à UFF, no Fórum e nas demais ações do projeto constituiu uma importante aliança no 

que se refere ao compartilhamento do acolhimento aos usuários. Posteriormente, cerca de dois 
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anos depois, deu-se a viabilização de bolsas para os estudantes estagiários do projeto - a partir 

de seu desdobramento em um projeto de extensão, no interior dos Departamentos de Saúde e 

Sociedade e de Saúde Mental, do Instituto de Saúde da Comunidade, e a partir de seu 

encaminhamento ao PROMED/MS. Desde o início do projeto, foram disponibilizados os 

espaços físicos da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa e do IACS para a realização 

do Fórum, das reuniões de equipe, do grupo de estudos e de algumas ações relacionadas ao 

eixo temático “Centros de Convivência” (em especial as oficinas de música e de vídeo). 

 Dos Centros de Convivência  

Foram assim compreendidos os espaços de cultura e de lazer pré-existentes no tecido 

social, optando-se por maximizar o uso do equipamento urbano em lugar de investir em 

estruturas físicas a serem destinadas para esse fim pelo governo municipal. 

Essa frente de trabalho foi concebida a partir da sensibilização de outros atores 

sociais - na direção de convidá-los a uma implicação com o acolhimento dos usuários -, da 

disponibilização de recursos e da aposta na facilitação da acessibilidade aos bens culturais 

pelos usuários da rede. 

Foram realizados contatos com vários estabelecimentos de cultura, sendo freqüente a 

participação dos usuários em eventos no Teatro Municipal de Niterói, no Teatro da UFF, no 

Anima Mundi, em exposições do Centro Cultural da Saúde, na Casa França-Brasil, No Centro 

Cultural dos Correios, em eventos promovidos pela Funarte, no Teatro Municipal do Rio de 

Janeiro, no Centro Cultural Banco do Brasil, etc. 

Destacamos aqui uma tarde de samba, realizada na Galeria do Poste, centro de arte e 

cultura situado em São Domingos, com a participação do grupo Panela di Barro. Tal evento 

cultural reuniu usuários e técnicos de diversos serviços da rede pública, sendo realizada uma 

feira de produtos confeccionados nas oficinas dos serviços e, ainda, uma mostra de desenhos 

realizados de forma autônoma por um usuário da rede.  

No decorrer do processo de trabalho, observou-se uma maior autonomia dos usuários 

na busca pelos espaços urbanos, a partir de uma gradual familiaridade com os percursos 

geográficos, transportes adequados, e vínculos estabelecidos com os atores sociais que 

traziam pertencimento aos diferentes locais de cultura e de lazer. Foi notório o aumento da 

capacidade relacional dos usuários, ocorrendo, muitas vezes, visitas ao MAC, ao Cine Arte 
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UFF, à praia de Itaipu, e ao IACS, de forma independente da presença de profissionais e de 

estudantes. 

1. Oficinas no MAC e no Centro de Arte Hélio Oiticica 

Predominantemente realizadas no MAC, de forma conjunta com a equipe da Divisão 

de Arte Educação do museu, essas oficinas retornaram, com freqüência mensal, a partir da 

mesma dinâmica de criação grupal disparada após a visitação às obras em exposição. Além da 

dinâmica de grupo, cada usuário elaborou um diário individual, contendo impressões sobre as 

obras em exposição e sobre as atividades coletivas ali realizadas. Um número reduzido de 

oficinas ocorreu no Centro de Arte Hélio Oiticica. 

2. Oficinas de Música, Grupo Vocal Musicamor, Bloco Loucos por Amor e Show Canta 

Loucura  

De freqüência semanal, essas oficinas trouxeram monitoria feita por um professor e 

por alunos do curso de Produção Cultural do IACS/UFF, constituindo-se como a única 

atividade do projeto que utilizou, além do espaço físico do IACS/UFF, da Escola de 

Enfermagem Aurora Afonso da Costa/UFF e do Bar do Paulinho, em Itaipu, as instalações do 

Caps Herbert de Souza. Como as demais atividades, suas metas foram definidas a partir do 

Fórum de Cidadania em Saúde Mental. Essas oficinas deram origem a um grupo vocal 

„MusicAmor‟ e a um bloco pré-carnavalesco, o „Loucos por Amor‟.  

A dinâmica posta na realização das oficinas teve nas músicas sugeridas pelos 

usuários dos serviços, o ponto de partida de um resgate da memória musical do grupo. Nos 

períodos que precederam apresentações públicas, intensificaram-se os momentos de 

negociação, no interior do grupo, em torno das músicas que comporiam o repertório. Houve, 

ainda, momentos de composição coletiva e registro de participações pontuais de músicos da 

cidade, em especial nos momentos de composição de sambas destinados aos desfiles pré-

carnavalescos.  

O grupo vocal apresentou-se em clubes locais, praças públicas e eventos realizados 

por unidades de saúde da rede pública. O „Loucos por Amor‟ desfilou na Praia de Icaraí, 

apresentando sambas feitos por usuários em parcerias com músicos da cidade e contou, em 

seu desfile, com a participação voluntária de ritmistas de escolas de samba locais e do Rio de 

Janeiro, a saber: Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Viradouro, Acadêmicos do 

Cubango e Império Serrano. Essas oficinas produziram, ainda, instrumentos de percussão, 
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confeccionados a partir de sucata, e colaboraram na produção do evento anual, o “Canta 

Loucura”, em comemoração ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial. 

O evento “Canta Loucura” foi resgatado nesse projeto, recuperando-o como uma 

tradição da cidade após sua realização por sete anos consecutivos. Algumas edições desse 

evento chegaram a reunir cerca de mil e quinhentas pessoas, contemplando também usuários 

de redes de saúde mental de municípios vizinhos e sociedade em geral. Foi mantido seu 

formato itinerante a partir da ocupação de clubes locais que cederam gratuitamente seus 

espaços. Para a realização desses shows, foram recuperados os apoios firmados em suas 

edições anteriores e, ainda, foram recebidos apoios do Laboratório de Estudos e Pesquisas em 

Saúde Mental da Fundação Oswaldo Cruz (LAPS/FIOCRUZ).  

No período compreendido entre 2003 e 2005, os shows ocuparam os espaços do 

Icaraí Praia Clube (IPC), situado na praia de Icaraí, e do AABB, situado em São Francisco. 

Observa-se que, embora anunciados como shows, estes eventos apresentaram característica de 

uma grande festa, visto que em nenhuma de suas edições o tempo de sua duração foi inferior a 

cinco horas. Tal característica deveu-se ao grande número de atrações, acrescidas de 

momentos de jam session, em que o público improvisou novos arranjos musicais a partir da 

presença de outros músicos não agendados na programação.  

Foram mantidas suas características de espaço de encontro que integra as realizações 

musicais, poéticas e artesanais dos usuários de serviços de saúde mental de vários municípios, 

e trabalhos de músicos locais e de renomados artistas, que colaboraram voluntariamente. Os 

modos relacionais expressos na organização dos shows indicam que, ao longo dos dez anos de 

sua existência, as etapas de sua produção foram definidas coletivamente e, por este motivo, 

cada edição requereu cerca de três meses para sua realização. Observa-se um movimento por 

parte dos músicos, nos meses que precederam os shows, na direção de estabelecerem contato 

visando sua participação nestes eventos. O formato das apresentações também foi objeto de 

definição coletiva, e houve variações dos atores envolvidos nessa função de apresentação – 

duas locutoras de rádio, uma atriz, profissionais da rede, estudantes de várias áreas, parceiros 

institucionais e usuários de serviços. 

Ao longo de seus dez anos de realização, estiveram presentes os seguintes artistas - 

Luiz Melodia, Perinho Santana, Renato Piau, Zé da Velha, Silvério Pontes & Chorões, Arthur 

Maia & convidados, Pedro Luís e a Parede, Cláudio Infante, Cláudio Zolli, Jongo da Serrinha, 

o poeta Ricardo Chacal, Grupo Boato, Marcelo Martins, Zé Canuto, Fernando Caneca, Kiko 

Continentino, Ricardo Brazil, Beth Bruno, Aurea Regina, Zé Neto, Aleh Ferreira, Mazinho 
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Ventura, Fred Martins, Renato Rocketti, Dalto, Francisco Frias, Sallon & CIA, Wallace 

Cardia, Dino Rangel, Geraldo Brandão, Mississipi Blues Band, Drica Novo & Ana Cristina 

Gouvea, o artista plástico Hélio Branco (pintando obras no palco, simultâneas ao show), 

Marcelo Diniz, Ayres Athaíde, Grupo Teatral Pão & Circo, Oficina de Teatro Pirei na Cenna, 

Banda Onde está Suzie, Grupo Cana Maré, Grupo Esculpir – Dança e Artes Plásticas, 

Companhia Truanesca de Repertório, Grupo A Esquina do Samba, Feijão de Corda, Seda 

Fina, Banda Colorado, o poeta Manoel Gomes, Homens de Aquário, Sucata de Luxo, Panela 

di Barro, Palha de Milho, Cadillac 55, Ricardo Mansur, Coral do Colégio Itapuca, Orquestra 

de Cordas da Grota, Claudio Salles e Banda Pop Goiaba, Arnaldo Lazulli, Zéu Brito, a DJ 

Tata Ogan, Zély Mansur, Luiz Alves, Qual é o nome do trio?, Otávio Granjeiro, Associação 

de Capoeira Kicongo, o artista plástico Paulo Formaggini, Adriana Mattos & Martins, Simone 

Ferraz, Carlinhos Conceição & Andréa Moreira, Moacyr Castilho (dança), Dead Easy, o poeta 

Lobo, Júlio São Paio, Marcos Acher, Eleusa Mancini, Nelson Paes, Harmonia Enlouquece, 

Cancioneiros do IPUB, Grupo Vocal Musicamor, Dança Cigana do Clube Ideal (iniciativa do 

segmento da terceira idade), entre outros.  

Trazemos aqui algumas das criações que tiveram lugar nas oficinas de música em 

períodos que precederam o carnaval. Tais criações dizem respeito a três sambas construídos 

por usuários de serviços em parceria com músicos da cidade - entre os quais o professor do 

IACS/UFF Francisco Frias, responsável pelas oficinas de música, Byafra, Ricardo Mansur, 

Arnaldo Lazulli e Juba - e, ainda, com o gestor à frente da subsecretaria de saúde, à época, 

que esteve sempre sensível à experiência aqui cartografada. 

Samba-enredo do carnaval de 2003 do Bloco Loucos por Amor – 

“Deixa quem queira falar, 

 Eu não to nem aí, 

 O que eu quero é sambar! 

 Vamos mudar o astral, 

 Quem quiser pode vir, 

 O que é bom não faz mal... 

Deixa que eu tô legal. 

Me deixa! 

Deixa que é carnaval! 

(Eu tô louco por amor) 

Eu tô louco por amor, 

Eu tô louco pela vida. 

Por que tanto desamor? 
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Todo beco tem saída 

Eu tô louco por amor, ô ô ô ô 

Nosso bloco vem aí... 

Tô em paz na avenida 

Quem é louco de querer me segurar? 

O rio dá volta, mas chega ao mar! 

BIS: Eu tô louco por amor...” 

Em 2004, ano do centenário da Revolta da Vacina, dois sambas tiveram lugar no 

desfile do Bloco Loucos por Amor, na Praia de Icaraí – 

Samba-enredo: 100 Anos de Revolta 

“Há cem anos passados, 

Houve um momento febril, 

Mas a Ciência e o Estado 

Se uniram pra salvar nosso Brasil. 

Oswaldo Cruz foi chamado 

Pra comandar toda essa história, 

Mas a galera que era esperta e era espada 

Revoltou-se com a picada obrigatória. 

Oswaldo, cruz credo, 

Cadê a sua ginga? 

Tô amarelo é de medo, 

Vou tirar o meu dessa seringa. 

Mas, pra Ciência em seu caminho, 

Todo sacrifício é banal. 

Oswaldo acabou lá em Manguinhos, 

Entre a „boca‟ e o matagal. 

E nós, na febre do amor ô ô 

Como a vida nos ensina, 

Não tem remédio pra dor, (não tem) 

E pra paixão não tem vacina. 

BIS: Oswaldo, cruz credo...” 

Samba-enredo: Globalizar 

“Globalizar, globalizar, globalizar 

É reunir tudo só de bom que há 

É não botar no mesmo saco de farinha 

O sol do súdito e a nuvem da rainha. 

O rei e a sua lei 

Querem transformar a vida 
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Nas horas que me vejo a sonhar 

Eu renuncio a tantas ilusões 

Nas horas que me ponho a cantar, 

Eu vou contar... 

Quero alegrar os corações... 

Os doidões, os doidões, os doidões 

Loucos por Amor 

Não querem mais, não querem mais... 

Tanto desamor. 

Quando o medo se acabar, 

O samba começar 

E o dia clarear... 

Vamos todos delirar 

Somos loucos por amar 

Isso é globalizar...” 

3. Oficinas de Vídeo 

De freqüência quinzenal, foram realizadas no IACS/UFF a partir de monitoria feita 

por alunos de seu curso de Cinema e Vídeo. Essas oficinas permitiram aos usuários da rede de 

saúde mental o manejo de equipamento videográfico, o aprendizado de aspectos básicos da 

construção de vídeos e a decoupagem de imagens das ações do projeto para a elaboração de 

curtas-metragens. O material produzido foi exibido em eventos promovidos pelo projeto 

(encontros em praças públicas, eventos da rede pública de saúde, show Canta Loucura, etc) e 

o equipamento utilizado nas oficinas foi cedido pelo IACS/UFF, inclusive a ilha de edição, e 

por cineastas colaboradores.  

4. Acesso gratuito ao Cine Arte UFF 

Foram fornecidos 100 ingressos/mês aos usuários da rede de saúde mental, para 

acesso às sessões de rotina do cinema, havendo uma discussão posterior, de frequência 

mensal, sobre os filmes assistidos. Tais discussões foram realizadas a partir de encontros em 

pizzarias e restaurantes da cidade, em geral no Velho Armazém, situado na praia de São 

Francisco.  

5. Ocupação das praças e de outros cenários 

De freqüência variável, foram realizados encontros em praças públicas da cidade, 

tendo sido realizado um encontro em parceria com o Projeto Radiola na Praça e com a TV 
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Comunitária. Em um dos encontros realizados, foi organizada uma feira de produtos 

artesanais confeccionados pelos usuários dos serviços, ocorrendo também a apresentação do 

grupo vocal “Musicamor” e a exibição de vídeos produzidos pelo coletivo. Há registro de 

momentos de apresentação de poesias, por usuários de serviços e transeuntes, e da 

participação de representante do MST. 

Neste período foram intensificadas as visitas ao Centro Cultural da Saúde, ao Centro 

Cultural dos Correios, ao Centro Cultural Banco do Brasil, ao Anima Mundi, e à Praia de 

Itaipu. A formação dos grupos para tais atividades fez-se a partir das preferências de cada 

usuário de serviço, no que se refere às atividades propriamente ditas e às afinidades pessoais. 

Assim, ocorreram passeios a partir de variados formatos de grupos, no que toca ao número de 

participantes e aos itinerários escolhidos. Foram observadas, ainda, participações em duplas, 

trios, etc, em formato independente da presença de profissionais e estudantes.  

 Rede de Formação  

Foi criado um grupo de estudos, aberto aos interessados, de freqüência quinzenal, 

sendo discutidos textos relacionados às ações desenvolvidas pelo projeto. Discutidas as 

temáticas da Reforma Psiquiátrica, Inclusão Social, Arte e Identidade Cultural, Reabilitação 

Psicossocial, Cooperativas Sociais, Complexidade entre outras. 

Foi, ainda, desenvolvido um cronograma de palestras e mesas de debate, de 

freqüência variável, a partir de temas sugeridos pelo Fórum, sendo convidados para este fim 

profissionais de várias áreas do saber – um parlamentar, professores e pesquisadores da área 

de saúde mental, gestores e profissionais de saúde, pesquisadores do campo da arte, um 

filósofo, e um historiador, professor e pesquisador da área de planejamento urbano -, 

buscando-se um intercâmbio de olhares a respeito dos temas selecionados. Tais eventos foram 

sempre abertos à participação de usuários e trabalhadores de redes de saúde, e comunidade 

interessada. Destacamos aqui as mesas de debate e palestras realizadas em torno de alguns 

temas definidos no Fórum de Cidadania em Saúde Mental: 

– “Acessibilidade, Saúde Mental e Território”, realizada no MAC, em 2002, contou 

com a presença dos seguintes convidados: Luís Tenório e Maria Célia Vasconcellos, ambos 

gestores na Fundação Municipal de Saúde; Robert Moses Pechman, doutor em História pela 

Unicamp, professor e pesquisador do Instituto de Planejamento Urbano da UFRJ; Luís 

Guilherme Vergara, diretor do MAC, professor e pesquisador do IACS/UFF; Luís Antônio 
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Batista, professor e pesquisador do Departamento de Psicologia da UFF; Carlos Minc, 

deputado estadual; e Pedro Gabriel Godinho Delgado, coordenador nacional de saúde mental. 

– “O Cuidado em Saúde Mental e a Integralidade das Ações”, realizada na Escola de 

Enfermagem Aurora Afonso Costa/UFF, em 2003, com a participação de Benilton Bezerra, 

professor e pesquisador do Instituto de Medicina Social da UERJ, Maria Célia Vasconcellos, 

gestora na FMS; Domingos Sávio do Nascimento, representante do Instituto Franco Basaglia 

(IFB); Fernando Tenório, integrante da equipe da coordenação de saúde mental do município; 

Rosemery da Silva, médica no Programa Médico de Família/FMS; e Regina Brum, terapeuta 

ocupacional do Caps Herbert de Souza. 

– “Um Outro Olhar é Possível”, realizada no MAC, em 2003, com a participação de 

Luís Guilherme Vergara, diretor do MAC; Leonardo Guelman, filósofo e, à época, diretor do 

Centro de Artes UFF; Eduardo Mourão, professor e pesquisador da UFRJ; e Denise Correa, à 

época, chefe do Serviço de Reabilitação Psicossocial do Instituto Municipal Philippe Pinel.  

– “Cidadania e Loucura”, realizada no MAC, em 2004, com o palestrante Benilton 

Bezerra, psiquiatra, psicanalista, professor e pesquisador do Instituto de Medicina Social da 

UERJ 

– “A Saúde Mental na Contemporaneidade”, realizada no MAC, em 2004, com o 

palestrante Paulo Amarante, psiquiatra, professor e pesquisador da Escola Nacional de Saúde 

Pública/ Fundação Oswaldo Cruz 

– “Estratégias de Inclusão para Usuários de Álcool e outras Drogas”, também 

realizada no MAC, em 2004, com a participação de Hélcio Mattos, professor do Instituto de 

Saúde da Comunidade/UFF e diretor do CRIA-UFF; Clara Inem, do NEPAD/UERJ; 

Elisângela Onofre, coordenadora do Caps Alameda/ Niterói; e Márcio Loyola, psiquiatra com 

inserção no Projeto de Articulação e Inclusão Social a partir do PROMED/MS. 

O projeto foi campo da pesquisa “Loucura e Cidades: reflexões acerca da assistência 

em saúde mental”, do mestrado em Estudos da Subjetividade, do Departamento de Psicologia 

da UFF, e gerou, no interior do IACS, trabalhos acadêmicos para disciplinas do curso de 

produção cultural e monografias - “A Produção Cultural para a Inclusão Social” e 

“Transformação de Realidade: Uma Proposta para a Efetiva Inserção Social em Saúde 

Mental”-, sendo também objeto do projeto “Práticas de Inclusão Social em Saúde Mental”, do 

curso de especialização em saúde mental da ENSP/FIOCRUZ. 
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A experiência foi apresentada no Seminário de Reorientação do Modelo Assistencial 

(FMS/ Niterói, 2002), em semanas de extensão da UFF (2003 e 2005), no Centro de Estudos 

do Instituto Municipal Philippe Pinel (2003), na Jornada Acadêmica de Terapia Ocupacional 

(SPERJ, 2003), no I Ciclo de Palestras Interferências Urbanas – Saúde Mental e Cidade 

(Departamento de Psicologia/UFF, 2003), em Congressos da ABRAPSO (UFRJ, 2004; 

UFES; 2005), no Centro de Estudos do Instituto de Saúde da Comunidade/UFF (2005), e no 

II Fórum Internacional de Saúde Coletiva, Saúde Mental e Direitos Humanos (UERJ, 2008). 

Em parceria com os Departamentos de Saúde e Sociedade e de Saúde Mental do 

Instituto de Saúde da Comunidade/UFF, o projeto construiu e executou os seguintes 

desdobramentos: o projeto de extensão “Reforma Psiquiátrica e Ações de Inclusão Social no 

Território”; o projeto “Articulação e Inclusão Social – construção de novos saberes e práticas 

para a formação médica”, aprovado pelo PROMED/MS; e dois trabalhos encaminhados a 

ABRASCO – “Articulação e Inclusão Social: uma contribuição para a política de saúde 

mental de Niterói” e “Disciplina Saúde e Cultura: um contexto ampliado para a formação 

médica”. Em decorrência dessa parceria, foram abertos campos para disciplinas curriculares 

no Centro de Ciências Médicas da UFF – Instituto de Saúde da Comunidade e Escola de 

Enfermagem Aurora Afonso Costa. 

 Pólo de Saúde Mental e Trabalho  

Essa frente de trabalho empenhou-se na geração de trabalho e renda para os usuários 

da rede de saúde mental, e pleiteou, na prefeitura, a cessão de uma barraca em feira artesanal 

da cidade e de um quiosque na orla, a serem administrados pelo projeto. 

Foram realizadas feiras para a venda de produtos confeccionados pelos usuários dos 

serviços de saúde mental, em eventos promovidos pelo projeto no MAC, em praças públicas e 

clubes locais. 

Dentre os eixos temáticos propostos pelo coletivo do projeto, esse foi o que 

apresentou menor avanço, no que toca às respostas obtidas da estrutura municipal aos pleitos 

da ACF. 
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no interior da experiência aqui analisada, para maior clareza do contexto político em que se 

deu a suspensão dos projetos da Associação Cabeça Firme por nós analisados.  

Em 2002, o projeto foi apresentado à Fundação Municipal de Saúde em formato que 

articulava e potencializava projetos desenvolvidos em conjunto pelos coletivos da ACF, do 

Caps Herbert de Souza, da Universidade Federal Fluminense, e por setores artísticos e 

culturais da cidade, acrescidos de algumas novidades. No momento de sua apresentação à 

estrutura municipal, foram identificadas algumas resistências no cenário da gestão da saúde 

mental, sendo, no entanto, explicitado o interesse de outras instâncias de gestão na realização 

conjunta do trabalho. Tal interesse pode ser observado na participação das vice-presidências 

da Fundação Municipal de Saúde, hospitalar e ambulatorial, em mesas de debate iniciais 

realizadas pela Rede de Formação do Projeto de Articulação e Inclusão Social e, ainda, pela 

abertura de um canal de comunicação entre o projeto e a subsecretaria de saúde. 

A aproximação com a subsecretaria de saúde, ocorrida em 2003, representou um 

salto qualitativo na relação estabelecida com a estrutura municipal, a partir de um diálogo 

produtivo com essa instância da gestão, sendo potencializadas as ações desenvolvidas no 

interior do projeto que passaram a contar com novas possibilidades para sua sustentação. Foi 

através desse apoio que teve lugar a aproximação com o Departamento de Saúde e Sociedade 

do Instituto de Saúde da Comunidade da UFF, o que resultou na construção conjunta de um 

projeto de extensão, no estabelecimento do Projeto de Articulação e Inclusão Social como 

campo para disciplina curricular, na elaboração conjunta de um projeto aprovado pelo 

PROMED/MS e de dois trabalhos encaminhados à ABRASCO. Tal parceria representou, 

portanto, um momento único da história da experiência da ACF em que foram observadas 

inúmeras convergências e uma interlocução bastante positiva com a estrutura municipal. 

Em dezembro de 2003, a ACF realizou nova eleição de sua diretoria com o coletivo 

habitualmente implicado em suas atividades, ocorrendo, no momento de sua assembléia, a 

chegada de um grande número de internos do HPJ - uniformizados e transportados por Kombi 

do hospital -, acompanhados por profissional contratada, com atuação no HPJ. Este 

grupamento pleiteou inscrever uma chapa para concorrer, naquele momento, à direção da 

entidade. Tal ocorrido gerou a interrupção da pauta da assembléia se fazendo necessária a 

leitura do estatuto da entidade, para o esclarecimento de que o processo eleitoral estava posto 

para seus associados. Nessa oportunidade, foi reiterado o convite aos visitantes do HPJ para 

uma posterior aproximação com a entidade, aberta à participação de usuários da rede de saúde 

mental e de quaisquer pessoas interessadas na causa antimanicomial. Tal aproximação não foi 
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observada nas reuniões subseqüentes da entidade. Observa-se, ainda, que no período em que a 

ACF passou a realizar suas reuniões de forma itinerante, não se mostrou possível realizá-las 

no interior do HPJ, por impedimento da direção do hospital. 

Em 2005, o grupamento de usuários e profissionais da ACF com inserção no Caps 

Herbert de Souza enfrentou impasses na relação com os gestores que se encontravam à frente 

da coordenação de saúde mental do município, processo este que resultou na saída de todos os 

profissionais concursados do Caps, que passaram a ser remanejados para outros serviços da 

rede extra-hospitalar, que não de saúde mental. Tal processo de afastamento deu-se por 

solicitação de toda a equipe de concursados com atuação no Caps, também integrantes da 

ACF, frente ao acirramento das divergências com a equipe gestora em torno do 

funcionamento do serviço. Tais servidores foram substituídos no Caps por profissionais 

contratados pelo Instituto Franco Basaglia (IFB).  

Tal situação obteve visibilidade na imprensa local. Sob esse contexto, a ACF buscou 

obter o seu acervo, até ali guardado no Caps Herbert de Souza, para que este seguisse com a 

entidade para uma possível nova sede. Tal acervo – painéis utilizados como cenários nos 

shows Canta Loucura, um quadro pintado, durante um dos shows, por artista plástico da 

cidade, fotos, quadros contendo os cartazes de diversos eventos promovidos pela ACF e 

antigos livros de ata - não foi obtido pela ACF pelo fato de haver sido descartado, segundo 

comunicado feito à diretoria da ACF, restando apenas o último livro de ata que se encontrava 

na posse de um dos integrantes da entidade devido ao fato de a última reunião não ter sido 

realizada na área física daquele serviço. 

Simultaneamente ao processo de desmontagem da equipe do Caps Herbert de Souza, 

observou-se uma dificuldade de alguns usuários deste serviço em comparecerem às atividades 

de que vinham participando no Projeto de Articulação e Inclusão Social, devido a 

permanentes trocas de seus horários de atendimento no interior do Caps. Outro aspecto 

observado foi a exigência apresentada de que os estudantes com inserção no Projeto de 

Articulação e Inclusão Social passassem a receber supervisão clínica para terem acesso a um 

dos serviços assistenciais, o que não obteve aceitação no interior do projeto por 

descaracterizá-lo em sua proposição de base.  

Acerca das oficinas de música, única atividade do projeto realizada no interior do 

Caps Herbert de Souza, foi inicialmente anunciada pela nova coordenação do serviço a 

chegada de um musicoterapeuta que estaria descartando a necessidade daquelas oficinas para 

seus usuários, o que não ocorreu, sendo assim mantidas as oficinas de música no interior do 
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Caps. Cabe aqui observarmos que a realização dessas oficinas no interior do Caps fora 

anteriormente estabelecida a partir de uma avaliação, feita pelo próprio serviço, de que a 

música poderia estar auxiliando aos usuários do serviço que se encontrassem em situação de 

crise e com seu deslocamento pela cidade dificultado.  

Nesse mesmo período foram realizadas interlocuções com o prefeito e com o 

secretário municipal de saúde, visando tratar as questões que vinham sendo identificadas na 

relação com alguns serviços da rede de saúde mental instituída. Tais dificuldades diziam 

respeito ao acesso ao interior de alguns serviços, - com crescente ocupação por profissionais 

contratados sem concurso público -, para divulgação de eventos, entrega de cartazes e breves 

comunicações acerca da agenda do projeto.  

Fizeram-se presentes na audiência com o prefeito a coordenação do projeto, também 

vice-presidente da ACF, e um coletivo de atores que traziam a função de direção em 

instituições parceiras do projeto, além de um parlamentar e de um ex-deputado estadual 

conhecedor e colaborador da causa antimanicomial desde o início dos anos 80. Nessa ocasião 

foi problematizada a questão do caráter público dos serviços de saúde e, ainda, foi enfatizada 

a relevância do projeto para a cidade em sua consonância com os objetivos da Reforma 

Psiquiátrica. Parceiros institucionais reafirmaram a contrapartida recebida, de campo de 

produção de novos saberes, sendo entregue ao prefeito uma carta de apoio ao projeto por eles 

elaborada e assinada.   

Em julho de 2005, o projeto foi apresentado à Fundação Municipal de Educação de 

Niterói, por solicitação da mesma, em formato adaptado de forma a contemplar também 

escolas da rede pública que traziam inserção geográfica em áreas de risco social. Sob o título 

– “Projeto de Inclusão Social – uma contribuição para a construção de uma política de 

educação fundamentada nas concepções de democracia e cidadania”, tal projeto aproximou as 

proposições contidas nas idéias de “cidade terapêutica” e “cidade educadora”, sendo 

viabilizada a primeira etapa de sua implantação, durante um período de seis meses. Após este 

período, foram observadas dificuldades de natureza política para o prosseguimento do projeto, 

razão pela qual o Projeto de Extensão “Reforma Psiquiátrica, Educação Popular e Ações de 

Inclusão no Território”, construído em conjunto com os Departamentos de Saúde e Sociedade 

e de Saúde Mental do Instituto de Saúde da Comunidade/UFF, não pode ser efetivado. 

Nesse mesmo período, o Hospital Psiquiátrico de Jurujuba inaugurou uma nova 

associação, para a qual passaram a ser convidados os usuários da rede de saúde mental. Tais 

convites ressoaram no interior da ACF, sendo problematizada a questão sob a ótica das 
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intencionalidades contidas nessa iniciativa. De um lado, entendeu-se a multiplicidade de 

iniciativas associativistas como algo bastante positivo, por outro, foi observado o contexto 

marcado por cisão e conflito. A intervenção ocorrida no Caps e a recente criação de uma nova 

associação pelo Hospital de Jurujuba ressoaram de forma negativa em muitos usuários e, de 

forma ainda mais contundente, nos usuários que assumiam funções na direção da ACF.  

Entendeu-se, assim, tal período como situação-limite de um processo no qual foram 

observadas dimensões adoecedoras e fragilizadoras de vínculos. A partir deste momento, a 

ACF suspendeu suas atividades. 

Eixo III – Análise: dialogando com outros autores e referenciais teóricos, em busca de 

bons encontros 

III.1 – Desinstitucionalização & Complexidade 

Importa-nos inicialmente contextualizar a escolha do conceito de 

desinstitucionalização como norteador de nossa pesquisa. Tal conceito tem lugar entre os 

artífices de experiências italianas, no campo da saúde mental, em cenários em que o hospital 

psiquiátrico ocupava a centralidade do sistema de atenção, tal como ocorre nos municípios 

brasileiros que ainda dispõem de tal oferta. No entanto, o conceito formulado no interior 

dessas experiências italianas traz um sentido que ultrapassa em muito a criação de serviços 

substitutivos, problematizando, em última instância, a organização social em seus modos de 

opressão e exclusão da loucura.  

A experiência aqui analisada é a de uma associação autônoma, fundada por pessoas 

que traziam pertencimento ao campo da saúde mental, que por dezesseis anos desenvolveu 

ações a partir de cenários externos aos serviços assistenciais e com a participação de 

diferentes atores sociais. Neste cenário, poderia ser questionado o porquê desse conceito 

transversalizar a análise de tal experiência, cabendo-nos explicitar que tal escolha guarda 

relação com o sentido originariamente construído pelos autores italianos e, ainda, devido ao 

fato de que tal experiência surge como construção de determinado coletivo e como efeito do 

modo desse coletivo apreender e operar a desinstitucionalização. Assim, a 

desinstitucionalização é aqui compreendida como referencial do modus operandi dessa 

experiência coletiva da ACF.  

O caminho inicialmente percorrido de contextualização teórica desse estudo situa o 

conceito de desinstitucionalização em sua relação com a idéia de complexidade enquanto 
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superação da “[...] construção cartesiana que domina as ciências e a sociedade” 

(AMARANTE, 1995, p.30) e enquanto problematização da ética das relações. Tal ética 

relacional diz respeito à forma como se dão a apreensão do mundo pela ciência, o convívio 

entre os diferentes saberes, e a relação estabelecida “entre os homens e as instituições” 

(AMARANTE, 1995).  

Sob a perspectiva da superação do esgotado modelo cartesiano, vemos no filme 

Ponto de Mutação - de Bernt Capra, de 1990, baseado no livro do físico austríaco e teórico da 

complexidade Frijot Capra - um convite a uma reflexão sobre o pensamento sistêmico e a 

atitude da complexidade, a partir de referências poéticas, filosóficas, científicas, religiosas e 

políticas. Ao expor os dilemas produzidos pela modernidade e o evidente esgotamento das 

possibilidades tecnológicas próprias do paradigma da ciência moderna, o filme nos indica a 

necessidade de se instaurar uma cultura que não colida com a existência humana e que não 

privilegie a ética do “sucesso pessoal” em detrimento de uma visão coletivista. A obra evoca 

uma nova concepção de mundo a partir do reconhecimento do “[...] caos e da incerteza como 

elementos oportunos de aprendizagem coletiva [...]” para “[...] uma nova postura diante da 

vida e das relações subjugadas aos sistemas de mercado vigentes e hegemônicos.” (FREITAS, 

2008, p. 91). 

Assim, vemos que adotar a complexidade enquanto “atitude” (AMARANTE, 1995) é 

romper com uma visão de mundo de inspiração iluminista e individualista, abrir-se ao 

encontro com a diversidade, dispor-se à perspectiva sistêmica e à pactuação coletiva e 

solidária, assumindo compromissos políticos e existenciais. Trata-se, portanto, de abdicar de 

uma tendência totalitária, seja esta posta para o campo epistemológico ou para o campo da 

organização social, o que representa resistir ao modelo produzido pelo especialismo dos 

saberes, transformar o papel desempenhado pelos atores do campo da saúde mental, 

credenciar saberes populares no campo do cuidado em saúde, e contribuir para um 

permanente processo de desconstrução-invenção de realidades.   

A complexidade concebida como atitude construtivista transversaliza os diferentes 

campos do saber e cenários de práticas. No campo da arte contemporânea, por exemplo, como 

nos diz Rauter (1997), observa-se uma desconstrução dos “parâmetros estéticos clássicos” e a 

“criação de novos universos de valor”. Assim, museus abdicam do culto ao passado, das 

“classificações e categorizações” pseudo-cultas, e se colocam como “laboratórios de criação”. 

(RAUTER, 1997, ps. 115-116) A mesma autora nos diz que, no campo da clínica, um agir 

construtivista “[...] seria, para Guatarri, [...]” aquele “[...] capaz de romper com ideais de 
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cientificidade ultrapassados, tomando paradigmas ético-estético-políticos”. (RAUTER, 1997, 

p. 112). 

No campo da saúde mental, o processo da Reforma Psiquiátrica é iniciado sob a 

inspiração do conceito de desinstitucionalização herdado dos artífices da experiência italiana e 

sob a perspectiva do entendimento de que “doença mental” é uma entidade abstrata, 

historicamente construída, e de que o foco deve ser posto nos sujeitos em situação de 

sofrimento e exclusão, que trazem biografias, necessidades e direitos. Tal reconhecimento é 

fruto da problematização feita por Basaglia, ao colocar a “doença” entre parênteses e evocar o 

sujeito da experiência da loucura, e representa no dizer de Amarante (2012, p.40) uma “[...] 

atitude que é, a um só tempo, epistemológica, ética e política [...]”.  

Tal entendimento indica que a reforma abriga múltiplas dimensões, como nos diz 

Amarante (2012) – a “teórico-conceitual”, a “técnico-assistencial”, a “jurídico-política” e a 

“sócio-cultural”-, e que, trazendo como objetivo transformar “o lugar social‟ da loucura, a 

reforma tem na dimensão sócio-cultural um componente “estratégico” na transformação da 

“concepção da loucura no imaginário social” (AMARANTE; COSTA, 2012, ps. 37,38,39,40). 

Frequentemente reduzido aos aspectos reformadores de serviços assistenciais, o 

processo da reforma deu lugar às ações intersetoriais que são frequentemente marcadas como 

iniciativas que se dão sob o comando e supervisão dos especialistas em saúde mental. No 

entanto, desestabilizar especialismos é abdicar do poder contido no “discurso competente” 

(Chauí, 1980, p.7), da hierarquia na relação estabelecida nas zonas de interseção com outras 

áreas do saber, e desejar que diferentes conceitos e saberes interajam entre si. Assim, o modo 

relacional posto nas experiências intersetoriais - que não se restringem a depositar conceitos 

de um campo sobre outro a partir de hierarquia - traz o aspecto da construção coletiva de 

novos sentidos como constitutivo de sua experimentação.  

Observa-se, a esse respeito, que experiências intersetoriais - que se fazem a partir da 

subordinação à supervisão dos saberes „próprios‟ do campo da saúde mental -, mantêm a 

lógica hierárquica e não problematizam suficientemente o mandato social dos profissionais da 

área, não nomadizam fronteiras disciplinares, e contribuem de maneira ainda tímida para a 

transformação do lugar social destinado à loucura, posto que a diretriz conceitual permanece 

restrita ao “discurso competente”. (CHAUÍ, 1980) Entende-se, sob essa perspectiva, que o 

processo da reforma, concebido como “processo social complexo” (ROTELLI et al., 1990)  

que objetiva transformar o imaginário social da loucura, deva  caminhar desestabilizando o 

especialismo em sua zona de conforto, problematizando as limitações contidas no conceito de 
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interdisciplinaridade e, ainda, dispondo-se a inaugurar relações horizontais nas interfaces 

estabelecidas com outros setores. 

A complexidade posta nas formulações teóricas que balizam a Reforma Psiquiátrica 

Brasileira remete-nos à produção de Basaglia e demais autores da desinstitucionalização 

desde o início do processo de nossa reforma, sendo relevante para o cenário brasileiro, nos 

últimos anos, a contribuição da Carta de Intenções para a Saúde Mental, produzida no 

Congresso “A Cidadania é Terapêutica”, realizado em Milão, em abril de 2002. Em tal 

documento é enfatizada “a necessidade de superar os limites dos serviços para a saúde e o 

cuidado, das fronteiras geográficas e políticas, das burocracias e das setorialidades do saber”.    

É sabido que especialismos moldam subjetividades, territorializações que 

frequentemente são postas a serviço de uma negação da dimensão coletiva dos problemas ou 

negação de um campo social marcado por permanente tensão. No campo da saúde mental, 

serviços especializados ancorados em políticas públicas e modelos assistenciais instituídos 

disputam o desenho de suas identidades e competências, não favorecendo uma produção 

mutante de subjetividade. Tal descongelamento de subjetividades parece-nos ser 

imprescindível ao processo de desinstitucionalização que cursa com a reforma e, ainda, à 

atitude da complexidade na produção do conhecimento. 

No interior dos serviços de saúde mental, incluídos aqueles criados na intenção de 

superar a lógica manicomial, o discurso especialista, antes de prevalência médica, há muito 

vem absorvendo contribuições de outras clínicas, sobretudo da psicanálise, a partir de equipes 

multiprofissionais. No entanto, como nos afirma Spink (1992) ainda se observa uma dinâmica 

concorrencial no interior das equipes, no que se refere à distribuição do capital científico. 

Assim, se no contexto das práticas multiprofissionais em saúde observa-se tal dinâmica 

concorrencial, é compreensível que na relação com outros setores e outros saberes tal 

dificuldade esteja mantida. Nesse sentido, parece-nos que a experiência da ACF, ao propor 

um convívio cotidiano entre atores de campos distintos em torno das ações de acolhimento e 

inclusão social e, ainda, ao se estabelecer no “fora” dos serviços especializados, deu lugar a 

um acontecimento inédito na cidade, favorável à sensibilização de múltiplos atores sociais a 

partir de uma experiência de formação que se alinha à idéia de “ecologia de saberes” 

formulada por Santos (2011). 

Santos (2011), ao nos alertar sobre a relação que envolve a ciência e o senso comum, 

em que este último fornece materiais que servem à construção do conhecimento científico, 

nos alerta para o fato de que tal operação efetivada pela ciência, a que chama de “ruptura”,  
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“[...] a despeito de realmente criar um conhecimento rigoroso [...]” 
cria “[...] um conhecimento que é refém: do Estado, do capital, da 

universidade, de um sistema de peritos, de um conhecimento 
profissionalizado, relativamente separado das aspirações, dos anseios, 
e das necessidades do cidadão comum.” (SANTOS, 2011, p.21).  

Sob a perspectiva de uma “ecologia de saberes”, este autor nos diz ser necessário que 

a ciência estabeleça um ”[...] diálogo concomitante com outros saberes” (SANTOS, 2011, p. 

22) e ainda, nos alerta para o fato de que “[...] o novo conhecimento não é um novo produto, é 

um novo processo” em que estão postas relações de poder, sendo sempre necessário saber se 

os conceitos com os quais trabalhamos “[...] estão a serviço de causas de emancipação social 

ou de regulação.” (SANTOS, 2011, p. 22).  

Um deslocamento que nos parece importante para a produção de novos olhares sobre 

a loucura diz respeito à superação da lógica da compaixão que habita o imaginário social no 

contexto da assistência aos „excluídos‟. Desestabilizar tal lógica é problematizá-la enquanto 

“[...] modalidade peculiar de exercício de poder [...]” que acaba por multiplicar “[...] relações 

dissimétricas, entre quem assiste e quem é assistido.” (CAPONI, 2000, p.16) Nessa mesma 

direção de problematizar conceitos e as intencionalidades que estes carregam, parece-nos 

fundamental dirigirmos um estranhamento ao que hoje se difunde como “clínica ampliada” no 

campo da saúde mental.  

Sob a perspectiva de rompermos com a objetivação dessa experiência humana a que 

chamamos de loucura, e sabendo-se que tal objetivação constitui pilar no processo de 

formação do imaginário social da loucura, coloca-se a questão da apreensão do discurso do 

louco não estar sendo reduzida à percepção de „sintomas‟ e, da mesma forma, de suas 

necessidades não estarem sendo traduzidas permanentemente como objeto da „clínica‟, posto 

que grande parte dessas necessidades são referidas à noção de equidade em seu sentido de 

“[...] força reivindicadora de alteração de uma condição social clara de desigualdade.” 

(AMARANTE, 2012, p.18)  

Equidade “[...] tomada como fundamento ético para o SUS [...]” (AMARANTE, 

2012, p.12) é fruto de enfrentamento político das iniqüidades em saúde e, como nos diz 

Amarante (2012, p.20), “[...] de vocalização da diversidade dos grupos sociais protagonistas 

desta condição”, o que aponta para a necessidade de políticas públicas inclusivas voltadas à 

participação social e à valorização das reivindicações dos movimentos sociais. É, sobretudo, 

nesse sentido que a desinstitucionalização alinha-se aos propósitos do SUS em seu projeto 

contra-hegemônico de enfrentamento das estratégias neoliberais de despolitização das 

questões sociais. Ainda que possamos apreender o campo da atenção psicossocial como algo 
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referido ao campo técnico-assistencial e ao princípio da integralidade em saúde, se faz 

necessário observar que ao se pretender lançar um sentido clínico sobre toda e qualquer ação 

realizada no contexto da saúde mental, o que se está a reproduzir é algo muito próximo ao 

modelo médico centrado e ao ideal iluminista, onde tudo é passível de intervenção 

terapêutica.  

Assim, no contexto da experiência aqui cartografada, a palavra dos usuários de 

serviços integra uma rede de diálogos que não está posta a serviço de intencionalidades e 

parâmetros clínicos. Tal deslocamento favorece a desnaturalização de desigualdades 

legitimadas a partir da „doença‟ e coloca em evidência aspectos relacionados à cidadania, 

autonomia, liberdade e, portanto, aos direitos das pessoas em situação de sofrimento na 

relação com o corpo social. Desinstitucionalizar é, portanto, tarefa bem mais complexa do que 

construir serviços territoriais de portas abertas. É também desconstruir os mitos de 

periculosidade e improdutividade dos loucos e afirmá-los como sujeitos sociais e políticos, e, 

portanto, problematizar o lugar social que lhes é destinado e construir condições de 

possibilidade para a reversão de desigualdades sociais produzidas a partir de uma cultura da 

exclusão alimentada por um sistema político e econômico distanciado dos ideais de justiça e 

bem-estar social. 

III.2 – Das leituras sobre o território e os itinerários urbanos da ACF  

O conceito de território é um conceito caro ao processo da Reforma Psiquiátrica e é 

também o que baliza as estratégias políticas do setor saúde. A cidade concebida sob a 

perspectiva das políticas públicas traz propriedades estáveis, isoláveis, e se constitui como um 

lugar operado de forma especulativa e classificatória, onde se conjugam práticas de gestão 

administrativa e de supressão dos aspectos ditos “intratáveis”. (Certeau, 1998)  

Diferentemente da concepção usualmente adotada pelos planejadores das políticas de 

saúde, em que o território é definido a partir de seu quantitativo populacional e por relações 

de contigüidade, o território concebido a partir da idéia de desinstitucionalização amplia-se, 

não se restringindo a tais características e dando lugar à idéia de território enquanto cenário 

marcado por fluxos livres de atividades e trocas afetivas, simbólicas, culturais e materiais. Tal 

cenário escapa às previsões e capturas dos planejadores de saúde e é habitado por fluxos de 

intensidades, acontecimentos, e encontros inusitados, trazendo, ainda, aspecto de permanente 

provisoriedade. 
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Assim, o território mapeado a partir do olhar da gestão em saúde tende a ser 

recoberto da característica estanque própria de mapas, em que os modos de funcionamento do 

território não adquirem visibilidade. Para além desse território concebido enquanto área de 

planejamento e gestão, e como marco totalizador das ações regionalizadas das políticas de 

saúde, encontra-se o território concebido a partir da idéia de desinstitucionalização em seu 

aspecto de laboratório de experimentações que confere visibilidade ao incomum e que produz 

desterritorializações de subjetividades endurecidas. Sob a perspectiva dos serviços 

substitutivos, a dimensão territorial ocupa lugar central e diz respeito à identificação das 

forças sociais presentes no tecido social, assim como à identificação dos mecanismos de 

exclusão nele existentes. 

Tal concepção de território amplia-o, para além dos critérios comumente adotados no 

interior das redes de cuidado instituídas, enquanto cenário habitado por múltiplos recursos 

potencializadores de novas reconfigurações do social, em que é valorizada a diversidade de 

contribuições presentes no tecido social. Sob essa perspectiva, tem lugar a idéia de território-

processo habitado por operações, não programadas e não controladas, marcadas pela 

existência de linhas de fuga que se contrapõem aos discursos que pretendem instaurar-se, a si 

próprios, como mirantes privilegiados. (CERTEAU, 1998)  

Alguns autores, como Paulo Freire e Milton Santos, deixaram-nos um legado 

importante acerca das possibilidades que nos são apresentadas a partir da idéia de território. A 

„alma‟ do território, em sua potência transformadora, nos é trazida por Santos a partir da ética 

social do espaço – “É a sociedade, isto é, o homem que anima as formas espaciais, atribuindo-

lhes um conteúdo, uma vida. Só a vida é passível desse processo infinito que vai do passado 

ao futuro, só ela tem o poder de tudo transformar [...].” (Santos, 2002, p. 23)  

Para melhor compreendermos os diferentes olhares que incidem sobre o território, 

julgamos ser relevante trazermos à lembrança alguns aspectos do processo histórico de 

construção das cidades, em que tem lugar um sistema de idéias que foi dando conformação à 

territorialidade no contexto da saúde. A esse respeito, vemos em Bresciani (2002) - a partir de 

sua apresentação do livro “cidades estreitamente vigiadas: o detetive e o urbanista”, de 

Pechman - que o processo de constituição da sociabilidade urbana foi habitado por “[...] 

intenções normativas emanadas de poderes/saberes diversos [...]” (BRESCIANI, 2002, p.10), 

entre as quais aquelas relacionadas à medicina higienista.  

Apresentando-nos o higienismo - como “[...] expressão da primeira forma de uma 

política urbana de enquadramento e controle da cidade” (PECHMAN, 2002, p. 389) - que 



70 
 

 

“[...] com sua única linguagem de decifração” (GILLE apud PECHMAN, 202, p. 389) impôs 

um modelo de cidade, redefinindo-a “pela base”, Pechman localiza o surgimento do 

urbanismo enquanto campo político derivado do higienismo. Tal aspecto contextualiza a 

cidade tornada foco dos olhares dos alienistas e se nos apresenta como inspiração no contexto 

da problematização dos modos de atualização do projeto de medicalização da ordem social. 

“Diante da potência do modelo higienista, a cidade antiga vai perdendo a capacidade 

de alimentar o imaginário que abastece seu universo mental [...]” sendo enfraquecida “[...] sua 

capacidade de se auto-representar e de forjar uma imagem própria.” (PECHMAN, 2002, p. 

390) Assim, sob os preceitos do higienismo,  

“[...] a representação da cidade se reduz a seus aspectos técnicos de 
funcionamento [...] e a percepção no âmbito da sensibilidade que o 
morador tinha de sua cidade é invadida por dados e cifras, levando a 
que as representações da cidade se convertam num conjunto de dados 
estatísticos [...]”. (PECHMAN, 2002, ps 390-391)  

É, portanto, neste cenário que conjugam-se práticas médicas e urbanísticas que 

acabam por anular “a densidade histórica da cidade” (PECHMAN, 2002, p. 391), com “[...] 

conseqüente desprezo pelo saber e sensibilidade [...]” de seus habitantes. (idem) 

A partir de sua abordagem histórica da conformação do espaço social urbano, 

Pechman nos apresenta, ainda, a expressão de tal processo histórico na literatura, 

identificando a cidade como um “texto” colocado para o detetive (seja este real ou um 

personagem de romance policial) que o reinterpreta, a partir da aceitação de seus enigmas e 

mistérios, na direção de restabelecer a ordem social.  

Precedendo o urbanista, na “construção/manutenção de uma ordem urbana”, o 

detetive “[...] aceita a cidade como ela é, com seus mistérios, seus encantamentos, seus 

labirintos” (PECHMAN, 2002, p. 386), diferentemente do urbanista que “interfere na cidade,  

muda seu destino” (idem), provendo-lhe de “outro sentido”, conferindo-lhe “[...] outro 

estatuto epistemológico, na medida em que sua ação leva à redefinição da polissemia urbana 

[...]” e ao aprisionamento da cidade “[...] às imagens derivadas dos dados técnicos e 

estatísticos, com os quais vai esculpir [...] outra imagem da cidade.” (PECHMAN, 2002, p. 

387) É, portanto, sob a perspectiva de controlar o imprevisível - próprio da cidade-labirinto, 

da cidade-mistério, da cidade-multidão – que o conhecimento cartesiano se impôs, buscando 

“destruir ontologicamente o sensível, os sentidos, a imaginação e a memória.” (MATTOS 

apud PECHMAN, 2002, p. 283)  
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Sob a perspectiva da cidade - enquanto espaço habitado por experiências plurais - 

potencializadora de encontros favorecedores de inclusão social, julgamos ser de grande 

contribuição o debate realizado a partir do Projeto de Articulação e Inclusão Social, em 

setembro de 2002, no MAC, com a participação de convidados de várias áreas do saber, que 

teve como tema “Acessibilidade, Saúde Mental e Território”. Trazemos, portanto, para esse 

eixo de discussão, algumas narrativas por nós cartografadas e que dizem respeito aos estudos 

realizados no contexto da Rede de Formação viabilizada pela experiência aqui analisada. O 

referido debate contou com a presença de cerca de cento e cinqüenta pessoas, incluídos 

usuários de serviços, trabalhadores de saúde que traziam diferentes inserções e estudantes de 

diversas áreas. Entre as contribuições trazidas pelos convidados para esse debate, destacamos 

aqui as que abordaram aspectos históricos da cidade e que problematizaram a dimensão do 

convívio no contexto da vida social urbana.  

Ao nos falar da necessidade de pensarmos a cidade sob a perspectiva de uma 

“ecologia urbana”, o palestrante convidado, então deputado estadual, Carlos Minc entende 

como indicadores da “[...] qualidade civilizatória de uma sociedade os modos como ela lida 

com seus velhos, seus loucos, seus presos [...]”, abordando, ainda, aspectos que indicam que 

está em curso certo “adoecimento das cidades.” Acerca da “doença da cidade”, ele nos diz que  

“ela enxerga pouco por causa dos espigões, ouve pouco por causa dos 
decibéis, tropeça na miséria, [...] em terminais receptores de códigos e 
mensagens do poder [...] e vai perdendo um pouco de sua memória 
quando bairros se convertem em lugares de passagem, e pontos de 
referência e paisagens vão sendo descaracterizados [...].”  

Sob a perspectiva de “reinventar espaços de convívio”, Minc nos diz que o propósito 

de se desconstruir os muros das instituições psiquiátricas é fonte inspiradora para se pensar 

também “os muros” da cena urbana e re-instaurar “a cidade como campo de invenção, de 

usina, como campo transgressivo que pode ser entendido como espaço experimental [...]” 

aberto às práticas que dizem respeito à “[...] cidadania, ao corpo, à subjetividade.” Nesse 

sentido ele cita as iniciativas observadas no segmento da saúde mental - de “criação de 

alianças”, de produção artística, e de ativismo político - como fatores que contribuem para a 

tarefa de “redesenhar a cidade” a partir de um movimento que se faz na contramão do 

“contexto do individualismo crônico, da competição corrosiva e de estímulos a pessoas serem 

valoradas pelo que têm e não pelo que são.” (MINC, 2002) 

Ao nos falar da cidade como lugar da experiência e de sua dimensão de convívio, 

Robert M. Pechman - doutor em História, professor e pesquisador do Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano da UFRJ –, presente ao debate acima referido, utiliza a imagem de “um 
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grande mercado árabe onde todas as vozes ressoam” à procura de um espaço. Ao abordar as 

bases históricas de construção da cidade, Pechman aponta como “questão candente” a 

mudança ocorrida nos modos de convívio a partir da queda das muralhas das cidades 

medievais que permitiam identificar como “inimigos” aqueles que eram mantidos do lado de 

fora. Com a dissolução de tais muralhas, a cidade - que antes evocava a “idéia da pólis grega e 

da democracia, enquanto lugar do outro, essencialmente” - passa a ser “o lugar do estranho”, 

onde não se sabe quem é quem e onde passa a ser preciso “nomear o inimigo”. Assim, sob a 

perspectiva da “segurança”, as idéias de hospitalidade e acolhimento tendem a ser apagadas e, 

com isso, há um “apagamento da vida pública” e um crescente retorno das relações ao 

“espaço privado”. (PECHMAN, 2002) 

Segundo Pechman, tal mudança no convívio, própria da modernidade, apresenta-se 

como grave questão, posto que “os dois elementos fundamentais da própria existência da 

cidade, ao longo de toda a história da humanidade, que são a amizade e a hospitalidade, se 

transformam em questões da ordem privada”. Assim, amizade e hospitalidade - que “podem 

ser traduzidas como sociabilidade”- são reduzidas às idéias de “família, de indivíduo, ou da 

ordem de questão emocional”, ocorrendo um apagamento do sentido “político” desses dois 

elementos. A cidade como “lugar do encontro, da divergência [...] e do debate de idéias” traz 

a hospitalidade como algo que diz respeito ao “abraço do estranho [...], aquele que é diferente 

de nós”, e, nessa direção, “a cidade deve ser o lugar da pluralidade”. Como nos diz Pechman, 

“temos que nos reportar à experiência histórica de formação da urbanidade moderna no 

sentido de nos darmos conta do perigo de construir a idéia do outro como se fora um inimigo, 

e não um próprio da cidade com o qual devemos debater.” (PECHMAN, 2002) 

Acerca da questão da amizade, no contexto urbano, Pechman nos fala de uma 

“política da amizade” em que “o amigo tem que ser o outro [...], o amigo que se cria na esfera 

pública”, aquele que nos permitiria recuperar a “cidade como lugar da experiência, [...] onde o 

diálogo urbano esteja presente”. É, portanto, a partir da idéia de “mundo compartilhado”, que 

“a experiência da sociabilidade pode superar essa despolitização, esse apagamento do espaço 

público”, e é em seus aspectos de permeabilidade e de porosidade que a cidade pode se abrir 

“aos desejos, às utopias, à produção de relações – não só as relações de produção que levam à 

riqueza, ao funcionamento concreto da cidade –, [...] mas à proliferação de sentimentos, de 

imaginários, inclusive, fundamentalmente, o imaginário daqueles excluídos [...]”. 

(PECHMAN, 2002) 
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Ainda no interior da experiência aqui analisada, e no contexto do debate realizado 

acerca do tema “Acessibilidade, Saúde Mental e Território”, vemos na contribuição de Luiz 

Antônio Baptista – professor do Departamento de Psicologia da UFF e pesquisador que tem o 

tema da cidade como objeto de seus estudos – importantes aspectos que se relacionam ao 

tema do “respeito à diferença” no contexto da vida social urbana. Ao evocar o discurso 

proferido por Margaret Tatcher, no final dos anos 70, em que esta afirmava a idéia de 

sociedade como algo ultrapassado, enfatizando que a vida social urbana é, essencialmente, 

definida por diferenças que a habitam – de gênero, de etnia, de sexualidade, etc -, Baptista nos 

atenta para o fato de que a “mistificação da diferença” é algo que se coloca simultâneo ao 

“modo de produção e reprodução do capital” e, ainda, nos convoca a pensar o “impacto da 

cidade sobre nossas técnicas e referenciais teóricos”, na direção de observarmos que “fatos 

novos” e que “interpelações” nos auxiliam a desconstruir “conceitos e noções extremamente 

endurecidos.” (BAPTISTA, 2002) 

Ao nos falar da “espetacularização da diferença” em vários espaços do campo social, 

no contexto da cidade contemporânea, Baptista observa que há uma tendência a que essas 

diferenças sejam “essencializadas, como se houvesse uma natureza pertencendo à diferença” e 

que essa “sedimentação”, “cristalização”, das diferenças acaba por suscitar a idéia de 

“tolerância” como “forma de receber algo que traz, em si, certo destino.” Exemplos disso são 

as mostras “étnicas” de arte, as iniciativas artísticas que reforçam “estereótipos 

homossexuais”, etc. Afirmando seu apoio às iniciativas desenvolvidas pelo coletivo de atores 

da experiência da ACF, Baptista nos fala, citando Zygmunt Bauman, da necessidade de 

inscrever a loucura no contexto da cidade, “não como consumo de algo aurificado, como 

entidade, [...] mas como algo que tem uma força que não deve ser amansada e que possa 

interpelar e criar outras formas de conhecimento.” Para ele, a cidade é o lugar dos conflitos, 

“mas, também ali se encontra heterogeneidade, polifonia, insurgências” e é neste sentido que 

a cidade se coloca como cenário potencializador do debate em torno da saúde mental, de 

forma a ampliá-lo, posto que, diferentemente do “lugar do campo, [...] que é o lugar de uma 

vida imutável”, a cidade é mutável e produz história. (BAPTISTA, 2002) 

O desenho itinerante adotado na experiência da ACF - a partir da ocupação de 

espaços exteriores à rede de serviços instituídos, e em sua dinâmica de contato cotidiano com 

o imprevisível da cena urbana – nos remete à análise dos itinerários buscados por seu coletivo 

de forma a recuperarmos o sentido de pluralidade que a noção de território abriga. Neste 

sentido, pegamos de empréstimo as idéias de Certeau (1998) - no que diz respeito aos 
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praticantes ordinários da cidade, em suas táticas de ruptura com arranjos previamente 

moldados – para pensarmos também os modos relacionais que envolveram o coletivo dessa 

experiência da ACF e a cidade. No limite da visibilidade dos gestores e das dificuldades que 

se apresentaram na relação com algumas instâncias da rede de saúde mental instituída, deram-

se práticas cotidianas em que os diferentes atores sociais nelas envolvidos traçaram seus 

itinerários rizomáticos.  

Como nos diz Certeau, na contramão da previsibilidade, o ato itinerante é feito de 

práticas singulares e plurais e traz uma “[...] função enunciativa – é um processo de 

apropriação do sistema topográfico [...]; é uma realização espacial do lugar [...]; enfim, 

implica relações entre posições diferenciadas, ou seja, contratos pragmáticos sob forma de 

movimentos [...]” (CERTEAU, 1998, p.177). Tal enunciação difere-se da previsibilidade do 

sistema espacial concebido pelas políticas públicas, sejam elas urbanísticas ou sanitárias, e 

confere ao território aspectos de diversidade e intensidade capazes de produzir estranhamento, 

afirmações, transgressões, respeito e acolhimento. (CERTEAU, 1998) Ao nos afirmar que 

“caminhar é ter falta de lugar” e é estar “[...] à procura de um próprio” (CERTEAU, 1998, 

p.183), este autor nos instiga a pensar os lugares próprios da saúde mental e a problematizar a 

rua como espaço de travessias quando pensada como “lugar praticado”.  

A primeira “travessia” que nos parece ser constitutiva dessa experiência da ACF diz 

respeito ao modo relacional estabelecido no interior de seu coletivo e entre este e os parceiros 

institucionais no contexto da cidade. Em sua proposição de uma rede de diálogos que 

prescindiu do dispositivo da supervisão e que se fez a partir da ocupação de cenários 

estranhos ao setor saúde, tal experiência é por nós apreendida como iniciativa que faz circular 

a temática da loucura nos múltiplos espaços físicos de que a experiência lançou mão, 

inscrevendo-a, portanto, como temática apresentada aos múltiplos setores da cidade, o que 

parece ter favorecido a abertura de novas possibilidades de leitura e de convívio em torno da 

relação estabelecida entre cidade e loucura. Essa foi uma iniciativa que produziu efeitos de 

estranhamento em vários sentidos e direções.  

Um efeito de tal ocupação pode ser observado, por exemplo, na fala do parlamentar 

convidado a debater aspectos relacionados à acessibilidade e território, no contexto da rede de 

formação desenvolvida a partir da experiência aqui analisada:  

“Já estive em muitos lugares debatendo a questão da saúde mental, 
mas estar aqui no MAC para essa discussão é algo inédito, que coloca 
um olhar diferente [...], novas interações [...]. Território é o circuito 
que a pessoa faz, afetivo, de referências, amigos, locais a serem 
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freqüentados [...]. Isso aqui é a expressão da ampliação de mapas.” 
(MINC, 2002).  

Dessa forma, observa-se que o deslocamento promovido no uso dos espaços, com 

suas estruturas planejadas para funções previamente pensadas, indica uma ação que redesenha 

o próprio espaço público. Como nos diz o urbanista Jaime Lerner (2003, p. 46), “Quanto mais 

se entender a cidade como integração de funções [...], mais encontro, mais vida ela terá.”  

A multiplicidade dos cenários urbanos buscados a partir da experiência da ACF, a 

nosso ver, desconstrói a idéia do espaço do serviço substitutivo ao hospital como único lugar 

de pertencimento possível para os sujeitos que utilizam a rede de saúde mental, para além do 

pertencimento da ordem do parentesco, sob a perspectiva da produção de novas sociabilidades 

tecidas no cotidiano. O uso do Cine Arte UFF, do MAC, do IACS e demais espaços físicos 

pelos usuários dos serviços, inclusive em situações ocorridas sem a presença da „equipe‟, 

parece-nos indicar a ampliação da contratualidade desses usuários de serviços e, ainda, a 

disponibilidade dos atores sociais com pertencimento a esses múltiplos espaços institucionais 

para o acolhimento desses usuários. Tais aspectos se nos apresentam como possibilidade 

aberta pela experiência da ACF que diz respeito à ampliação dos canais de comunicabilidade, 

ao estabelecimento de pactuações solidárias em torno do acolhimento, e à tessitura de um 

cotidiano habitado por novidades que suscitam estranhamento. 

A ocupação da praça de São Domingos, ao lado do Radiola na Praça e da TV 

Comunitária, para cantorias do Grupo Vocal Musicamor, para exibição do material produzido 

nas oficinas de vídeo realizadas no IACS/UFF, para realização de feira artesanal e para 

apresentação de poesias; da Escola de Enfermagem/UFF e do IACS/UFF, para realização do 

Fórum de Cidadania em Saúde Mental, do grupo de estudos, e de oficinas de música; da Praia 

de Itaipu e do “Bar do Paulinho”, para banhos de mar, cantorias ao violão, e 

confraternizações; do Cine Arte UFF e do Restaurante & Bar Velho Armazém, para discussão 

dos filmes assistidos; do MAC e do Centro Cultural Hélio Oiticica, para visitas às exposições 

e realização de oficinas de arte; as visitas ao barracão  e aos ensaios técnicos na quadra da 

Escola de Samba Porto da Pedra, por ocasião dos preparativos para o carnaval da Sapucaí; 

entre outras ações, apresentam-se como iniciativas que inscrevem-se na cidade de forma a 

evocar as idéias de acolhimento, hospitalidade e amizade.  

Tais iniciativas também podem ser apreendidas como “acupunturas urbanas” 

(LERNER, 2003) que inauguraram novos pontos de referência para os usuários da rede de 

saúde mental, instaurando um pertencimento à cidade em que cada um se fez ator e 
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expectador do cotidiano urbano. Como nos diz Lerner, “Nem sempre acupuntura urbana se 

traduz em obras. Em alguns casos, é a introdução de um novo [...] hábito [...]. Muitas vezes 

uma intervenção humana, sem planejamento ou sem a realização de uma obra material, acaba 

se tornando uma acupuntura.” (LERNER, 2003, p.11) Assim, é o urbanista Jaime Lerner que 

nos lança a indagação: “Pode-se fazer boa acupuntura urbana com um profundo compromisso 

de solidariedade?” Como nos diz ele, “Identidade, auto-estima, sentimento de pertencer, tudo 

tem a ver com os pontos de referência que uma pessoa possui em relação à sua cidade” 

(LERNER, 2003, p.77). Dessa forma, o urbanista encontra-se aqui com o pesquisador 

Baptista ao afirmar que “[...] a cidade é [...] o último refúgio da solidariedade. A cidade não é 

problema, a cidade é solução.” (LERNER, 2003, p.57)   

III.3 – Da ética, da estética, e dos modos de existência – fatores de desmedicalização da 

loucura 

A questão ética - sob a perspectiva da desconstrução da doença mental enquanto 

objetivação de um modo de existir no mundo - ocupa lugar central na idéia de 

desinstitucionalização enquanto processo permanente de desconstrução-invenção de 

realidades. Desinstitucionalizar implica, necessariamente, uma nova ética das relações, um 

novo tipo de produção de conhecimento, e articula-se à idéia da coexistência de realidades 

habitadas por múltiplos e singulares modos de existência. Tal propósito diz respeito, ainda, à 

desestabilização das relações que envolvem objetivação e subjetivação, que se constituem 

como “jogos de verdade”, na direção do estabelecimento de exercícios de si orientados pela 

prática da liberdade, como nos disse Foucault. 

A palavra “ética” vem do grego e resiste em nosso imaginário como herança 

coletiva. Como nos diz Taylor (2000, p.60) “é uma das palavras fundadoras da nossa visão de 

mundo e de nossa vida diária.” Escrita de duas formas distintas, em grego, pode representar 

um plano íntimo, individual, ou pode estar referida ao modo de viver coletivamente. O autor 

argumenta que a primeira pode ser entendida como contemplativa e concordante, e a segunda, 

que diz respeito à relação indivíduo-sociedade, pode ser entendida como competitiva e 

discordante (TAYLOR, 2000, p. 71). 

Em Koifman; Fernandez & Ribeiro (2010, pg. 156-158) encontramos a ética em 

SCHRAMN& KOTTOW (2001) trazendo “os significados de caráter e cultura, mas, em um 

sentido mais arcaico, também era [...] ‟guarida‟ ou proteção dos seres vivos em seus 

ambientes.” Os autores também citam a ética em Lévinas, como “[...] uma relação face a face 
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entre o eu e o outro, na qual o outro é um rosto (corporeidade) que expressa humanidade [...]” 

(LEVINAS, 2000) 

Ao nos apresentar a Ética em Espinosa, Deleuze refere-a como “[...] uma tipologia 

dos modos de existência imanentes [...]” que “[...] substitui a Moral, a qual relaciona sempre a 

existência a valores transcendentes [...]” (Deleuze, 2002, p. 11). Deleuze nos diz que, sob essa 

perspectiva, a moral é o “sistema de Julgamento”, mas que a “Ética desarticula o sistema do 

julgamento [...]”, dando lugar à substituição da “[...] oposição dos valores (Bem/Mal) [...] pela 

diferença qualitativa dos modos de existência (bom/mau).” (idem) Ao denunciar a 

“consciência”, os “valores”, e as “paixões tristes”, Espinosa toca em questões que interessam 

ao nosso estudo – singularidade, potência e poder de ser afetado. A imanência e a alegria 

como constitutivos da Ética, e o amor à liberdade como proposição, colocam-se como 

questões inerentes à idéia de desinstitucionalização e, portanto, indicam aspectos que devem 

se fazer presentes na produção do cuidado, quando orientada pela ética.   

Em Foucault vemos que a ética do cuidado de si está posta como prática da 

liberdade, e que para ele, como nos dizem Soalheiro & Amarante (2008, p. 317), “[...] as 

relações de poder são uma dimensão constitutiva de todas as relações humanas [...] E não se 

referem a algo dado, mas, ao contrário, são móveis, reversíveis, instáveis.” Vemos, ainda, 

nestes autores que “Como acentua Deleuze, em Foucault o poder “[...] não tem essência, mas 

é operatório; é local, mas não localizável [...]” (idem) e que “[...] para haver relações de poder 

é preciso que haja liberdade, ou seja, não há relações de poder se há outro inteiramente 

dominado.” (idem) Assim, “No coração do poder, como uma condição permanente de sua 

existência, há uma insubmissão”. (SOALHEIRO; AMARANTE, 2008, p. 319) 

Teixeira (1997, p. 125) nos fala que  

“[...] no pensamento foucaultiano, um sujeito renasce no brilho 

intenso de sua própria criação. Um sujeito capaz de resistir ao 

assujeitamento integral pelos códigos morais, que não se deixa 

dominar inteiramente pelos investimentos sociais a ele lançados, 

abrindo-se à possibilidade de aumentar sua potência por uma via 

estética, construir com a própria vida uma obra de arte, traçar para si 

uma estilística da existência.”  

Sob essa perspectiva, há uma subjetividade ética que se contrapõe à idéia de 

subjetividade como mero produto do biopoder. Esta é uma provocação interessante que 

Foucault nos traz, visto que, seguindo uma “tradição dita ocidental”, estamos acostumados, 

desde Platão, a colocar o Estado como “centro das especulações políticas” ou “centro 
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exclusivo de significações”, no qual “teriam começo ou fim as articulações e jogos de poder” 

- tal como nas sociedades históricas - determinando o funcionamento individual, coletivo e 

institucional. (SERRA, 1981, p.7) 

Desse modo, nos diz Teixeira (1997, p. 131), 

“Relativiza-se [...] o „peso‟ incontornável de um social coercitivo, 
abrindo-se o campo às sociabilidades lúdicas, inventivas e criativas. 

[...] Ou seja, o sujeito ético singular é aquele que [...] consegue criar 
para si linhas de fuga [...] investindo em suas potências, sua liberdade 
[...]”.  

Ao pensarmos em modos de existência singulares, em que se faz presente o “cuidado 

de si”, a partir da criação de linhas de fuga, remetemo-nos à dimensão sócio-cultural da 

Reforma em suas possibilidades inventivas de criação de territórios existenciais marcados por 

„bons encontros‟.  

Acerca da invenção cultural como elemento presente no processo de 

“assenhoramento de si”, Foucault nos aponta um caminho interessante que nos é sinalizado 

por Teixeira (1997, p. 131) – “Partindo do aspecto de que a invenção cultural é pródiga, tanto 

na ordem das proibições quanto na dos prazeres”, Foucault “[...] convida a esse 

assenhoramento de si, cuja operação é estética, devir de forças postas em novas 

combinatórias.” (idem) Encontramos, assim, em Foucault uma proposição de conjugação dos 

campos da ética e da estética.   

Nesse sentido, é o filósofo tcheco Vilém Flusser que nos fala acerca das produções 

artísticas e culturais em sua relação com a liberdade e solidariedade. Em sua obra 

Fenomenologia do Brasileiro: Em Busca de um Novo Homem, publicada em 1998 pela Ed. 

UERJ, este autor aborda com muita propriedade algumas características que julga 

constitutivas do “processo” de ser brasileiro. Entre as características por ele apontadas, 

destacamos: a condição de tocar esteticamente e criar beleza na direção de uma afirmação da 

dignidade humana; a condição de experimentação do lúdico; o engajamento na cultura; a 

crescente condição de possibilidade de tocar-se com a miséria do outro, de forma concreta e 

não romântica. (FLUSSER, 1998) Segundo este autor, a produção artística e cultural no Brasil 

é tarefa da poiésis, do engajamento criativo. 

Segundo Machado & Lavrador (2001, p. 54): 

(...) a dimensão estética, nas sociedades arcaicas ou sem escrita e sem 
Estado, se misturava ou transversalizava o social, o pessoal, o 

econômico, o político, enfim, à própria vida. O que permitia à 
subjetividade uma polissemia, uma polifonia, um repertório múltiplo e 
intercambiável de materiais de expressão, um maior potencial de 
permeabilidade, permitindo a uma configuração subjetiva composta 
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por territórios existenciais trans-individuais. Enfim, todo um 
repertório de materiais de expressão disponibilizando-se à 

experimentação: imagens, gestos, vestuários, ritos, sons, mímicas, 
ritmos, valores, crenças, percepções, afetos, desejos, lembranças, 
corpos, idéias; ou uma vasta gama de materiais finitos 
transversalizados pelo potencial de criação de ilimitadas combinações 
ou misturas. 

Para as autoras,  

(...) essa composição rizomática cedeu lugar a uma hierarquia 

arborescente. Em lugar da heterogênese [...], os agenciamentos 
capitalísticos desterritorializados contemporâneos engendram 
transcendentes particularizados e autônomos para cada esfera de valor: 
„ o Verdadeiro das idealidades lógicas, o Bem do desejo moral, a Lei 
do espaço público, o Capital do cambismo econômico, o Belo do 
domínio estético‟ (Guattari, 1992: 132). Os valores deixam de 
funcionar em interdependência [...] e passam a compor uma tabela de 
códigos; restando apenas uma escolha entre componentes polarizados 

e hierarquizados. (2001, p.54) 

Em Machado & Lavrador, vemos ainda que “Tal aspecto tende a promover 

maniqueísmos [...]” (MACHADO & LAVRADOR, 2001, p. 54) e que “[...] Na medida em 

que a dimensão estética é vista como um setor a parte [...], retiramos da subjetividade seu 

potencial de mistura, de constituição de hibridismos, enfim, a empobrecemos.” (MACHADO 

& LAVRADOR, 2001, p. 55). Acerca de modelos transcendentes e hierarquizados, Deleuze 

também nos chama a atenção para o fato de que “[...] quando se evoca uma transcendência, 

interrompe-se o movimento para introduzir uma interpretação em vez de experimentar.” 

(Deleuze, 1992, p. 187). Assim, quando se abdica de transcendências, a vida apresenta-se 

como processo de permanente criação e experimentação. Os processos que implicam 

movimento são devires, uma produção sempre aberta ao novo, e podem ser avaliados pela 

qualidade e potência de seus cursos.  

A idéia de “minoria” em Deleuze também nos é cara no contexto desse estudo. 

Minoria em Deleuze é o que escapa ao “modelo ao qual é preciso estar conforme”, assim, 

“uma minoria não tem modelo, é um devir, um processo” (Deleuze, 1992, p. 218), e precisa 

de “intercessores”. A idéia de intercessores nos é por ele apresentada como algo que 

possibilita expressão, posto que o discurso da minoria, que se faz com intercessores que 

“fabulam”, opõe-se ao discurso pré-estabelecido dito “colonizador”.  

Para este autor, “um povo é sempre minoria e quando se cria, é por seus próprios 

meios, de maneira a encontrar algo da arte.” (Deleuze, 1992, p. 219). Sob essa perspectiva 

podemos pensar que as pessoas que vivenciam o processo de existência-sofrimento, 

identificados aqui como “minoria”, precisam de intercessores e nos cabe observar que tipo de 

intercessores e modos de existência vêm sendo produzidos no cenário da Reforma 
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Psiquiátrica. Deleuze, ao nos afirmar que “criar não é comunicar, mas resistir” (Deleuze, 

1992, p. 183), parece nos indicar um caminho para esta reflexão. 

Fabulações, movimentos reais e negociações parecem compor um repertório 

essencial quando o que está em jogo é a defesa da vida. Nesse repertório expressam-se tanto o 

sofrimento coletivo, enquanto resultado de um modo social de produção, como as 

possibilidades de invenção dos trabalhadores, usuários de serviços, e demais atores sociais. A 

desinstitucionalização traz, enquanto conceito que problematiza a organização social, 

ressonâncias éticas, estéticas, e políticas na reprodução de sujeitos e coletivos e é, portanto, 

nas relações empreendidas em torno das práticas de cuidado, dos espaços de participação 

social e das situações cotidianas da vida que certos agenciamentos podem colaborar para 

processos de desmedicalização da loucura, na direção de que esta possa ser apreendida como 

constitutiva do humano em sua produção de modos de existência pautados na diferença.  

Soalheiro e Amarante (2008, p. 321) nos apontam que em Foucault vemos que “[...] 

uma reforma não se faz com a submissão diante de palavras prescritivas e proféticas. E a 

necessidade de reformar não deve nunca servir para limitar o exercício da crítica [...]”. Ou 

seja, um projeto ético-estético-político que se faça criativo no campo da saúde mental e que 

traga uma produção do cuidado comprometida com a idéia de liberdade, deve “[...] realizar 

uma autocrítica da submissão aos jogos de poder presentes na nossa prática.” (SOALHEIRO; 

AMARANTE, 2008, p.307). É preciso desconstruir “[...] „algumas evidências ou lugares-

comuns‟, a propósito da loucura, da normalidade, [...], fazendo com que „certas frases não 

sejam ditas tão facilmente ou que certos gestos não sejam feitos sem alguma hesitação‟” 

(FOUCAULT apud SOALHEIRO; AMARANTE, 2008, p.321) 

III.4 – Dos processos de subjetivação e modos de resistência 

Ao colocarmos em análise a experiência da ACF, identificamos sua produção como 

um conjunto de práticas instituíntes orientadas pelo ideário antimanicomial e pelo conceito de 

desinstitucionalização. Tais práticas instituíntes expressam um modo de resistência 

caracterizado como processo criativo e singular de abertura de novas possibilidades de 

invenção da vida e de novos valores, a partir do cotidiano e da afirmação da imanência. Dessa 

forma, a experiência da ACF caracteriza-se como modo de existir de um coletivo que por sua 

produção mesma contraria subjetividades hegemônicas sendo, portanto, uma experiência 

marcada por linhas de fuga.  
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Relembrando Rolnik (2006, p. 13), “[...] políticas de subjetivação mudam em função 

de qualquer regime, pois estes dependem de formas específicas de subjetividade para sua 

viabilização no cotidiano de todos e de cada um, onde ganham consistência existencial e se 

concretizam.” Nessa direção, se faz fundamental a compreensão dos modos pelos quais o 

Estado capitalístico captura experiências que se inscrevem na micropolítica e fragiliza 

movimentos sociais, produzindo subjetividades a serviço da reificação de uma transcendência 

e do controle de experiências que, movidas pelo desejo de coletivos, desnaturalizam práticas 

de submissão e valores instituídos. Aqui, importa lembrar que no contexto da sociedade de 

controle neoliberal globalizada a cultura do individualismo ocupa lugar central e que, 

paradoxalmente, nunca foram tão enfatizadas as práticas „participativas‟. Observa-se, assim, a 

coexistência de práticas que ensejam, de um lado, a competitividade e o individualismo, e, de 

outro, a participação coletiva e a ocupação da cena pública por diferentes atores. 

Observa-se, ainda, o esvaziamento de responsabilidades antes atribuídas ao Estado, a 

partir da transferência das mesmas para organizações não-governamentais no interior das 

políticas de governo, a exaltação às culturas de periferia e crescentes iniciativas de repressão 

como as que se observam, por exemplo, na institucionalização de usuários de crack e na 

ênfase dada às intervenções policialescas realizadas em cenários marcados pela pobreza. Tais 

paradoxos conformam o cenário contemporâneo em que se observa, também, a um crescente 

processo de medicalização que se espraia pelos mais diferentes setores da sociedade.   

A questão da subjetivação ocupa, portanto, lugar estratégico na produção de 

realidades e integra o repertório dos modos dominantes de lidar com a alteridade, e a idéia de 

resistência se nos apresenta como “afirmação de processos inéditos de vida” (Coimbra; 

Nascimento, 2009, p.53). Para Foucault, a subjetivação traz uma dimensão distinta das 

dimensões do saber e do poder e para Deleuze, “um processo de subjetivação, isto é, uma 

produção de modo de existência, não pode se confundir com um sujeito [...] é uma 

individuação, particular ou coletiva, que caracteriza um acontecimento [...] é um modo 

intensivo e não um sujeito pessoal.” (Deleuze, 1992, p.127)  

Segundo Deleuze “A subjetivação não foi para Foucault um retorno teórico ao 

sujeito, mas a busca prática de um outro modo de vida, de um novo estilo.” (Deleuze, 1992, 

p.136) Para Foucault os gregos “inventaram” a subjetivação, e esta “se distingue de toda 

Moral, de todo código moral: ela é ética e estética, por oposição à moral que participa do 

saber e do poder” (Deleuze, 1992, p.146) Em Deleuze vemos que “A subjetivação como 

processo é uma individuação, pessoal ou coletiva, de um ou de vários” e que “existem muitos 
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tipos de individuação. Há individuação do tipo „sujeito‟, mas há também individuação do tipo 

acontecimento, sem sujeito [...]” (Deleuze, 1992, p.147) 

Em Guattari a subjetividade é um conjunto de componentes que são da ordem extra-

individual (sistemas maquínicos, econômicos, sociais, tecnológicos, ecológicos, etc) e da 

ordem infrapessoal (sistemas perceptivos, de afetos, de desejo, orgânicos, etc). Assim, a 

noção de subjetividade difere de uma centralização no indivíduo, sendo pensada em sua 

relação com a multiplicidade dos agenciamentos que se fazem presentes e, nesse sentido, cada 

tipo de agenciamento vai resultar ou fabricar certo tipo de subjetivação. 

A partir do entendimento de que estamos inseridos em relações de produção e 

sentido, e, portanto, relações de poder, Foucault formula o poder como relações de força, 

como exercício, inserindo-o no regime de produção na medida em que ele cria, incita e 

instiga. A concepção de força, entre outras formulações, aproxima Foucault e Nietzsche. Esta 

é entendida por Foucault como poder e por Nietzsche como potência. Tal aproximação entre 

os dois autores também ocorre quanto aos processos de subjetivação, enquanto criação de 

modos de existência. Em Foucault a produção de si se faz pela maneira como a força (poder) 

se afeta ou se dobra, e em Nietzsche a invenção de novas possibilidades de vida é a última 

invenção da vontade de potência, “o querer-artista”. (Deleuze, 1992) 

Aspectos relacionados ao manejo de forças externas que afetam a existência de 

pessoas em sofrimento, e que são remetidos aos modos de vida, enquanto produções 

“transbordantes” ou “esgotadas”, frequentemente são abordados à luz da psicopatologia ou do 

direito. Em sua obra Controle e Devir, Deleuze opera uma interessante passagem do direito à 

política. Ao analisar o “[...] capitalismo como sistema imanente, que não para de expandir 

seus próprios limites [...]”, Deleuze sinaliza três direções indicadas em sua obra Mil Platôs: a 

definição da sociedade por suas linhas de fuga, e não por suas contradições; as minorias em 

lugar das classes; e a definição das máquinas de guerra pela maneira de ocupar ou de inventar 

espaços-tempos. (Deleuze, 1992, p.216) 

A criação permanente de linhas de fuga em nossa sociedade coloca-se como 

resistência às formas como o capitalismo se organiza na atualidade, em sua captura de nossas 

produções desejantes e de nosso “trabalho vivo” (MERHY, 2002) No regime adotado nas 

sociedades de controle nada é concluído e tal controle se faz de forma contínua, sem lançar 

mão do confinamento anteriormente operado nas sociedades disciplinares, e é observado nos 

novos dispositivos de educação, tratamento, etc. Nesse sentido é que Deleuze destaca que o 

que importa analisar é como se dão os agenciamentos coletivos. Para o autor, resistir ao 
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regime de controle é “suscitar novos tipos de acontecimentos, ou engendrar novos espaços-

tempos, mesmo de superfície e volume reduzidos.” (Deleuze, 1992, p.222) 

Segundo Pelbart (2011), em sua Conferência no Seminário sobre Mutações 

Contemporâneas e sob a inspiração de Franco Berardi (Bifo), o “universo mental coletivo” é 

hoje atravessado por “ondas semióticas” que, à semelhança da “imagem do tsunami”, coloca a 

todos à mercê de medos e temores e, tal “fluxo invasivo abole a distinção da realidade, do 

sonho, do consumo, da fantasia [...]. E seria uma ilusão pensar que não seríamos afetados 

[...]” por isso. Segundo este autor, é “como se o capitalismo tivesse [...] invadido a tal ponto o 

nosso inconsciente, que há uma espécie de diluição da potência crítica [...]” (PELBART, 

2011). Sob a perspectiva deste autor, se faz necessário que pensemos novos modos de 

resistência no contemporâneo, uma espécie de resistência no nível da [...] sensibilidade, da 

afetação, do molecular.” (PELBART, 2011) 

Pelbart distingue afetos de sentimentos, dizendo-nos que estes últimos são 

“codificados”, “repertoriados”, e que os afetos são “de outra ordem, não são catalogados, são 

dardos” que provocam deslocamentos frente às “intensidades, velocidades e suspensões” 

desconhecidas, que “perturbam nosso repertório”. (PELBART, 2011) O autor nos diz, ainda, 

que a “vitalidade social” é co-extensiva aos poderes rizomáticos e que “o novo capital” tem na 

nossa “força-invenção” sua condição de possibilidade. (PELBART, 2011) Ao nos falar da 

“força-invenção”, o autor afirma que esta “pertence virtualmente a todos e a cada um”, não 

podendo ser “apropriada”, embora o seu fruto possa sê-lo. Sob essa perspectiva, tal força-

invenção pode se dar em “qualquer canto, em qualquer clínica, em qualquer escola, em 

qualquer rua”, sendo a partir da mesma que se faz possível “pensar inflexões de diversos 

tipos.” (PELBART, 2011) 

O aspecto afetivo que transversaliza as ações de cuidado que se pretendem criadoras 

de novos modos de existência também é vulnerável a capturas. Negri e Lazzarato (2001) 

afirmam que “na perspectiva do trabalho imaterial, é a alma do trabalhador que passa a ser 

requisitada.” Como trabalho imaterial entende-se o trabalho intelectual, afetivo e técnico-

científico que integram nossas existências. Segundo Negri e Hardt, “As redes de cooperação 

de trabalho cada vez mais complexas, a integração do trabalho afetivo no espectro da 

produção, a informatização de uma vasta gama de processos de trabalho caracterizam a atual 

mudança da natureza do trabalho.” (Negri; Hardt, 2004, p.23) Estes autores nos dizem que 

“Quando o trabalho é reconhecido como imaterial, altamente científico, afetivo e cooperativo 
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[...] acontece, dentro dos processos de trabalho, a elaboração de redes de valorização social e 

de produção de subjetividades alternativas.” (Negri; Hardt, 2004, p.29).  

Na Conferência A Constituição do Comum, realizada por Negri, em 2006, e que teve 

como anfitrião o então ministro Gilberto Gil, nos é apresentada essa nova maneira de pensar o 

trabalho, conferindo-lhe valor distinto daquele posto na “ética individualista do trabalho, ou 

ética protestante”, em que “obediência e sacrifício” eram a tônica. Ao abordar a “estética 

hacker”, Negri sinaliza que esta traz características de “paixão, aderência, interesse e 

continuidade” que são “exportáveis” para o trabalho que “une, de maneira indissociável, o 

prazer intelectual à força pragmática e ao compromisso social que isso produz.” (NEGRI, 

2006) 

Para Negri (2006), a cooperação que se faz a partir de uma interdependência do 

saber, da prática, da imaginação e do social, é fundamental para a conectividade que hoje dá 

sentido ao trabalho. É nesse sentido que “singularidades cooperantes tornam-se fundamentais 

na construção de qualquer bem, produto e mercadoria” (idem) E, portanto, é na direção de 

“dominar esse tipo de realidade” que o capitalismo hoje se apresenta e, evidentemente, a 

partir da “financialização internacional dos processos produtivos” e das “grandes forças 

globais de controle.” (idem)  

Ao nos afirmar que nesse contexto globalizado há um novo “sujeito político”, Negri 

recupera as categorias “multidão” e „comum” como possibilitadoras de avanços no processo 

democrático. Nele vemos a singularidade como algo que só “se define na relação com o 

outro”, diferentemente do movimento centrípeto posto na individualidade, vemos “multidão” 

como “conjunto de singularidades cooperantes que se apresentam como uma rede”, e vemos, 

ainda, que o “[...] comum está fundamentalmente articulado [...] com o movimento e a 

comunicação das singularidades [...] e que não existe um comum que possa ser referido [...] a 

elementos identitários.” Para Negri, na construção do “comum” importa a crítica à “tradição 

de tomada de poder”, posto que este é “uma unificação para cima, [...] sempre restritiva [...] e 

destrutiva das singularidades e da capacidade de determinar a renovação através dessa 

contínua construção singular do comum.” ( NEGRI, 2006) 

Assim, no cenário das práticas em saúde importa observar os agenciamentos que se 

fazem presentes, os modos relacionais e parâmetros instituídos que trazem o Estado como 

finalidade e as intencionalidades operadas a partir de novos conceitos, posto que práticas de 

controle, sujeição, exploração, normatização e disciplinarização fazem-se presentes a partir de 

novas roupagens. Importa, ainda, dar visibilidade à relação que envolve os coletivos de 
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ativistas do movimento socialmente construído, de luta antimanicomial, e o Estado, posto que 

tal relação adquire novos desenhos de conflitualidade.  

Assim, se a resistência, como nos diz Negri (2006), antes “obedecia a uma matriz 

dialética” e a subjetividade dos que resistiam “era definida por sua exterioridade ao poder”, 

hoje se observa uma exigência de posicionamentos mais oblíquos. Para Negri, no contexto 

pós-moderno, “[...] a resistência se dá como difusão de comportamentos resistentes e 

singulares. Se ela se acumula é de maneira extensiva, isso é, pela circulação, mobilização, 

fuga [...]” e até mesmo por “deserção ativa.” Vemos em Negri que a “gestão do comum”, o 

“exercício do comum”, pode “influenciar as redes administrativas” e “transformar governo 

em governança, que fosse não uma forma de administração paternalista ou funcional”, mas 

como „espaços abertos‟ em que “contradições” e dissensos tenham lugar. 

A relação que envolve os fazeres de coletivos e as expectativas e regras definidas 

pelo Estado, fortemente investidas da lógica de Mercado, diz respeito a uma zona de 

permanente tensão. Acerca dessa relação, Rolnik nos diz que a situação atual tende a superar a 

dissociação entre os campos da micro e macropolítica, nos chamando a atenção para o fato de 

que “[...] o novo regime convoca e intensifica o impulso de criação [...], mas para 

instrumentalizá-lo.” (Rolnik, 2010, p.42) 

Segundo Rolnik (2010, p. 38) “[...] macro e micropolítica compartilham um mesmo 

ponto de partida: a urgência de se enfrentar as tensões da vida humana nas situações em que 

sua dinâmica se encontra interrompida ou, no mínimo, esmaecida.” 

Acerca da ação própria à micropolítica, a autora nos diz que esta 

[...] consiste em inserir-se na tensão da dinâmica paradoxal entre, de 

um lado, a cartografia dominante com sua relativa estabilidade e, de 
outro, a realidade sensível em constante mudança – produto da 
presença viva da alteridade como campo de forças que não param de 
afetar nossos corpos.” (Rolnik, 2010, p. 38) 

Sobre o que ocorre nas ações micropolíticas, Rolnik nos diz ainda: 

[...] tendem a se produzir mudanças irreversíveis na cartografia 
vigente. É que a pulsação destes novos diagramas sensíveis, ao tomar 

corpo em criações artísticas, teóricas e/ou existenciais, as tornam 
portadoras de um poder de contágio potencial de seu entorno. (2010, 
p.39) 

Uma vez que a mobilização subjetiva dos trabalhadores está colocada no centro da 

relação produção-consumo do capitalismo em sua atual forma rizomática, que capitaliza os 

movimentos do trabalho imaterial e investe-os no controle dos territórios, como produzir 

novos territórios, novas conexões, novas redes que se diferenciem das dominantes? 
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Vemos em Foucault que a biopolítica coloca-se como uma estratégia de controle do 

poder não mais voltada ao “[...] homem-corpo, mas ao homem-espécie.” (Foucault, 1999, p. 

289), e que a medicina, em certo momento histórico, passa a se voltar para a força de trabalho, 

a medicalização da população, e a indústria. Aqui nos cabe observar a extensão dos processos 

de medicalização da vida e, ainda, o lugar ocupado pelo complexo médico-industrial que tem 

na indústria farmacêutica a segunda colocada no ranking mundial da riqueza, só perdendo 

para a indústria armamentista.  

Ao nos falar dessa questão, em palestra realizada pela Rede de Formação do Projeto 

de Articulação e Inclusão Social, Amarante (2004) nos alerta para o processo de 

“patologização” e “medicalização” da sociedade a partir da convergência da “indústria de 

medicamentos” e a “mídia”. Em seu propósito de produzir “uma espécie de patologia do ser 

social” (idem), a indústria farmacêutica vem patrocinando grande parte das pesquisas, 

congressos e publicações realizados no campo da saúde (AMARANTE; CRUZ, 2012, p.77), 

se fazendo necessária “[...] uma política mais delineada sobre a questão dos medicamentos, 

com a quebra ou flexibilização das patentes, e uma série de outras medidas [...]”, na direção 

de “[...] aumentar o controle social dos custos e da distribuição dos medicamentos [...]” (idem, 

idem) 

Sob a perspectiva de operar uma transformação conceitual, no que se refere à 

biopolítica, Pelbart (2003), inspirado em Deleuze, propõe que se pense a potência política da 

vida em oposição ao poder sobre a vida. Assim, vemos em Pelbart a idéia de “biopotência do 

coletivo” (PELBART, 2003, p.24) como possibilidade de resistência ao biopoder. Neste autor, 

vemos a seguinte indagação – “Como detectar modos de subjetivação emergentes, focos de 

enunciação coletiva, territórios existenciais, inteligências grupais que escapam aos parâmetros 

consensuais, às capturas do capital e que não ganharam ainda suficiente visibilidade no 

repertório de nossas cidades?” (PELBART, 2003, p.22) O autor nos lembra, ainda, que “[...] 

não se produz só na fábrica, não se cria só na arte, não se resiste só na política; é preciso 

pensar conjuntamente esses processos: arte, política e produção [...]” (Pelbart, 2003, p.132) 

Assim, se o capitalismo se fez nômade, imagina-se que resistir a esse estado de coisas, ao 

biopoder, também possa seguir a mesma lógica. 

A resistência tomada como linhas de fuga, na perspectiva de Deleuze e Guattari, 

implica em invenções e não enfrentamentos. Pensar a resistência como um dos componentes 

da subjetividade e pensá-la, não como uma individualidade, mas como um conjunto de 

singularidades que habitam a micropolítica, nos possibilita desconstruir a idéia de resistência 
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como processo reativo, como é habitualmente apreendida. A singularização afirma outras 

maneiras de ser, outras sensibilidades, e se coloca como processo contra-hegemônico, o que 

representa possibilidades à vista no que se refere aos devires e à “invenção da vida como obra 

de arte”. (Deleuze, 1988, p. 122). 

Outras contribuições interessantes para o entendimento dessa questão nos são 

trazidas por Oswald de Andrade, em Rolnik. “Oswald de Andrade (1990d) chegou a defender 

a tese de que a Antropofagia constituiria uma „terapêutica social para o mundo 

contemporâneo‟.” (Rolnik, 2001, p.26) Segundo Rolnik (2002, p. 18), há um modo de 

subjetivação “antropofágico”que é acionado a partir de uma “[...] estratégia do desejo definida 

pela justaposição irreverente que cria uma tensão entre mundos que não se roçam no mapa 

oficial da existência, que desmistifica todo e qualquer valor a priori [...]” Para a autora, “ [...] 

não há vida humana possível sem um modo de ser no qual possa sentir-se „em casa‟.” 

Construir um‟em casa‟ depende agora de algumas operações bastante 
inativas na subjetividade do ocidente moderno, mas familiares ao 

modo antropofágico em sua atualização mais ativa: sintonizar as 
transfigurações no corpo, efeitos de novas conexões de fluxos; pegar a 
onda dos acontecimentos que tais transfigurações desencadeiam; fazer 
a experimentação de arranjos concretos de existência que encarnem 
estas mutações sensíveis; inventar novas possibilidades de vida. 
(Rolnik, 2001, p.23) 

O desafio de pensarmos criticamente e criarmos permanentemente linhas de fuga nos 

processos que habitam o cenário da saúde na atualidade - em que a economia de mercado se 

coloca como fio condutor das relações que se fazem presentes nos processos de subjetivação, 

nos fenômenos sociais e políticos diversos - afirma a dimensão política da criação como modo 

de resistência. Como nos lembra Fonseca,  

“Segundo Foucault, na racionalidade política da arte de governar 

neoliberal, [...] trata-se de generalizar a forma política do mercado 
para todo o corpo social, de modo que esta – a economia de mercado – 
funcionará como um princípio de intelegibilidade das relações sociais 
e dos comportamentos individuais”. (FONSECA, 2008, p. 160) 

Segundo este autor, os estudos apresentados por Foucault nos cursos “Segurança, 

território e população” e “Nascimento da biopolítica”, realizados em 1978 e 1979, constituem 

análises que indicam uma “[...] reflexão sobre contra-condutas possíveis [...]” no interior da 

racionalidade política (FONSECA, 2008, p.161-162). Assim, no contexto da arte de governar 

neoliberal, “[...] a política encontra-se reduzida a uma racionalidade econômica [...]” 

(FONSECA, 2008, p. 160) e essa mercantilização da política, frequentemente, aposta em duas 

únicas possibilidades para nossa atuação – sujeição ou indignação. 
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À luz do pensamento desses autores, nos é possível melhor situar a experiência da 

ACF no cenário das relações estabelecidas com os poderes instituídos e perceber sua 

produção como um movimento de resistência que potencializou o “trabalho vivo” (MERHY, 

2002) de seus atores, expandiu cenários de pertencimento, provocou estranhamentos e 

deslocou competências, a partir da criação de linhas de fuga. Tais aspectos, a nosso ver, 

guardam relação com agenciamentos orientados pela idéia de desinstitucionalização e pela 

“[...] apropriação da noção de diversidade cultural [...]”, enquanto “[...] um deslocamento, ou 

uma ruptura, caráter de resistência ao processo de medicalização/psiquiatrização [...]” 

(AMARANTE, 2012, p.62) que se verifica no campo da saúde mental e que se espraia por 

todo o tecido social. 

III.5 – Das redes de produção do cuidado 

Rede é um conceito posto como operador das práticas em saúde, abrigando, no 

entanto, distintos entendimentos a partir de seus “operadores”. No contexto do planejamento e 

gestão em saúde, este conceito designa o conjunto de serviços de saúde instituídos, indicando, 

assim, um número limitado de recursos e ofertas que obedecem à lógica da hierarquização a 

partir de diferentes níveis de complexidade. Rede é também a designação de um modus 

operandi, próprio da contemporaneidade, em que a conectividade parece estar posta como 

exigência permanente nos diversos cenários, sejam eles pessoais ou profissionais.  

Quando o contexto é o de rede social, que gera efeitos de diferenciação, em que as 

práticas são afirmadas em si mesmas, sem absorção ou mediação pelo Estado, instala-se um 

campo fértil para se pensar autogestão, livre aprendizagem, acolhimento, coletividade, e 

flexibilização de identidades profissionais. A manutenção do aspecto instituínte nas 

experiências desenvolvidas por redes sociais parece ser elemento fundamental para a 

sustentação do modo inventivo de operar cuidado em saúde.  

Experiências construídas a partir de redes sociais fornecem a idéia inicial de que 

liberdade e invenção estão presentes na forma de uma produção que se faz fora dos marcos 

institucionais. Porém, não se tem garantia de que essa produção não se limite a reproduzir 

práticas viciadas, posto que o que se produz em relação ao espaço social em que se está 

inserido depende das subjetividades e intencionalidades verificadas nos encontros que 

envolvem necessidades muitas vezes distintas. Há, ainda, um grande número de experiências 

desenvolvidas no interior dos serviços instituídos que cursam com o exercício crítico e que se 
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fazem inventivas. Observa-se, assim, a necessidade de se desconstruir fórmulas que afirmem, 

a priori, oposições e dualidades que em nada favorecem o avanço da Reforma. 

Feita essa observação, constatamos que é nos modos de produção de subjetividade, e 

na forma como se estabelecem os modos relacionais no interior de uma dada experiência, que 

reside a possibilidade da invenção. Experiências voltadas à produção, acúmulo e reprodução 

de Capital Social, por exemplo, encontram melhores condições de se desenvolverem em 

cenários em que se verificam um menor grau de hierarquia e uma maior abertura para 

dissensos. Como nos diz Augusto Franco,  

“[...] quanto mais relações horizontais – em rede – se formarem entre 
pessoas e grupos de uma coletividade e quanto mais democráticos 

forem os processos políticos praticados nessa coletividade, mais forte 
será a „comunalidade‟, quer dizer, a expressão da comunidade 
enquanto entidade socialmente „viva‟ [...], e maior será o nível do seu 
Capital Social.” (FRANCO, 2003) 

Pode-se, ainda, dizer que tais cenários de rede, descritos por Franco, ao fortalecerem 

o senso de comunidade, favorecem também processos autopoiéticos, abertos a uma 

permanente desconstrução-invenção de realidades.  

A idéia de rede guarda relação com a possibilidade de colocar em questão a 

economia do desejo, dos processos de subjetivação, a criação de laços de solidariedade e 

alianças em torno da cidadania, o que representa um antagonismo à individualização. Uma 

rede coloca-se como algo distinto dos indivíduos que a compõem e traz dimensões do “entre” 

e do “além” dos indivíduos, estabelecendo um estatuto próprio. Tal dinâmica supera o modo 

de funcionamento individualizante que remete à idéia de que um cidadão livre é aquele que 

traz uma identidade auto centrada. O indivíduo é uma concepção de certo modo de 

funcionamento capitalístico que opera representações universalizantes e totalizantes, que forja 

um registro de sentido que marca formas de estar no mundo. 

Assim, uma rede que escape a um funcionamento burocrático, modelar, não se define 

como um modo pelo qual os indivíduos se organizam, mas, pelo contrário, define-se como um 

território existencial que estabelece conexões entre modos de existência diferentes, em que 

são produzidos focos mutantes de criação. 

Segundo Franco (2006), na micropolítica dos processos de trabalho há redes 

modelares, que serializam práticas em saúde, e redes rizomáticas que respeitam as 

singularidades, produzem novos fluxos de competência, e trazem alta capacidade de se 

produzirem a si mesmas. Segundo este autor, estas últimas trazem o caráter auto-analítico e 

autogestionário, que não está dado a priori, pois depende dos sujeitos que operam a rede e 
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suas singularidades. Franco destaca que o conceito de singularidade é central nessas práticas. 

(FRANCO, 2006, p. 3-5) 

Diferentemente das redes implementadas a partir da verticalidade hierárquica, pelo 

Estado, as redes sociais que escapam ao modelo centralizado de gestão são criadas por 

ressonância, onde a experimentação é elemento essencial. Segundo Valla & Lacerda (2005, p. 

281), redes de apoio social caracterizam-se “[...] por diversos recursos emocionais e 

tangíveis”, disponibilizados “por meio de relações sociais [...]”, cujo modo de operar se faz 

“[...] a partir de valores como a solidariedade, o acolhimento e o sentimento de pertencimento 

ao grupo.” (VALLA & LACERDA, 2005, p. 288) 

Experiências efetivadas por redes sociais constituem territórios existenciais, 

subjetivos e coletivos, e cabe nos interrogarmos sobre os valores de uso que vêm sendo 

inventados no percurso da política de saúde mental, e a que necessidades atendem. De que 

abordagens lançamos mão, dentre as que integram as “tecnologias leves” (MERHY, 2002), 

para resistir às serializações e dar lugar a uma ética potencializadora do cuidado nas relações 

estabelecidas entre usuários de serviços de saúde mental e trabalhadores? 

Nesse contexto, o que pode o “trabalho vivo em ato” (MERHY) de um trabalhador 

em saúde mental? Evocando Guattari e Paulo Freire, Merhy nos apresenta como lição a ser 

apreendida destes dois revolucionários “[...] realizarmos no agir diário, junto aos outros, 

dentro de nossos campos de responsabilidades e competências, processos de sujeitos sociais 

protagonizadores de seus modos de caminhar na vida, individual e coletiva.” (MERHY, 2001, 

p. 2) Para este autor, “A tutela, bem como a sua implicação na produção da autonomia [...] são 

compreendidas a partir do fato de que se constituem como processos relacionais e de 

produção, e nunca como essências dadas aos seres. Portanto são sempre possibilidades 

produtivas.” (MERHY, 2001, p. 3) 

Mesmo nas relações desenvolvidas a partir do contexto institucional pode-se 

observar, como nos diz Franco, que há redes habitadas por “práticas serializadas, não 

singulares e com baixo nível de fluxos-conectivos; e ao mesmo tempo, [...] redes rizomáticas 

operando subjetividades desejantes em alta potência com o trabalho vivo em ato.” (FRANCO, 

2006, p. 6) Esse é, portanto, um campo de negociação, em ato, em que o projeto ético-político 

do trabalhador, na relação com o usuário, é aspecto determinante no processo. Escapar às 

capturas normativas, à repetição de modelos viciados de produção do cuidado, é algo que 

implica desejo. Desejo enquanto energia criativa como formularam Deleuze e Guattari, desejo 

enquanto núcleo de formação de subjetividade. 
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Escapar à reprodução dos territórios existenciais referenciados ao agir tutelar 

constitui aprendizado para profissionais e também para usuários. Possibilitar novos 

protagonismos, abrir caminho para novos e solidários acontecimentos, compartilhar ações de 

cuidado com não-especialistas em saúde, são questões que implicam em desinstitucionalizar o 

fazer tradicional das profissões, e aqui convém lembrar Basaglia em sua riquíssima 

contribuição acerca do processo permanente de desconstrução-invenção. 

Segundo Franco (2009, p. 13) “[...] o cuidado é uma produção social no cenário da 

micropolítica das práticas de saúde e também uma produção subjetiva, expressa pela força 

desejante de cada trabalhador, usuário e gestor do SUS.” Em estudo que realizou sobre a 

produção do cuidado na atenção básica, centrado na Estratégia Saúde da Família (ESF), o 

autor buscou o entrecruzamento “de três dimensões na construção de sua avaliação [...]: a 

dimensão rizomática, [...] o desejo, [...] o trabalho vivo em ato [...]”, empreendendo esforço 

de compreensão dos fenômenos da produção do cuidado a partir de uma visada capaz de 

“agregar o sensível” (FRANCO, 2009, p. 16) e apreender “[...] o que se forma com base nas 

intensidades circulantes entre sujeitos em relação, como parte importante na produção do 

cuidado.” (FRANCO, 2009, p.17)  

No referido estudo, vemos em Franco (2009) que subjetividades operam na produção 

do “real social” e que estas, por sua vez, “tem como principal força motriz o desejo.” Assim, 

Franco nos diz que “o desejo é agenciamento” e que “a produção do mundo se dá por 

subjetividades desejantes, que operam em fluxos, em conexão entre muitos campos de 

intensidades e dão formação a novos mundos que vão se constituindo no processo.” (2009, 

p.23). Evocando Deleuze e Guatari, o autor nos afirma a potência “revolucionária” do desejo. 

Outros aspectos que o autor nos apresenta são os de que o trabalho vivo traz “essa 

extraordinária característica, caótica, revolucionária, potencialmente instituínte” (FRANCO, 

2006-2003a) e que “o que define o perfil do cuidado não é o lugar físico onde se realiza o 

cuidado, mas o território no qual o trabalhador se inscreve como sujeito ético-político, o qual 

anda com ele onde ele estiver operando seu processo de trabalho.” (FRANCO, 2009, p.27) 

Ao pensarmos o cuidado como elemento que baliza a dimensão técnico-assistencial 

de toda e qualquer prática em saúde - não só aquela inscrita no campo da saúde mental -, 

observamos que este (o cuidado) precede a própria ação em saúde ou, ainda, não está 

circunscrito ao setor saúde e que se apresenta como uma categoria que transversaliza 

diferentes cenários de práticas. Pensar o cuidado como “[...] um a priori ontológico [...]” 

(BOFF, 1999, p. 101) é pensá-lo como um “modo-de-ser-no-mundo” (Boff, 1999, p. 92). Em 



92 
 

 

suas múltiplas significações, cuidado apresenta-se como “cura”, “atitude de desvelo e de 

preocupação”, “diligência, zelo, atenção, bom trato” (BOFF, 1999, ps. 90, 91), evocando uma 

relação fundada entre sujeitos. 

Vemos em Boff, que o “modo-de-ser-cuidado” problematiza a objetivação posta na 

relação com o mundo, visto que a objetivação configura um “[...] situar-se „sobre‟ as coisas 

para dominá-las a serviço dos interesses pessoais e coletivos.” (BOFF, 1999, ps. 95, 94) 

Dessa forma, uma socialidade fundada em um “ethos” de cuidado, sinergia e solidariedade 

para com a vida, estará distanciando-se de visões de mundo fundadas no cartesianismo e na 

razão e aproximando-se de um conjunto de valores em que história, utopia, afecção e 

interação ocupam lugar central. A noção de cuidado é, portanto, aqui referida como valor 

ético-político e como bem comum, produzido na confluência de saberes e práticas dos 

diferentes atores envolvidos na experiência da ACF, diferenciando-se da idéia de uma 

“intervenção sobre um outro objetivado” (GUIZARDI; CAVALCANTI, 2010). 

Assim, o cuidado como dimensão ético-política, presente nas relações humanas, 

favorece o reconhecimento do usuário de serviços de saúde mental como um outro-sujeito – 

capaz de se inserir na construção de novas sociabilidades tecidas no cotidiano e na relação 

com a cidade – e potencializa o debate acerca da cidadania, democracia e inclusão social. Sob 

essa perspectiva, a noção de cuidado problematiza, ainda, a “ditadura do modo-de-ser-

trabalho [...] como intervenção, produção e dominação” (BOFF, 1999, p. 97), em que são 

observados valores utilitaristas que moldam subjetividades “[...] escravizadas pelas estruturas 

do trabalho produtivo, racionalizado, objetivado e despersonalizado, submetidas à lógica da 

máquina.” (BOFF, 1999, p. 97) Em Boff, vemos que “O resgate do cuidado não se faz às 

custas do trabalho e sim mediante uma forma diferente de entender e de realizar o trabalho.” 

(BOFF, 1999, p.99) 

Apreende-se, a partir das contribuições desses autores, que novos referenciais, que 

não os hegemônicos, estarão orientando processos de produção de subjetividades 

„cuidadoras‟, em que o desejo, a criatividade, a responsabilização e a liberdade constituem as 

condições de possibilidade para uma prática fundada no cuidado e comprometida com a 

defesa da vida. Importa observar, portanto, o campo ético-político em que se inscrevem os 

sujeitos envolvidos nos processos de produção do cuidado e a partir de que referenciais e 

intencionalidades tais sujeitos operam. E esta é uma questão que transversaliza as mais 

diversas instituições, a cidade, e a sociedade – de que forma escolas, universidades, 

associações de bairro, centros de saúde, igrejas, movimentos sociais, partidos políticos, 
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estruturas de governo etc, vêm cuidando das pessoas que deles se aproximam? Aqui, nossa 

memória retorna ao profeta do princípio Gentileza, como nos disse Guelman (2003) em sua 

inspiradora contribuição no interior da experiência da ACF que aqui analisamos. 

III.6 – Do encontro com a arte e a cultura – modos relacionais e fatores de 

desmedicalização da loucura 

"Eis o que sucede conosco na música: primeiro temos que aprender a 
ouvir uma figura, uma melodia, a detectá-la, distingui-la, isolando-a e 
demarcando-a como uma vida em si; então é necessário empenho e 
boa vontade para suportá-la, não obstante sua estranheza, usar de 
paciência com seu olhar e sua expressão, de brandura com o que nela 
é singular: – enfim chega o momento em que estamos habituados a 
ela, em que a esperamos, em que sentimos que ela nos faria falta, se 
faltasse; e ela continua a exercer sua coação e sua magia, 

incessantemente, até que nos tornamos seus humildes e extasiados 
amantes, que nada mais querem do mundo senão ela e novamente ela.- 
Mas eis que isso não nos sucede apenas na música: foi exatamente 
assim que aprendemos a amar todas as coisas que agora amamos. 
Afinal sempre somos recompensados pela nossa boa vontade, nossa 
paciência, equidade, ternura para com que é estranho, na medida em 
que a estranheza tira lentamente o véu e se apresenta como uma nova 
e indizível beleza:- é a sua gratidão por nossa hospitalidade. Também 

quem ama a si mesmo aprendeu-o por esse caminho: não há outro 
caminho. Também o amor há que ser aprendido." (Nietzsche, 2001, p. 
221) 

A contemporaneidade tem sido habitada por inúmeros projetos que preconizam a arte 

e a cultura como ferramentas de excelência no que se refere à transformação de realidade, de 

formas de sociabilidade, e de resistência às capturas capitalísticas. O Instituto Pólis – Estudos, 

Formação e Assessoria em Políticas Sociais – há muito se debruça sobre estes campos como 

espaços de celebração de coletividades, sendo expressiva a produção acadêmica de artistas 

plásticos, poetas e escritores, advindos da sociologia e da antropologia (Octavio Ianni – 

sociólogo, professor da Escola de Comunicação e Artes da USP -, Hamilton Faria – professor 

da Faculdade de Artes Plásticas da Faap, SP -, Pedro Garcia – professor de antropologia da 

Faculdade de Educação da UFRJ -, para citar alguns) nas formulações que atestam o lugar da 

arte e a vivência da diversidade cultural como cenários privilegiados para a realização de um 

salto qualitativo em direção à cidadania e à qualidade de vida.  

A procura por uma aproximação com a arte, no contexto da experiência da ACF, 

parece inscrever-se, num primeiro momento, como resposta às necessidades formuladas pelo 

coletivo de usuários do Naps Jurujuba, e não representou, inicialmente, uma proposta restrita 

à criação de fazeres artísticos pelos usuários desse serviço, mas foi antes uma procura por 

explorar as ofertas existentes na cidade na direção de estabelecer uma aproximação destes 

com diferentes cenários da arte. Tal aproximação possibilitou também ao coletivo da ACF o 
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encontro com outras racionalidades e a afirmação de uma zona de diálogo que gerou inúmeros 

projetos conjuntos com artistas e estabelecimentos de arte e cultura. Neste encontro foi 

possível construir parcerias e inaugurar novos olhares sobre o convívio com a loucura, e para 

ambos os campos, da saúde mental e da arte. A esse respeito, há um aspecto que observamos 

como fator que aproxima estes dois campos e que parece transversalizá-los, qual seja, certa 

„marginalidade‟ conferida ao „louco‟ e ao „artista‟ nos contextos da ciência e do imaginário 

social.  

Como nos diz Santos (2011, p. 29), “[...] a racionalidade estético-expressiva é a 

racionalidade menos colonizada, mais sub-representada da modernidade [...]” diferentemente 

do que “[...] aconteceu com as outras racionalidades, que foram totalmente colonizadas pela 

racionalidade cognitiva ou instrumental da ciência moderna.” (idem), embora a arte também 

se encontre, em menor medida, colonizada pelo “[...] mercado, o Estado e a ciência [...]” 

(SANTOS, 2011, p. 30). Não obstante a arte também ser alvo de mercantilização e regulação, 

este autor nos indica que “[...] há sementes e margens a se cultivar” (idem) a partir da própria 

marginalidade a que ela se atribui. Santos (2011, p. 31), ao nos falar de “[...] uma ciência 

emancipatória, de uma ecologia de saberes [...]”, identifica nas “práticas estéticas” um 

elemento importante nos processos de produção do conhecimento. 

Afora essa aproximação com a arte ter gerado iniciativas culturais e artísticas - a 

criação do grupo vocal Musicamor; o bloco carnavalesco Loucos por Amor e a composição 

de sambas; a produção de vídeos no interior do IACS e a exibição destes em cenários da 

cidade; experimentações individuais e coletivas na esfera das artes plásticas, nos cenários do 

MAC e do Centro de Arte Hélio Oiticica; e exposições de pinturas e fotografias, de autoria 

dos usuários de serviços, no Museu do Ingá, na Fundação de Arte de Niterói, na Galeria do 

Poste e no MAC -, como expressão de um coletivo de usuários da rede de saúde mental, e o 

fato de que tais expressões estéticas, quando apresentadas à cidade, possam ter produzido um 

efeito sobre o imaginário social da loucura, e pensamos que produziu, importa observar que 

tais produções foram antecedidas pela proposição de ocupar os cenários oficiais da arte, e de 

forma cotidiana, possibilitando a todos um sentimento de pertencer a tais cenários, a partir de 

vínculos estabelecidos.  

Assim é que as freqüentes idas ao Cine Arte UFF; ao IACS/UFF (cenário de 

docentes e estudantes de arte e produção cultural), para as oficinas de vídeo; as visitas ao 

Anima Mundi e às demais exposições realizadas em diversas galerias e museus; e a ocupação 

das praças e da praia de Itaipu, para cantorias e outras ações poéticas, são aqui também 
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compreendidas como momentos de encontro com a arte e a cultura. Em outras palavras, 

caracterizamos como „encontros com a arte e a cultura‟ todas as iniciativas que introduziram a 

presença do coletivo dessa experiência em ambientes que „respiram arte‟ e, ainda, as ações 

que fizeram dos espaços físicos da cidade uma espécie de suporte expandido da arte. 

O aspecto da ambiência é aqui considerado enquanto dado que traz relevância, posto 

que inaugura um contato com outros códigos de referência, estranhos aos serviços 

assistenciais instituídos que, não raramente, apropriam-se da arte como „ferramenta clínica‟. 

Aqui importa observar que a simples ocupação de novos cenários, se acompanhada da mesma 

lógica „clínica‟, não instaura mudanças qualitativas na relação estabelecida em torno da 

loucura, mas, ao contrário, representa a expansão do fazer clínico por sobre o tecido social a 

partir da manutenção de um olhar que em nada favorece processos de desmedicalização da 

loucura.  

Podemos dizer, ainda, que frequentar cotidianamente espaços de arte e cultura diz 

respeito à acessibilidade aos bens culturais e, nesse sentido, constitui um direito, podendo se 

tornar, ainda, um hábito. As iniciativas de realização do bloco carnavalesco Loucos por Amor 

e das apresentações do grupo vocal MusicAmor nos shows Canta Loucura, e nos demais 

eventos em que se apresentou, embora guardando aspectos de continuidade, e, no caso do 

Canta Loucura, por uma década, estiveram circunscritas às datas especiais, como, por 

exemplo, o carnaval, festas da rede de saúde, e a semana comemorativa do 18 de maio, 

adquirindo, portanto, aspectos de celebração e de maior visibilidade. Há, porém, a força do 

cotidiano que instaura familiaridade nos encontros, ao mesmo tempo em que apresenta 

novidades. 

Ao instaurar essa multiplicidade de contato com diferentes espaços, enquanto 

„lugares praticados‟, tendo como referência um cotidiano alicerçado na intimidade com os 

cenários, na emoção, na cooperação, no acolhimento e na solidariedade, a experiência aqui 

analisada nos permite pensar em uma rede de cuidados que se fez fora dos parâmetros 

próprios de procedimentos normatizados voltados à produtividade numérica, serializações e 

financiamentos. Também a idéia de cuidado não é aqui percebida sob a perspectiva de ações 

restritas ao repertório da saúde, posto que se apresenta como prática compartilhada entre  

diferentes atores, muitos dos quais sem qualquer aproximação prévia com o setor saúde. 

Trata-se, a nosso ver, de uma experiência que se abre a possibilidades inovadoras, 

multiplicadoras de vínculo, com forte potencial de influenciar, em alguma medida, a própria 

configuração do espaço público da cidade. Sob as perspectivas da inclusão social e da 
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cidadania, observam-se ações de acolhimento que potencializam o convívio em seu sentido 

político, enquanto encontro marcado por hospitalidade, amizade e debate, como sinalizado 

por Pechman (2002).  

Buscar um encontro com a arte e a cultura sob a perspectiva de que estas possam 

disparar um processo de produção de novos sentidos, como nos parece ter sido a aposta feita 

pelo coletivo da ACF, é pensá-las a partir de parâmetros que guardam relação com lazer, 

promoção de saúde, integralidade, mas é pensá-las também em sua potência política a partir 

dos deslocamentos que promovem. Como nos diz Oliveira (2009, p. 316), nas  

“[...] práticas dialógicas que buscam efetivamente o encontro com o 
outro [...]”, como as observadas na “arte pública”, “[...] em que todos 

falam para serem ouvidos [...], o artista funciona como mediador [...] 
para que outros [...] se apropriem dos canais da arte para sua própria 
expressão.” (OLIVEIRA, 2009, ps. 316, 317).  

A arte, em sua “reconexão” com a “práxis vital”, a partir de “contextos sociais vivos” 

(OLIVEIRA, 2009, ps. 315, 316), apresenta-se, assim, “[...] como campo fértil de 

experimentações sociais, como um espaço parcialmente poupado à uniformização dos 

comportamentos.” (BOURRIAUD, 2009, p.13) 

Vemos em Bourriaud (2009, p.11) que “[...] A atividade artística [...] tenta efetuar 

ligações modestas, abrir algumas passagens obstruídas, pôr em contato níveis de realidade 

apartados”, e que ao tomar “[...] como horizonte teórico a esfera das interações humanas e seu 

contexto social [...]” a arte define-se em sua dimensão “relacional” (BOURRIAUD, 2009, p. 

19). Sob o quadro de referência da estética relacional, a intersubjetividade coloca-se como 

substrato da arte na medida em que esta se concentra na produção de modos de convívio, e 

nisso reside o projeto político da arte. Para Bourriaud (2009, p. 22), “[...] a obra de arte 

representa um interstício [...]”, termo “[...] usado por Karl Marx para designar comunidades 

de troca que escapavam ao quadro da economia capitalista [...]” e que “[...] sugere 

possibilidades de troca além das vigentes nesse sistema.” (BOURRIAUD, 2009, ps. 22, 23). 

Vemos nesse autor que “A arte é um estado de encontro fortuito” (BOURRIAUD, 2009, p. 

25), entre tantos outros que a cidade promove. 

O aspecto relacional é observado também no cinema. A interação no contexto da 

parceria estabelecida com o Cine Arte UFF inicia-se a partir do contato dos usuários da rede 

com os funcionários e programadores da agenda do cinema. Observa-se na dinâmica 

relacional estabelecida pelo cinema com seus expectadores uma via de mão dupla. A partir do 

interesse dos responsáveis pela programação, à época, foi adotado um instrumento para que os 
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expectadores opinassem sobre os filmes assistidos e, ainda, a partir da observação de que 

havia expectadores bastante assíduos, eram destinadas carteirinhas que garantiam a estes 

gratuidade no acesso.  

Embora os usuários dos serviços tivessem tal gratuidade já garantida pela parceria 

realizada, um usuário do Caps Herbert de Souza foi contemplado, a partir de sua assiduidade, 

com a carteirinha adotada pelo cinema, o que representou para ele motivo de satisfação. Em 

sua delicadeza em noticiar tal feito para o grupo, evitando gerar algum desconforto pela 

diferenciação que seu apreço por cinema lhe conferiu, ele disse – “Assim ficou melhor, é 

menos um para disputar os ingressos fornecidos a cada mês.” Com o que todos concordaram. 

Como nos diz Comolli (2011, p. 98) “[...] sem expectador não há cinema [...]. O 

cinema é uma relação.” Ir ao cinema, em pequenos grupos, a partir do interesse pelos filmes 

exibidos, é prática que aciona várias “telas”. “Cada expectador possui uma tela mental” 

(BARCELLOS, 2011, p.102). Nenhuma delas “[...] reproduz ou produz a mesma coisa. O 

filme é um, os expectadores são vários [...]” (idem). Assim, diferentes sujeitos, com distintas 

experiências, apreendem de forma singular o conteúdo exibido, a partir de sua capacidade de 

memorização e do filtro de sua tela mental. Signos, informações, e emoções são apreendidos 

diferentemente, fazendo dos momentos de encontro no Restaurante e Bar Velho Armazém, 

em São Francisco, onde se davam as discussões sobre os filmes assistidos, um cenário de 

produção de um novo filme – leituras diversas, projeções, vontade de mudar o final, enfim, 

um exercício de criação de novos roteiros. Em tempos de “hipertrofia da visibilidade” 

(COMOLLI, 2011, p. 111), em que a TV e o “cinema espetacular” saturam o olhar, o 

encontro com „O Boto‟, com „Narradores de Javé‟, entre tantos outros, abriu chance para a 

criação e revelou potenciais roteiristas.  

A aproximação feita com o MAC, em 1998, foi muito bem recebida pelo então 

diretor da Divisão de Arte Educação do MAC, Luís Guilherme Vergara, dando lugar às 

oficinas de arte, de frequência semanal, no interior do museu. A pertinência da iniciativa de 

tal aproximação com o museu, e a dimensão da interseção constitutiva do trabalho conjunto 

ali realizado, dizem respeito a uma confluência de fatores. Ao se referir ao início da relação 

estabelecida entre a “luta antimanicomial e o MAC”, vemos na narrativa de Vergara que tal 

aproximação se deu cerca de um ano depois de o museu ter sido inaugurado e que há uma 

“convergência” no “espírito de época” que marca o surgimento do ideário antimanicomial e 

da arte contemporânea no Brasil.  
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Ao nos falar que o “desafio antimanicomial” encontra correspondência no “processo 

de construção artística, forte na arte contemporânea, do anti-museu”, Vergara identifica em 

ambos os movimentos a busca por uma produção “engajada com a vida.” Acerca da 

confluência de dimensões históricas e conceituais observadas nessa aproximação da ACF e do 

MAC, Vergara observa que “o MAC, em sua forma circular, já inspira uma relação de 360 

graus em termos de visão para fora [...], ele já é um anti-museu por sua própria arquitetura [...] 

que se volta para a vida.” Segundo Vergara, “O Niemeyer ao construir uma rampa dessa [...]”, 

e viabilizar uma “ascensão pela rampa, também nos fala de uma forma arquitetônica [...] 

voltada para a democratização.” (VERGARA, 2003) 

A questão do aspecto arquitetônico, e escultural, do MAC em seus indícios de uma 

intencionalidade orientada pelas idéias de democratização do acesso e de produção de arte 

voltada para o mundo, para o „fora‟, e engajada com a vida, nos remete à idéia da “porta 

aberta” no contexto dos serviços substitutivos, em sua missão de abrir-se ao território. Afora 

esse ponto de convergência, há ainda outros pontos que se fazem presentes na zona de 

interseção da experiência da ACF com o MAC. Ao nos falar que “[...] nessa trama de 

produção artística contemporânea há uma tangência com o marginal, enquanto algo que está 

fora do racional”, e que “uma referência forte nesse sentido é o Bispo do Rosário”, Vergara 

nos diz, ainda, de “toda uma geração de artistas dos anos 50 que teve sua arte influenciada a 

partir do contato com a produção artística de internos da Colônia Juliano Moreira e do 

Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro, como, por exemplo, Mário Pedrosa e Palatnik.” 

(VERGARA, 2003) 

Ao nos falar do Bispo do Rosário como forte referência da arte contemporânea e da 

perspectiva da arte como algo que se enlaça com o “fora” do museu, Vergara nos remete ao 

debate “Um Outro Olhar é Possível”, promovido pelo Projeto de Articulação e Inclusão 

Social, em que foram abordadas as obras realizadas por Artur Bispo do Rosário e Gentileza. 

Vemos nas narrativas de Leonardo Guelman, Denise Correa e Eduardo Mourão, integrantes 

dessa mesa de debate, aspectos que potencializam a discussão da relação arte-saúde mental-

cidade.  

Sobre a potência da arte do Bispo do Rosário, no contexto da ressignificação de 

idéias e práticas que habitam o campo da saúde mental, Denise Correa nos diz da importância 

de “acolher o imaginário, para que não fiquemos tão rígidos” em nossas práticas profissionais. 

Essa palestrante nos lembra, ainda, que  
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“O Bispo conseguiu transpor os muros do asilo, ser reconhecido 
internacionalmente, através de sua arte [...], uma arte que comove a 

todos, que traz uma perplexidade a quem toma contato com ela, que se 
contrapõe à crença do louco improdutivo que não tem lugar na 
sociedade [...]. Ele mostra que é possível transformar, que é possível 
termos um novo olhar para essas pessoas [...] e acolhê-las no nosso 
cotidiano, na nossa cidade.” (CORREA, 2003) 

Eduardo Mourão, ao nos trazer o processo vivido pelos impressionistas no 

estabelecimento dessa arte no cenário europeu da época, sinaliza a ousadia dos mesmos em 

afirmar o impressionismo como “[...] um jeito legítimo de ver e de representar o mundo, e de 

arte [...]”. Tal ousadia deu lugar ao “salão dos recusados”, derivando daí o reconhecimento 

deste novo olhar no cenário da arte. Acerca da necessidade de novos olhares que emprestam 

ao mundo novas configurações, Mourão nos diz, ainda, que  

“É a possibilidade de reinventar o nosso olhar que vai abrir novas 
percepções acerca da constituição íntima do mundo, para que se possa 
reinventá-lo em relação à loucura. Se a gente fica no olhar 
padronizado [...], nós vamos continuar a cuidar dela da forma mais 
autoritária [...], isolando, segregando, como algo que é oposto, que 
precisa estar escondido, porque isso nos tranqüiliza. [...] Exercitar esse 
diálogo com o inconsciente, com a sombra [...] é uma aventura que é 

arte também, mas é também uma proposta nova de pesquisar, de olhar, 
de aceitar a complexidade, os paradoxos do mundo, para a gente poder 
criar diferente.” (MOURÃO, 2003) 

Guelman, ao nos falar do Gentileza  - “[...] como exemplo muito rico para a gente 

pensar uma não cronificação da loucura e a própria consagração da loucura como alguma 

coisa consolidada” -, refere-se a ele como “alguém que conseguiu romper com o espaço da 

instituição psiquiátrica [...] enquanto espaço apartado [...] que afasta das possibilidades de 

convívio e de interação”. Observa-se que o uso da cidade feito por Gentileza, como um 

grande ateliê, se coloca como algo que se alinha ao pensamento dos artistas pós anos 60. Sob 

a perspectiva do “antagonismo” indicado na contraposição dos termos “capetalismo” e 

“gentileza”, evocados pelo „profeta‟, vemos um convite a uma reflexão sobre o sistema. 

Segundo Guelman, a frase “Gentileza gera Gentileza exalta uma nova ética” e sua “atualidade 

está em reconhecer uma crise das relações.” (GUELMAN, 2003) 

Ao nos falar de como apreende as proposições do Projeto de Articulação e Inclusão 

Social, Guelman nos diz:  

“É importante essa perspectiva do projeto de abrir uma outra 
processualidade para se pensar essa questão da não manicomialização. 
Até os ambulatórios têm que ter uma outra relação [...], de como 
receber essas pessoas, de como trabalhar com elas [...], de como 
trabalhar essas pontes entre a riqueza individual de cada um e esse 
mundo de todos, essa convenção chamada de realidade e que, de 

alguma maneira, temos que compartilhar e que é a chave da questão 
social.” (GUELMAN, 2003)  
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A fala do Prof. Guelman sobre o Gentileza suscitou uma interessante síntese feita por 

um usuário da residência terapêutica (questionável denominação essa dada a uma casa onde se 

mora) do IMPP: “Entendi. [...] Liberdade humana de saber viver compreendendo o carinho e 

o amor a todos”. 

O “princípio gentileza” (GUELMAN) parece ter sido constitutivo da relação 

observada na experiência que envolveu a ACF e o MAC, em seus cinco anos de existência, 

orientando os modos de produção do cuidado no contexto do encontro com a arte. Em sua 

proposição de encontro permeado pela arte, cujo foco estava posto na experiência enquanto 

processo compartilhado, tal parceria produziu efeitos.Vemos na narrativa de um usuário do 

Caps Herbert de Souza: “Este MAC poderia se chamar UAT – União dos Amigos 

Talentosos.” No dizer deste usuário, as palavras “União” e “Amigos” investem o museu de 

aspectos de convívio que nos remetem aos elementos sinalizados por Pechman (2002), em sua 

fala acerca da cidade enquanto espaço público habitado por hospitalidade e amizade. Cabe-

nos, ainda, observar que, a partir da familiaridade estabelecida com o museu – cenário, 

funcionários, meios de transporte para chegar a ele -, alguns usuários da rede passaram a 

acompanhar sua programação, comparecendo, inclusive, à vernissage divulgada em jornal.  

Observa-se, assim, que uma ressignificação dos museus implica novos modos 

relacionais estabelecidos com seus expectadores, em que “[...] os processos de construção de 

significados em seus ambientes expositivos [...]” passam a ser orientados por uma nova ética 

informada por princípios ético-estéticos que dizem respeito à “[...] expansão do campo 

vivencial – sensorial – como resgate de rituais para uma percepção expandida compartilhada 

do sujeito com o coletivo – do privado ao público – da construção da subjetividade 

inseparável da cultura.” (VERGARA, 2008, p. 135) Nessa direção, confluem inúmeras 

contribuições e abordagens, entre as quais a geografia, a antropologia, o legado deixado pela 

contracultura, entre outras. Tal desafio articula-se, portanto, com o pensar sistêmico, com a 

ruptura de abordagens positivistas - como, por exemplo, a fragmentação dentro/fora na 

relação arte-vida-instituições -, com a criação de “micro-geografias das esperanças”, com a 

instauração de lugares de estranhamento e pertencimento, entre outros princípios ético-

estéticos. (VERGARA, 2011) 

Segundo Rolnik, as confluências observadas entre os campos da ética, da 

subjetividade, da arte e da cultura ocorrem a partir de uma transversalidade que promove 

diferentes composições de forças. Para a autora, esta transversalidade é o oxigênio do vivo em 

sua versão humana e é na falta deste oxigênio que o psicólogo é chamado a intervir. (Rolnik, 



101 
 

 

1997, p. 20). Tal afirmação pode ser estendida a todo e qualquer profissional que tome para si 

ações de cuidado em saúde mental. A autora nos fala, ainda, que a qualidade de nosso 

trabalho depende igualmente da taxa deste oxigênio presente em nossa subjetividade e prática 

profissional (Rolnik, 1997, p. 20). Assim, transversalidade, ética, arte e cultura são entendidas 

como condições que influenciam o exercício do cuidar e, nesse sentido, pode-se pensar que, 

para além dos usuários de serviços, também os profissionais, estudantes e demais atores 

envolvidos na experiência que analisamos tiveram nessa experiência a possibilidade de se 

deixarem afetar. 

Algumas narrativas analisadas, a partir do registro de momentos dos shows Canta 

Loucura e do Bloco Loucos por Amor, nos indicam alguns aspectos observados no contexto 

da música que falam da relação estabelecida com a causa antimanicomial, e da forma como 

são apreendidos os encontros ocorridos.  

Sobre o Bloco Loucos por Amor (2003), um estudante do curso de cinema da UFF 

nos diz:  

“Esse bloco abre uma nova perspectiva para o convívio com essas 
pessoas. Não entendo muito de psiquiatria, mas creio que isolar, 
segregar, não pode fazer bem a ninguém. Essa é uma iniciativa que 
cria momentos de interação com essas pessoas e o carnaval é um 
momento propício para isso. Estou aqui porque acredito nesse trabalho 
e nessas pessoas.” 

Ainda no cenário do bloco pré-carnavalesco, uma transeunte formada em turismo, 

que aderiu ao desfile, nos diz:  

“Essa é uma causa justa, politicamente correta, e que nos afeta a 
todos. Estou aqui para me divertir, mas como moradora da cidade me 
incluo nisso porque penso que iniciativas como essa têm que receber o 
nosso apoio. Para além disso, me incluo também como pessoa que 
pertence a esse grupo, porque todos nós precisamos de alguém pra 

cuidar da nossa cabeça”.  

Outra transeunte, cantora, nos diz: “ Tudo isso é pela integração. Todos os nossos 

amigos estão aqui. Se depender dos artistas dessa cidade, essa iniciativa permanece e se 

multiplica.”. 

Ainda no contexto do bloco pré-carnavalesco, um participante que o seguia fazendo 

malabares nos diz – “Gosto da arte e do carnaval. É a primeira vez que venho a esse bloco e 

espero participar outras vezes. O carnaval de rua é para todos, não somente para os ricos.” 

Um usuário do Caps Herbert de Souza, que foi o puxador do samba no bloco, nos 

diz:  
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“A importância disso é a gente se reunir. Fizemos um trabalho bom 
nos ensaios e tivemos o apoio do Caps. Estive afastado do samba por 

mais de dez anos, por causa do tratamento psiquiátrico e hoje puxei o 
samba. É sempre um motivo de alegria cantar [...] porque a pessoa tem 
que se divertir, e não ficar amarrado ou deixar tudo pra trás. Cantar 
sempre, viver a vida junto com os amigos [...]. A música inspira 
muito, então precisamos dela para estar mais ativos. Na realidade, 
vemos as dificuldades de um e de outro [...], então é se pegar no que é 
bom para se recuperar.” 

No registro videográfico do show Canta Loucura (1998), realizado na Estação Livre 

Cantareira, encontramos narrativas de artistas, profissionais e usuários de serviços. Pedro 

Luís, músico e integrante do Monobloco, nos diz: 

“Estamos vindo aqui trazer [...] aquilo que a gente está gostando de 
fazer, esperando também que [...] possa ser motivo de alegria pra 
quem estiver nos assistindo. Acho que o que importa aqui é integrar. 

Eu gosto de comunicar e [...] penso que a sociabilização dessas 
pessoas marginalizadas pela sociedade passa pela comunicação. É 
podermos comunicar com esse outro relógio que marca diferente, mas 
que está funcionando, marcando o tempo e gerando idéias. Que esse 
evento possa impulsionar outras iniciativas como essa que faz essa 
interação, essa comunicação tão fundamental pra que a gente possa 
integrá-los e aprender com eles inclusive.” 

Ainda neste mesmo show, vemos no artista plástico, poeta, e músico Cabelo 

(integrante, à época, do Grupo Boato), a seguinte narrativa:  

“Nós, artistas [...] trafegamos por todas as áreas de sensibilidade, e a 
fronteira entre razão e loucura praticamente não existe quando a gente 
mergulha nesse campo. A gente sente muito ao ver pessoas que têm 
um outro modo de perceber as coisas, um outro modo de agir [...] 
serem rotuladas como malucos e que tomem eletrochoque, remédios e 

fiquem confinadas entre muros. O que a gente exige é isso, a 
supressão desses muros porque a convivência com a loucura e a 
criatividade é benéfica para toda a sociedade. As pessoas não podem 
ter medo do diferente, do que não se enquadra nas normas. Acho que 
esses muros materiais só existem porque há muros imateriais, que 
separam um homem do outro, que é o medo, o egoísmo, os muros do 
caráter. Estamos aqui nesse dia, nessa noite maravilhosa, para 
confraternizar [...].” 

Do show Canta Loucura (2003), realizado no Icaraí Praia Clube (IPC), destacamos 

algumas narrativas registradas em vídeo e que integram o Programa 100 Assuntos, idealizado 

por um estudante do Curso de Produção Cultural da Universidade Federal Fluminense e por 

um poeta da cidade. O Programa 100 Assuntos foi veiculado pela TV Comunitária de Niterói, 

Canal 14 NET, e foi assim apresentado pelo poeta – “Alto astral foi o show da Luta 

Antimanicomial que nós registramos aí no dia 21 de maio, que foi também o dia do Encontro 

da Comunicação Livre. Vocês verão aí momentos eletrizantes do show Canta Loucura.” 

Na abertura do Programa 100 Assuntos, o estudante de produção cultural fala de sua 

visão acerca do coletivo envolvido na luta antimanicomial e de como ele percebe esse 

movimento:  
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“A moçada que participa dessa luta é um pessoal guerreiro, que 
desenvolve essa luta já há muitos anos justamente para libertar as 

pessoas das amarras, das grades que, até alguns anos atrás, imperavam 
nos serviços de psiquiatria e que mantinham as pessoas dentro de uma 
redoma de vidro, de celas, e é claro que isso não poderia trazer 
nenhum resultado positivo. A proposta desse projeto conta com o 
apoio de vários artistas [...]”   

Ainda no contexto do show Canta Loucura, uma psicóloga com atuação no Caps 

Herbert de Souza fala de como percebe tal evento:  

“É um momento que resgata e afirma possibilidades de inclusão para 
essas pessoas que experimentam sofrimento psíquico e que acabam 
sendo muito excluídas pela sociedade. É importante que haja outros 

contextos, que não sejam cercados pela clínica e que se coloquem, 
simplesmente, como espaços de liberdade e alegria.”  

Um integrante do Grupo Vocal MusicAmor, usuário do Caps Herbert de Souza, após 

sua apresentação no show, relata:  

“Me sinto muito importante em estar aqui com amigos [...]. Algumas 
atividades servem pra deixar a mente mais aberta para o mundo [...]. A 

luta antimanicomial é conhecer a vida, sair do casulo, é a gente olhar 
mais para o futuro [...], se desprender do passado e se voltar para o 
mundo. Me sinto vitorioso apesar do meu passado preso na loucura 
mental. Gosto de carinho e amor e estou aqui por isso. Vim pra terra 
como mensageiro do amor, mas não é que eu queira tomar o lugar de 
Jesus Cristo [...], porque ele mesmo quer me [...] transformar em 
alguém mais realista, que transforma os sonhos em realidade, que 
pensa no futuro [...].”  

Nesse mesmo evento, vemos nas narrativas do músico Arthur Maia um histórico de 

sua participação em três shows anteriores, e, ainda, um relato sobre o show de 1997, que teve 

lugar no Nikity Pub, bar de sua propriedade, situado em Piratininga. Sobre o sentido de sua 

participação e sobre a contribuição da música para os propósitos antimanicomiais, ele nos diz: 

“Fazemos esse show desde os anos 90. Sou adjunto dessa equipe, me 
sinto membro porque me junto a essa causa pelo respeito humano [...]. 
Temos que ser solidários. Desejo um futuro melhor para as pessoas e é 
esse tipo de voto que venho depositar na urna da esperança. A arte é 
um fator de realização de uma realidade. Conseguir realizar seus 
anseios artísticos, te coloca em um patamar de realização do humano, 
e não importa se há alguma deficiência ou se não há um dom para a 
coisa [...]. O que importa é se expressar de todas as maneiras. Estou 
aqui fazendo a minha parte, dentro do que me é possível, mas gostaria 

de fazer muito mais. A música é um processo que soma [...], que traz 
outras energias, que pode ser um veículo de união em torno dessa 
causa boa. As pessoas precisam umas das outras. [...] A loucura dá 
vazão à alma e, nesse sentido, arte também é loucura. Pode se pensar a 
loucura como um modo de expressão no contato com a vida [...] e que 
o sofrimento está em  quem acha que é sozinho.” 

Foram, ainda, entrevistados, pela TV Comunitária, integrantes de uma oficina de 

trabalho situada no Rio de Janeiro e que estavam presentes ao show Canta Loucura com um 

stand de venda de seus produtos. Na fala da técnica responsável por esta oficina, vemos um 

dos sentidos por ela atribuído ao trabalho do coletivo da oficina “[...] o importante é que seja 
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um espaço onde a pessoa possa estar dividindo, cooperando, trabalhando, se sentindo útil [...] 

eu acho que uma grife lança algo pro mundo e abre uma porta para o mundo.”  

Outros integrantes dessa oficina, usuários de serviços de saúde mental do Rio de 

Janeiro, assim percebem sua produção – “Passamos a entender que não é só uma abstração 

nossa. Não é só uma loucura de nossa parte, é algo que traz qualidade e utilidade no mundo 

real. É algo que as pessoas admiram. [...] A gente está buscando um investimento financeiro 

[...]”. E, ainda:  

“Isso é reinserção social, mas é também nítido que se entenda que os 
pacientes que estão envolvidos na fábrica, o que já expressa uma 
qualidade de evolução no seu tratamento, estão se inserindo também 
num trabalho [...] Essa é a dimensão mais importante que nós 

queremos passar [...] precisamos de uma reinserção concreta, 
materializada [...]”.  

Outra integrante nos diz que “[...] a gente foi dando forma a esse trabalho. É muito 

louco a gente ficar tentando definir e, na verdade, eu acho que é uma revolução.” Destacamos 

aqui os sentidos afirmados pelos integrantes dessa oficina, quais sejam, a necessidade de que 

a inserção na oficina seja entendida como “trabalho”, que encontre “materialidade” no real, e 

de que se trata de uma “revolução.” Concordamos com eles.  

Um integrante da Oficina de Imagem, realizada no Manicômio Judiciário Henrique 

Roxo, onde se encontra internado, se fez presente neste show Canta Loucura, expondo painéis 

de sua autoria. Em entrevista à TV Comunitária, ele nos diz – “Acho legal que as pessoas 

podem estar vendo aqui o nosso trabalho, poder passar a nossa ansiedade, né? Mostrar como é 

que é, o que a gente sente e o que a gente necessita.” O terapeuta ocupacional responsável 

pela realização desta Oficina da Imagem, nos diz que a idéia desse trabalho é  

“[...] trazer uma reflexão sobre a condição de cada um que está nessa 

situação em que eles se encontram [...], estão lá, geralmente, em 
medida de segurança [...] e a grande questão que acontece lá é o 
sentimento deles de que nada pode ser feito [...]. Essa é uma reflexão 
na direção de pensar como é o meio e o que o social pode rever, na 
situação deles e [...] dos que estão aqui no Canta Loucura.”  

Sobre o Canta Loucura e o projeto antimanicomial, nos fala uma terapeuta 

ocupacional integrante da ACF:  

“Este show faz hoje dez anos e ele se contextualiza nesse projeto que 
visa à ocupação da cidade. Isso quer dizer que o que a gente 
intenciona e busca é [...] a acessibilidade [...] a todos os bens sócio-

culturais, educativos e de lazer. A gente busca novas linguagens, uma 
aproximação de universos.” 

Acerca do fazer musical nas oficinas de música realizadas, trazemos a narrativa do 

músico e professor do curso de produção cultural do IACS/UFF Francisco Frias, responsável 

por essas oficinas:  
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“Essa é uma iniciativa que se integra às propostas do Laboratório de 
Produção Musical e Investigação Cultural da UFF, sob a perspectiva 

de integrar ensino, pesquisa e sociedade. Nesse contexto a música se 
coloca como fator de integração nos processos que envolvem criação e 
sua aproximação com o cenário social. Isso dá lugar a um novo 
entendimento do processo de cuidado e provoca reflexões necessárias 
no interior da sociedade. Construir novas relações de convivência, 
estabelecer novos paradigmas, e formar profissionais voltados às 
necessidades observadas no mundo contemporâneo são aspectos que 
dizem respeito à vocação de nossa instituição.”  

Em narrativa registrada no show canta Loucura realizado no IPC, em 2003, este 

professor assim apreende a apresentação do Grupo Vocal MusicAmor – “esse é um trabalho 

fundado na troca, uma troca muito grande de sentimentos e humanidades. O ser humano hoje 

em dia está precisando, e uma justificativa seria até a própria sobrevivência da raça humana. 

Trata-se de um processo de re-encantamento.” 

Observa-se em todas as narrativas que se fizeram em torno da música, que os 

aspectos da interação, amizade, solidariedade, e da música como expressão de um modo de 

existir e de se conectar com o mundo ocupam lugar central. Observa-se, ainda, que tais 

encontros musicais estão referidos às idéias de alegria e liberdade, e são entendidos como algo 

que diz respeito à inserção na cidade. Na fala do folião que realiza malabares no Bloco 

Loucos por Amor, vê-se que estabelece uma associação entre a especificidade do bloco e o 

carnaval de rua a partir do viés da diversão que dá lugar aos menos favorecidos 

economicamente. As proposições antimanicomiais apresentam-se, no senso comum, 

associadas às idéias de cooperação, de utopia, de liberdade e de pertencimento à cidade. E o 

contexto musical - de acolhimento das diferenças, criação coletiva e solidariedade – é por nós 

apreendido à luz da definição feita por Turíbio Santos – “Música é atividade aglomeradora de 

gente. Música é atividade pra gente gostar mais de gente [...]”. 

Pensarmos um espaço social, onde são produzidas narrativas e práticas de interação, 

à luz do conceito de campo em Bourdieu nos leva, necessariamente, a pensá-lo como um 

espaço habitado por múltiplas dimensões relacionais entre agentes que compartilham 

interesses comuns e concorrem entre si, a partir das diferentes posições que ocupam em 

função dos recursos e competências de que dispõem. Assim, ao consideramos um espaço 

social como um campo que se visa problematizar, como no caso da proposição contida na 

idéia de desinstitucionalização, estamos reconhecendo-o como um espaço que se estrutura a 

partir de posições diferenciadas que dizem respeito ao acesso e à distribuição de recursos de 

vários tipos – oportunidades, chances na vida, poder, etc.  
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Nas sociedades desenvolvidas, como nos diz Bourdieu (1983), tais diferenciações 

dão-se, preponderantemente, a partir dos capitais econômico e cultural. Relações de 

sociabilidade, como, por exemplo, um lazer compartilhado, dizem respeito ao capital social, 

representando apenas um aspecto no interior de um dos quatro tipos de capital que estruturam 

o universo social, segundo Bourdieu. A questão das práticas artísticas e culturais de grupos 

considerados minoritários - marginalizados, sob a perspectiva hegemônica, em seu aspecto 

não normativo – diz respeito aos bens simbólicos que, por sua vez, inscrevem-se em um 

delicado cenário cada vez mais orientado por imperativos do mercado, ou seja, do sistema 

global da indústria cultural.  

Como nos diz Yúdice (2004), projetos desenvolvimentistas, patrocinados por 

instituições financeiras poderosas, projetam a cada tempo novas noções de capital como “[...] 

um meio de melhorar algumas falhas na estrutura precedente.” (YÚDICE, 2004, p. 31). 

Assim, frente ao fato de que os “substanciais retornos econômicos” (idem) apresentam-se 

acompanhados de crescente desigualdade social, observa-se que é na sociedade civil, “que 

traz a cultura como sua maior atração” (idem), que investimentos passam a ser feitos a partir 

de uma “noção de cultura como recurso”, que “pressupõe seu gerenciamento”. (YÚDICE, 

2004, p. 17) Neste autor vemos que  

“[...] a cultura como recurso é muito mais do que uma mercadoria; ela 
é o eixo de uma nova estrutura epistêmica na qual a ideologia e aquilo 
que Foucault denominou sociedade disciplinar [...] são absorvidas por 
uma racionalidade econômica ou ecológica, de tal forma que o 
gerenciamento, a conservação, o acesso, a distribuição e o 
investimento – em „cultura‟ e seus resultados – tornam-se 
prioritários”. (YÚDICE, 2004, p. 13)  

Com a descoberta da cultura pelos administradores de recursos globais, vemos “o 

cuidado de si (individual ou coletivo)” tornar-se “performativo” (YÚDICE, 2004, p. 16), o 

que, segundo Yúdice, pode ser pensado à luz da “ética de Foucault” e da “noção bakhtiniana” 

do autor (idem). Nesse sentido, vemos neste autor que tanto as “vozes” alheias, denominadas 

por Bakhtin, podem ser apropriadas e povoadas “[...] com as intenções do próprio indivíduo”, 

quanto a prática do “cuidado de si” pode “forjar sua própria liberdade trabalhando através dos 

“modelos” culturais que lhe são “impostos” socialmente (idem). Tais movimentos podem ser 

pensados à luz da idéia de resistência às capturas capitalísticas, posto que, cada vez mais, “[...] 

o papel da cultura” expande-se “[...] para as esferas política e econômica, ao mesmo tempo 

que as noções convencionais de cultura [...] esvaziam-se, tornando-se “[...] um meio de 

internalizar o controle social [...]” (YÚDICE, 2004, ps. 24-26).  
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É nesse contexto de “globalização acelerada” que vemos a cultura “[...] dirigida 

como um recurso para a melhoria sociopolítica e econômica [...] nessa era de envolvimento 

político decadente, de conflitos acerca da cidadania, [...]”, em que a arte e a cultura são 

instrumentalizadas no interior de uma relação utilitarista, cumprindo um papel “essencial aos 

processos da globalização” e de “acúmulo de capital” (YÚDICE, 2004, ps. 25, 27, 40). Sob 

essa perspectiva, o social e o cultural apresentam-se como alvos do reducionismo e da 

privatização operados pelas políticas neoliberais, sendo observado por Yúdice um processo de 

naturalização da “[...] aspiração neoliberal de expurgar o social do governamental”, delegando 

às “instituições de assistência” situadas “dentro da sociedade civil, não no governo” 

((YÚDICE, 2004, p. 20), as ações sociais antes subsidiadas pelo Estado, tais como educação e 

assistência médica. Somam-se a esse “pacote de medidas” neoliberais, “a redução de salários 

e o enfraquecimento dos direitos trabalhistas”, entre outros. (idem) 

Em tal cenário, como nos diz Yúdice, em sua citação do comentarista Filibek, “[...] 

os direitos culturais são as Cinderelas da família dos direitos humanos” (YÚDICE, 2004, p. 

41), e passam a ser fundamentados na diferença, cuja reivindicação cumpre uma „utilidade‟ na 

direção do esvaziamento das questões que são de outra ordem, que não cultural, e que dizem 

respeito à disputa por recursos, trabalho ou territórios. Nesse sentido, o conteúdo da cultura 

esvazia-se, perdendo sua especificidade e voltando-se para fins políticos de resolução “de 

problemas para a comunidade [...] que antes eram de domínio da economia e da política” 

(YÚDICE, 2004, p. 46). Nisso reside “a expressão mais clara da conveniência da cultura” 

(YÚDICE, 2004, p. 45). Em alguma medida, vemos nas contribuições de Yúdice uma 

aproximação com um aspecto apontado por Baptista (2002), no tópico acima reservado à 

discussão do território/cidade, que se refere à “espetacularização da diferença” e ao risco de 

que tal “mistificação” sirva, tão somente, à produção e reprodução do capital no cenário da 

vida social urbana. 

Acerca da produção estética de grupos ditos anônimos, nos fala Rancière que tal 

produção expressa as contradições de uma sociedade, e que “práticas estéticas” são “[...] 

formas de visibilidade das práticas da arte, do lugar que ocupam, do que „fazem‟ no que diz 

respeito ao comum.” (RANCIÈRE, 2009, p. 17) Vemos nesse autor que “[...] o modo estético 

do pensamento é bem mais do que um pensamento da arte. É uma idéia do pensamento, ligada 

a uma idéia da partilha do sensível.” (RANCIÈRE, 2009, p. 68) A “partilha do sensível” é por 

ele definida como “[...] o sistema de evidências sensíveis que revela [...] a existência de um 

comum e dos recortes que nele definem lugares [...]” (RANCIÈRE, 2009, p. 15). Tais lugares 
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fundam-se “[...] numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividade que determina [...] a 

maneira como um comum se presta à participação e como uns e outros tomam parte nessa 

partilha.” (idem)  

Segundo o autor, há uma partilha que “[...] precede esse tomar parte: aquela que 

determina os que tomam parte.” (RANCIÈRE, 2009, p. 16) No regime estético das artes há 

uma desconstrução do sistema de representação e tal desconstrução dá lugar a uma “arte no 

singular”, desobrigada de “toda e qualquer regra específica, de toda hierarquia de temas, 

gêneros e artes.” (RANCIÈRE, 2009, p. 33, 34) Sob esse quadro de referência, também é 

problematizado o “estatuto neutralizado” da técnica, porquanto consiste em fator determinante 

na partilha das ocupações e das maneiras de ser em um dado comum. Esses são aspectos que 

dizem respeito aos atos estéticos como “configurações da experiência” e que entrelaçam 

estética e política, na direção da produção de novas formas de subjetividade política. 

A partir de tais contribuições, nossa análise da experiência da ACF volta-se aos 

caminhos da arte-cultura percorridos por seu coletivo. Desprovida de financiamento local e de 

quaisquer outros investimentos financeiros, e contando com os recursos viabilizados pelo 

próprio coletivo da experiência, incluídos nessa categoria seus parceiros institucionais e 

ativistas da causa antimanicomial, e, ainda, estabelecendo-se por dezesseis anos em cenário de 

extrema adversidade, no que toca à relação com instâncias da gestão, tal experiência indica 

percursos habitados por linhas de fuga. Quando um conjunto de práticas, no contexto da saúde 

mental, é viabilizado sem uma dependência de base das linhas de financiamento 

governamentais, observa-se uma contramão daquilo que Amarante (2004) denominou 

“inampsização”. Tal fenômeno diz respeito ao pagamento por procedimentos inscritos nas 

ofertas assistenciais, geralmente voltadas às ações de maior complexidade. A esse respeito, 

pensamos que uma experiência que escape a tal modelo contrarie expectativas hegemônicas. 

Observa-se, ainda, a potência do encontro com a arte-cultura, no que toca à 

legitimação de narrativas e expressões estéticas que dizem respeito a modos de existência, 

biografias, tomados como possíveis de pertencimento à cidade e, ainda, como elementos 

disparadores/provocadores de novos processos de subjetivação e de cenários solidários. Este 

parecer ser o sentido da diversidade cultural e percebê-la como dimensão constitutiva da idéia 

de desinstitucionalização, e da Reforma Psiquiátrica, é apreendê-la, como nos dizem 

Amarante e Costa, como “[...] instrumento estratégico de produção de [...] um novo 

imaginário social sobre a loucura [...]” (AMARANTE; COSTA, 2012, p. 62), e, portanto 

como fator de sua desmedicalização.  
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O diálogo com a dimensão sócio-cultural, para muitos dos protagonistas da Reforma 

tem sido o canal de comunicabilidade por excelência, porquanto suas criações ressoam 

positivamente dando lugar a novos sentidos, novos valores, laços afetivos e de solidariedade, 

e às ações afirmativas de cidadania. A presença da loucura na cidade pode ser traduzida como 

expressão de uma nova cultura. Cultura, como nos disse o então ministro Gilberto Gil, como  

“[...] tudo aquilo que, no uso de qualquer coisa, se manifesta para 
além do mero valor de uso. Cultura como aquilo que, em cada objeto 
que produzimos, transcende o meramente técnico. Cultura como usina 
de símbolos de um povo. Cultura como conjunto de signos de cada 
comunidade.” (GIL, 2010, ps. 28, 29)  

Nessa direção, são observadas conquistas importantes, como, por exemplo, a 

inclusão de projetos artístico-culturais do segmento da saúde mental nas políticas públicas 

culturais. A criação dos Programas “Cultura viva” e “Pontos de Cultura”, a criação da 

Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, a realização da oficina “Loucos pela 

Diversidade – Oficina Nacional de Indicação de Políticas Públicas Culturais para Pessoas em 

Sofrimento Mental e em Situações de Risco Social”, o Prêmio Loucos pela Diversidade – 

Edição Austregésilo Carrano, são iniciativas do Ministério da Cultura que expressam uma 

nova concepção de cultura e dão visibilidade à trajetória ativista antimanicomial, em seu 

processo coletivo de construção criativa de múltiplos atores.  (AMARANTE; COSTA, 2012, 

p.s. 53, 54, 55) Essa dimensão de confluência dos propósitos da Reforma Psiquiátrica e do 

movimento antimanicomial com os de uma gestão comprometida com transformações 

conceituais, acompanhadas de práticas inovadoras, coloca-se como um bom, um ótimo, um 

excelente encontro. Daquele tipo de encontro que fortalece a “biopotência” (PELBART), 

como deve ser todo encontro em que predomine o compromisso com a defesa da vida.  

Há, ainda, aspectos de nossa „brasilidade‟ que foram analisados por Flusser que 

constituem fontes de inspiração para a discussão da diversidade cultural. Dentre as muitas 

análises feitas por Flusser, encontram-se contribuições importantes relacionadas ao 

entendimento dos processos de construção da música, poesia, artes plásticas e língua, no 

Brasil. Flusser sinaliza os aspectos revolucionários e lúdicos presentes na poesia e na música 

brasileira - evocando certa desconstrução da pseudo-cultura, importada do Ocidente - que deu 

lugar e expressão às múltiplas misturas verificadas no Brasil, como, por exemplo, a bossa-

nova, o choro, e a música carnavalesca. (FLUSSER, 1998) 

Segundo este autor, também no campo plástico um novo homem articula-se a partir 

da experiência lúdica brasileira, e, no que se refere à língua, é evidente sua capacidade de 

articular as mais profundas camadas do inconsciente individual e coletivo a partir de um povo 
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que convive por razões extra-linguísticas. Para Flusser, a transformação da língua implica 

modificação do pensamento e transformação do mundo da vida, e, por este motivo, a 

fertilidade lingüística no Brasil, influenciada pelo tupi e bantu, sua característica não 

discursiva, não linear, e a ruptura com a unidimensionalidade, constituem um processo 

cultural autêntico e único no mundo que vem influenciando as experiências ocidentais 

históricas. (FLUSSER, 1998) À luz dos argumentos de Flusser, o tema da diversidade cultural 

é reafirmado como dimensão fundamental na constituição do “ser brasileiro” e no cenário da 

vida coletiva.  

Há que se observar, portanto, os agenciamentos que se fazem presentes no terreno da 

diversidade cultural, pois estes poderão significar um real antagonismo ao processo social 

hegemônico produtor de exclusão ou, ao contrário, poderão estar a serviço da manutenção da 

lógica mercadológica vigente. 

III.7 – Da rede de formação – saberes inscritos e modos relacionais 

A experiência da ACF inscreveu-se no contexto de uma luta política em torno de 

ideais antimanicomiais e esteve, desde a primeira hora, orientada pelo movimento social 

antimanicomial em seus propósitos de transformar o imaginário social da loucura. Os 

movimentos observados em tal experiência caracterizaram-se, de saída, pela busca da 

construção de alianças com outros setores da cidade, estabelecendo um convívio de idéias, 

pensamentos e saberes, entre os quais aqueles que se fazem presentes no senso comum.  

Dessa forma, são entendidas como saberes inscritos nessa experiência todas as 

contribuições que se fizeram presentes no interior desse processo coletivo. No entanto, como 

tal experiência abrigou um expressivo número de estudantes, parte deles fazendo dessa 

experiência objeto de trabalhos acadêmicos, focaremos nesse capítulo as ações realizadas nos 

quatro anos de existência do Projeto de Articulação e Inclusão Social que sistematizou um 

cenário de experimentações postas para um coletivo de estudantes e profissionais de áreas 

diversas – medicina, cinema, enfermagem, produção cultural, terapia ocupacional, psicologia, 

artes plásticas, direito, história e filosofia. 

Em todo e qualquer cenário de formação, há perguntas iniciais a serem feitas - acerca 

de quem formamos, para quê, para quem e com que objetivo formamos (AMARANTE, 2008, 

p.66) - que nos permitem problematizar o sentido e a direção das ações formativas. A 

composição plural observada no grupamento envolvido na Rede de Formação do Projeto de 

Articulação e Inclusão Social nos permite concebê-la, de saída, como um campo de 
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problematizações, negociações e indeterminações teóricas. Como algo que escapa ao modelo 

tradicional de ensino e que aposta na construção de uma rede dialogada que traz para o 

interior da experiência uma pluralidade de saberes e vivências.  

Cabe-nos, ainda, observar que o sentido e a direção das ações formativas presentes 

nessa experiência foram orientados por um processo de problematização do lugar social da 

loucura – a partir da discussão dos valores expressos no encontro com a loucura, na direção de 

problematizá-los e de produzir novos valores e novos sentidos para este convívio. Em seu 

aspecto prático, a formação esteve voltada para a realização de ações inclusivas e de produção 

do cuidado. Nesse sentido, a apropriação da experiência pelos estudantes advindos de áreas do 

saber não referidas ao setor saúde problematizou a relação estabelecida entre os diversos 

saberes na direção de que identidades profissionais pudessem ser repensadas no interior de 

estratégias de colaboração, cooperação e troca de conhecimento. 

Uma formação que adote modos relacionais marcados por interlocuções horizontais - 

de forma a possibilitar que os sujeitos implicados no processo tenham suas experiências e 

saberes valorizados, e não desqualificados pelo saber acadêmico – pode ser apreendida como 

um processo dialógico, tal como enfatizou Paulo Freire (1985), favorável ao convívio das 

diferenças e, ainda, validador do aspecto afetivo. Tais aspectos, a nosso ver, potencializam 

uma formação reflexiva dos sujeitos e auxiliam na desconstrução da ficção da neutralidade da 

ciência. Nesse sentido, pensamos que a formação possibilitada pela experiência da ACF é 

fruto do entendimento dessa própria experiência como laboratório de experimentações, em 

que práticas estético-expressivas, acompanhadas das dimensões de solidariedade e 

interação/participação, puderam provocar deslocamentos, estranhamentos, indagações e, 

ainda, fazer da cidade um cenário de ações inclusivas e de problematização do estigma 

produzido em torno da loucura. 

Tais experimentações articuladas à prática de um grupo de estudos, de freqüência 

quinzenal e de conteúdo diverso, nos permitem observar uma formação voltada para a 

interconexão de saberes e orientada pelo compromisso ético-político em torno da 

problematização das formas de exclusão social da loucura, sendo esta temática aqui entendida 

como algo que diz respeito a múltiplos atores sociais. Nesse sentido, parece-nos fundamental 

a idéia de formação que nos é apresentada por Amarante (2008, ps. 65-66): “[...] quando 

falamos em formação [...] estamos falando em emancipação, criação de potências, de projetos, 

de perspectiva crítica [...]”.  
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Este autor ao afirmar que “A reforma psiquiátrica, numa compreensão gramsciniana, 

é um processo contra-hegemônico [...]” nos convida a “[...] construir reflexões que 

questionem os dispositivos e as estratégias de dominação, produzindo assim outros valores e 

subjetividades, outras visões de mundo, como dizia Gramsci.” (AMARANTE, 2008, p. 75) 

Nesse sentido, a ampliação desse debate, acerca da exclusão, para além dos „pares‟ do campo 

da saúde mental, nos parece ter sido uma escolha acertada do Projeto de Articulação e 

Inclusão Social, posto que a invenção da vida coletiva, no contexto da problematização dos 

mecanismos de exclusão, é matéria que transversaliza os mais diferentes campos. 

O primeiro aspecto que se apresenta é o de que a experiência aqui analisada teve 

como seus artífices de primeira hora os profissionais e usuários do Naps Jurujuba, e que tal 

iniciativa trazia relação com as problemáticas, os interesses, as concepções de mundo e 

expectativas desse coletivo no que se refere aos desafios da reforma. Tal aspecto inaugura 

essa discussão das ações formativas no contexto da ACF que, ao não se configurar como 

instituição formadora e nem como serviço de saúde, nos indica que sua experiência é 

fortemente marcada por um hibridismo, no que diz respeito às fronteiras burocráticas e 

institucionais colocadas para a ACF e o Naps.  

Apreende-se, assim, a existência de uma zona de interseção permanente entre essas 

duas instâncias que caracteriza a continuidade das ações construídas, de forma conjunta, a 

partir de certo borramento da fronteira institucional e burocrática. Há, portanto, um desenho 

inicial observado nessa experiência em que um mesmo coletivo habita os espaços da ACF e 

do Naps, a partir de questões que transversalizam os campos da assistência e da organização 

política desse coletivo. Importa observar que este serviço, embora funcionando nas 

instalações do HPJ, à época, abriu-se à dimensão territorial entendendo-a como cenário 

preferencial de suas ações. 

Cabe-nos, ainda, observar que os profissionais com pertencimento a esse Naps, 

posteriormente transformado no Caps Herbert de Souza, assim como os demais profissionais 

de saúde mental que ao longo do tempo participaram dessa experiência da ACF, buscaram, 

em sua grande maioria, uma formação em psiquiatria social realizada na Ensp/Fiocruz, entre 

outras, e traziam diferentes níveis de envolvimento com o movimento antimanicomial. Tal 

envolvimento com o movimento antimanicomial também era observado entre os usuários do 

serviço, incluídos nessa categoria seus familiares. Tais considerações indicam que, no que se 

refere aos profissionais de saúde mental, a formação buscada e o ativismo político 

emprestaram tonalidades particulares às ações da ACF que diziam respeito a certo 
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entendimento acerca da Reforma, do conceito de desinstitucionalização e, ainda, do aspecto 

público constitutivo dos embates em torno dessas temáticas.  

A trajetória desse coletivo lhe permitiu, ainda, emprestar ao seu processo de 

produção do cuidado um sentido „artesanal‟ que diz respeito à busca de soluções ad hoc frente 

às necessidades que se apresentavam. Tal dinâmica diz respeito a um deslocamento nas 

posições ocupadas por cada um no contexto do fazer coletivo, diferenciando-se do modo de 

organização do sistema burocrático marcado por inflexibilidade e formalidade, próprias dos 

manuais e normas operacionais. Esse aspecto confere à experiência desse coletivo uma 

tonalidade particular no que toca à formação, posto que os modos de manejo e enfrentamento 

das situações diziam respeito a uma livre-aprendizagem e comum aprendizagem. O „comum‟ 

coloca-se nesse contexto como algo compartilhável por todos, de forma independente das 

diferenciações de ordem profissional. 

Quanto à participação dos estudantes, observamos que, ao longo da experiência da 

ACF, ocorreram distintas formas de inserção dos mesmos, havendo aqueles cuja participação 

se fez como colaboradores voluntários, outros que tinham nessa experiência o seu estágio 

curricular, e que traziam tal formalização de estágio a partir da FMS - no período em que se 

formalizou a aproximação com a FMS através do Projeto de Articulação e Inclusão Social -, 

aqueles com inserção a partir da aprovação do projeto pelo PROMED/MS, e aqueles que 

traziam inserção através do projeto de extensão do ISC/UFF. Observa-se ainda a continuidade 

na participação de alguns estudantes após a conclusão de seus estágios curriculares, 

caracterizando interesse e implicação em torno das atividades desenvolvidas.  

Entre as práticas presentes na Rede de Formação, observamos a vivência nos 

processos de tomada de decisão coletiva e de auto-gestão; a vivência de negociações inter-

institucionais, de ações sinérgicas envolvendo múltiplos espaços e atores sociais; a implicação 

social; a avaliação coletiva e permanente das ações; o borramento das fronteiras disciplinares 

e profissionais; a construção de pontes de diálogo, em que se buscou afetar diferentes cenários 

da cidade para o compartilhamento do cuidado enquanto „bem comum‟. 

Essas são perspectivas que podem não ser reconhecidas por muitas das instituições 

formadoras, na medida em que não são traduzidas de imediato como instauradoras de 

“competência” articulada a mercado de trabalho, mas que são por nós entendidas à luz de uma 

discussão ampliada em torno da formação em saúde mental. Os desafios contemporâneos do 

campo da saúde mental evocam „novas habilidades‟ que dizem respeito à interação com um 

número cada vez mais amplo de atores sociais de forma a não circunscrever suas ações aos 
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limites do especialismo. Diferentemente do que se observa no contexto neoliberal, em que 

habilidades prévias e velocidade são caracterizadas como exigências do mercado profissional, 

um processo de formação que sensibilize diferentes atores para as questões relacionadas ao 

destino de coletividades, aos temas da cidadania, da ética, dos direitos humanos e da liberdade 

exigirá cultivar relações abertas à experimentação. 

Em outras palavras, se um campo de formação não é reduzido a uma prática de 

capacitação ou treinamento, importam para o campo as biografias dos sujeitos, com suas 

noções, suas vivências e suas lutas acerca da coisa pública. Assim como importam as 

biografias de todo o coletivo envolvido na experiência. Se por um lado, ética não constitui 

matéria a ser ensinada, por outro, ter como horizonte questões públicas e sociais parece 

constituir, de saída, aspecto favorável ao desenvolvimento de sujeitos coletivos críticos aos 

processos de produção de subjetividades em curso e aos expedientes que reforçam 

corporativismos e competitividade. Observa-se na experiência aqui analisada que empatia, 

implicação e cooperação fizeram-se presentes nas ações formativas, favorecendo o diálogo 

entre os diferentes saberes e abrindo possibilidades para a criação coletiva. 

Ao se colocar em xeque o lugar da Ciência como produtora exclusiva de Verdade, 

pensamos quais possibilidades estariam trazendo o encontro com outras racionalidades, 

predominantemente a racionalidade estético-expressiva, observado na experiência da ACF. 

Minimamente, tal encontro abriu a possibilidade de que os saberes inscritos nessa experiência 

pudessem se influenciar uns aos outros e que arranjos inventivos pudessem produzir 

indeterminações no terreno teórico, favorecendo a problematização de tendências conceituais 

universalizantes e provocando o pensamento.  

O desafio de desconstruir o estigma da loucura no imaginário social passa, 

forçosamente, por desestabilizar a tendência totalizante do conhecimento científico na direção 

de abrir caminho para a criação de um novo senso comum. A esse novo senso comum – aqui 

entendido como o conjunto de dados sensíveis, modos de percepção, significados partilhados, 

valores, que conectam indivíduos e coletivos – Santos (2000, p. 107) denomina 

“conhecimento prudente para uma vida decente”. Para além da multiplicidade observada na 

experiência da ACF - de atores, saberes e cenários – indicar aspecto relacionado à prática 

intersetorial, os modos relacionais adotados, de compartilhamento das ações em rede, 

parecem ter sido favoráveis à desestabilização de premissas hierárquicas no cuidado dirigido 

aos usuários de serviços. Tais aspectos, a nosso ver, potencializam mudanças culturais que 
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favorecem processos de desmedicalização da loucura e de sua afirmação como modo de 

existência singular. 

Vemos na narrativa de um estudante de medicina da UFF - bolsista do projeto de 

extensão da UFF, que teve como base o Projeto de Articulação e Inclusão Social -, implicado 

na organização das oficinas de música, entre outras atividades, a seguinte reflexão:  

“[...] Quando você passa a se envolver com este tipo de iniciativa, 
você percebe que todos os conceitos fazem parte do imaginário, nada 
corresponde à realidade [...] O conceito de normalidade é [...] muito 
delimitador [...] Acho que o que a gente aprende aqui não está em um 
livro [...], não estará acessível na sala de aula, onde o saber é [...] 
positivista.”  

Sobre os espaços, externos aos serviços assistenciais, em que se realizaram as ações, 

esse estudante fala:  

“[...] eu observo muitas coisas que eu não observaria no consultório, 
que é um ambiente meio artificial [...], onde se tem toda uma relação 
de poder, de submissão, uma distância muito grande entre o médico e 
o paciente. Eu acho que ambientes como esses favorecem uma relação 
mais próxima, mais humana [...]” (entrevista realizada, em 2005, por 
estudante do curso de produção cultural da UFF para sua monografia 

A produção Cultural para a Inclusão Social, defendida em 2006) 

Acerca da relação que envolve produção cultural e responsabilidade social, o 

estudante do curso de produção cultural da UFF nos diz – “A responsabilidade social vem 

sendo imposta hoje como um item que temos que preencher em um projeto.” Tal 

responsabilidade social é por ele apreendida, enquanto exigência do mercado cultural, como 

algo que visa “a um preenchimento burocrático de requisitos para a elaboração de um projeto 

[...], e que está muito distante do que acontece na realidade, quando se trabalha diretamente 

com as pessoas.” No dizer desse estudante, a “responsabilidade social deve estar muito mais 

próxima dos valores humanos de cada um [...], deve haver um entendimento de como as 

coisas acontecem dos dois lados.” Sobre o processo de aprendizagem, ele nos diz “O 

aprendizado é recíproco, de forma que não é uma doação do recurso humano especializado 

tecnicamente; funciona como uma troca.” (narrativa de estudante com inserção no Projeto de 

Articulação e Inclusão Social, em 2004, que consta da monografia acima referida) 

Sobre como apreendia as oficinas de música das quais participava, em 2004, um 

estudante do curso de produção cultural da UFF nos diz:  

“Eu não me considerava um estagiário, mas parte de um conjunto 
musical onde a qualidade do som nem importava tanto. O mais 
importante era o que a música proporcionava e os encontros, que 
aconteciam até na Praia de Itaipu. Era fazer música junto [...] e não 

apenas uma oficina terapêutica.”  
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No dizer desse estudante, ganha relevância a participação ativa dos usuários dos 

serviços – “Eles queriam participar das decisões e da escolha dos repertórios.” (narrativas que 

constam da monografia acima citada) 

Na percepção de uma psicóloga que trazia inserção no Projeto de Articulação e 

Inclusão Social, o sentido das atividades do projeto foi assim descrito: 

 “As atividades [...] são as mais diversas, e de modo geral bastante 

diferentes do que cotidianamente se faz em um serviço público de 

saúde. [...] Mas, [...] aquilo que aparece como o principal resultado do 

trabalho realizado é o agenciamento de oportunidades de troca entre 

os usuários de diferentes Serviços, entre estes e a Equipe, e entre todos 

estes e a cidade. Há uma direção no sentido da facilitação da 

circulação, da convivialidade, enfim da inclusão no corpo social.” 

(narrativa que consta de trabalho elaborado por esta profissional, em 

que aborda aspectos teóricos da experiência aqui analisada). 

Acerca da experiência vivida no Projeto de Articulação e Inclusão Social, o médico 

cuja inserção se deu através do PROMED/MS, nos diz:  

“[...] são nossas práticas as responsáveis em produzir a exclusão ou a 

inclusão da diferença. O projeto de articulação e inclusão busca a 

produção de formas de existir singulares, que não reduzem a 

existência ao diagnóstico e ao tratamento psiquiátrico ou psicológico 

[...]”. (narrativa que consta de trabalho produzido por este 

profissional, em que aborda aspectos teóricos da experiência aqui 

analisada).  

Na narrativa da aluna do curso de Produção Cultural da UFF que teve no Projeto de 

Articulação e Inclusão Social o objeto de sua monografia, não sendo a única a fazê-lo, vemos 

um efeito bastante interessante de sua passagem, como voluntária, por este projeto – “Qual é o 

papel do produtor cultural? [...] para a realização deste trabalho de conclusão do curso de 

graduação [...], me vi obrigada a responder a mim mesma a pergunta [...].” Ao abordar o que 

apreende como fator de significância para o desenvolvimento profissional de um produtor 

cultural, ela nos diz – “Penso que o produtor cultural deve estar capacitado não apenas para 

executar funções, mas, pelo contrário, para pensar no funcionamento dessas atividades no que 

diz respeito à sua ligação com o contexto em que estão situadas [...]” Citando Betinho, Milton 

Santos, entre outros, esta estudante enfatiza em sua monografia a importância da participação 

ativa dos usuários de serviços e a solidariedade no âmbito local como fatores que orientam o 

projeto a que chama de “Projeto Resistência: laboratório para a cultura e para a Reforma 

Psiquiátrica”. 
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Esta mesma estudante, à época, nos diz ainda:  

 “[...] nenhuma ação acontece de forma isolada da realidade em que 

está inserida e, dessa forma, toda ação gera conseqüências, em menor 

ou maior escala [...] O profissional deve estar apto para o pensamento 

crítico com base em análises realizadas sobre os impactos [...] 

provocados pelas manifestações culturais [...]” e não atuar “[...] 

meramente como gerenciador administrativo.” 

Sua conclusão acerca do desafio posto para o produtor cultural é assim por ela 

narrada: “[...] atender às demandas culturais existentes através de um processo de construção 

contínua [...], baseado na relação estabelecida pelas pessoas entre si e pelas pessoas com o 

espaço público.” 

Por fim, destacamos a positividade da escolha por um grupo de estudos aberto a 

todos, em lugar de supervisão, cujo conteúdo dizia respeito a temas diversos e articulados aos 

itinerários buscados e às ações realizadas por esse coletivo a partir das definições conjuntas 

do Fórum de Cidadania em Saúde Mental, em que usuários dos serviços se faziam presentes. 

É possível, ainda, percebermos - nas monografias e relatórios produzidos pelos estudantes, 

nos textos teóricos elaborados por dois profissionais com inserção no projeto, nas palestras e 

mesas de debate realizadas com convidados de várias áreas do saber - que tal vivência de 

formação plural produziu ressonâncias, sempre singulares, na caminhada profissional de cada 

um dos envolvidos na Rede de Formação. 

Assim, apreendemos como expressões desse cenário formativo, de encontro entre 

múltiplos saberes, diferentes produções atentas às necessidades, de inclusão social, 

apresentadas pelo grupamento de usuários de serviços. Tais produções, em seus formatos 

variados, a nosso ver, inscreveram-se em um campo ético-estético-político comum que visou 

à criação de uma rede de diálogo cuja negociação consistiu em mapear caminhos e 

agenciamentos favoráveis à desmedicalização da loucura, na direção de afirmar modos 

singulares de existência, ativar ações de solidariedade, multiplicar cenários de pertencimento 

e acolhimento, e dar lugar à criação coletiva como meio de inserção no corpo social. Assim 

pensamos uma vivência de formação emancipatória voltada para os propósitos intersetoriais e 

comprometida com as transformações culturais necessárias ao processo de transformação do 

imaginário social da loucura, em que a temática da exclusão/inclusão social transversaliza os 

diferentes saberes e cenários de práticas. 

III.8 – Dos movimentos sociais no contexto do SUS – o Movimento Antimanicomial  
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Movimento social é um conceito que surge simultâneo à emergência do mundo 

urbano-industrial, em 1840, “[...] no bojo de um processo de estranhamento das instituições 

públicas e de alguns segmentos urbanos frente ao acelerado processo de industrialização da 

Europa [...] (RICCI, 2010, p. 167). No Brasil, o debate acerca da participação popular e dos 

movimentos sociais no cenário da atenção à saúde é antigo e remonta às lutas empreendidas 

pelo Movimento Sanitário, ainda na década de 1970.  

Neste período, marcado pela ditadura militar e por uma política de saúde privatista e 

hospitalocêntrica, obtiveram grande expressão movimentos organizados a partir de 

trabalhadores e estudantes da saúde, entre os quais o Movimento de Trabalhadores em Saúde 

Mental (MTSM), assim como movimentos organizados em torno de experiências de saúde 

comunitária. (VASCONCELOS, 2010) É, portanto, a partir de sua exterioridade ao Estado, 

que tais movimentos empenharam-se no processo de redemocratização do país e na luta pela 

transformação do sistema de saúde vigente naquele período. 

O acúmulo de tais lutas empreendidas resultou no processo de construção, sempre 

inconcluso, do Sistema Único de Saúde (SUS), cabendo ao Centro Brasileiro de Estudos de 

Saúde (CEBES) a apresentação da proposta do SUS, em 1979, em Brasília, no I Simpósio de 

Políticas de Saúde da Câmara dos Deputados (AMARANTE; COSTA, 2012, p.35). Tal 

sistematização das propostas advindas de inúmeros protagonistas do Movimento Sanitário, 

feita pelo CEBES, foi apresentada na forma de um documento “intitulado „A Questão 

Democrática na Área da Saúde‟” (idem) que enfatizava a dimensão política contida no “[...] 

complexo processo saúde/doença [...].” (AMARANTE; COSTA, 2012, p. 35) 

Sob esse contexto político, é correto afirmar que o princípio democrático ocupava 

lugar central nas proposições primeiras do Sistema Único de Saúde, a partir de um 

“deslocamento” em que “[...] passam a merecer destaque a saúde como direito universal, as 

condições concretas de vida, moradia, salário, cultura, educação e demais aspectos da vida e 

não apenas a oferta de serviços, medicamentos, equipamentos, etc.” (AMARANTE; COSTA, 

2012, p. 36). Neste mesmo período, trabalhadores do sub-setor da saúde mental colocavam 

em xeque, a partir do MTSM, o sistema de assistência psiquiátrica do país. Na base da luta 

pela transformação de tal sistema - marcado por fraudes, maus tratos, proliferação de leitos 

privados e aumento do tempo médio de internação -, este mesmo princípio democrático estava 

posto, sob a perspectiva da compreensão da reforma psiquiátrica enquanto problematização 

do lugar social destinado aos sujeitos que trazem a experiência da loucura. Tal compreensão 
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instaura, portanto, a questão política e da organização social como focos de atuação dos 

diferentes segmentos envolvidos no processo da Reforma, entre os quais os próprios usuários 

de serviços de saúde mental que, cerca de uma década depois, também passam a protagonizar 

ações políticas no cenário de construção da Reforma. 

Em sua proposição de garantir o caráter coletivo das políticas públicas de saúde, o 

Movimento da Reforma Sanitária fez convergir diferentes forças de insurgência e resistência, 

agregando, assim, diversos movimentos sociais, de expressão de grupos marginalizados, na 

luta em torno da transformação do sistema de saúde vigente, à época. Nessa direção, como 

nos diz Carvalho (2009, p. 23), os capítulos 197 e 198 da Constituição de 1988 – que 

definem, respectivamente, a relevância pública dos serviços de saúde e a participação social 

na gestão do SUS, - estimularam as iniciativas de construção do SUS, nos anos seguintes, 

tendo lugar os “[...] Conselhos de Saúde, a ampliação da rede própria, a descentralização da 

gestão e a implementação de experiências locais eficazes e inovadoras.” (idem) 

No entanto, para melhor entendermos como foi se constituindo a relação entre 

movimentos sociais e Estado, importa observarmos que a própria Constituição de 1988, ao 

criar “[...] o arcabouço jurídico que alguns cunharam de participacionismo ou cidadania ativa 

[...]” (RICCI, 2010, p. 10) inaugurou alterações  na “[...] prática e agenda política [...]” de 

“[...] lideranças de muitos movimentos sociais [...]” que “[...] passaram a assumir parte das 

tarefas de formulação dos gestores [...].” (idem) A esse respeito Ricci (idem) nos fala que tal 

mudança de cenário - em que a rua, ocupada pelos ativistas nos anos 80, “[...] foi trocada 

pelas conferências e reuniões em gabinetes governamentais” – não representou nenhuma 

alteração no “[...] verticalismo e fragmentação da burocracia estatal [...]”, instaurando-se, 

quando não embates, „[...] uma dependência das ações sociais e coletivas em relação à 

proteção, anuência ou controle do Estado.” ( RICCI, 2010, p. 11) 

Como nos diz Carvalho (2009, p.23), “[...] fatores de ordem econômica e política 

fizeram com que a execução das diretrizes do SUS ocorresse na década de 90 [...], tendo 

como pano de fundo a [...] implantação de políticas neoliberais [...].” Tais políticas, ancoradas 

em um ideário que “[...] propõe [...] um novo padrão de organização estatal que tem como 

objetivo garantir o livre jogo do mercado e a acumulação do capital [...], beneficiam [...] 

setores localizados no topo da pirâmide social.” (CARVALHO, 2009, p. 24)  
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É sob esse contexto, que “[...] idéias e princípios progressistas e libertários que 

sustentavam até então conceitos como „cidadania‟, „equidade‟, „participação‟, „democracia‟ 

[...]” (idem) são ressignificados pelo projeto neoliberal que trazia, entre outras estratégias 

centrais, “[...] a venda do patrimônio público e a concessão de serviços à iniciativa privada 

[...]” (CARVALHO, 2009, p.24). Observa-se nesse cenário a ampliação das desigualdades 

sociais e das dificuldades de “[...] implementação de práticas democráticas efetivas [...].” 

(CARVALHO, 2009, p. 25) 

Enquanto uma enunciação coletiva, operada a partir da coexistência/concorrência da 

máquina estatal e dos movimentos sociais, O SUS que, em seu arcabouço original, 

apresentava como proposição uma “[...] gestão comum das funções públicas” (SOUZA, 2009, 

p. 49), vê-se, sob a perspectiva neoliberal, ameaçado em seus princípios igualitários de origem 

frente à hegemonia de um “[...] modelo de organização dos serviços de saúde regido pela 

lógica de mercado [...]” (CARVALHO, 2009, p. 28). Nesse contexto privatizante, vem sendo 

delegada à sociedade civil a responsabilidade pelo cuidado à saúde, o que imprime novos 

desenhos e vetores de forças aos espaços de participação social, estruturados em torno da 

função de controle social. Se o modelo de democracia representativa já traz aspectos bastante 

questionáveis, e isso está posto em vários cenários da América Latina, tal configuração 

privatizante imprime novas tonalidades à relação estabelecida entre a sociedade civil 

organizada e este “Estado-empresário” (CARVALHO, 2009, p. 24). 

Tal configuração vem emprestando ao SUS certas características que vão 

estruturando os espaços de participação social em torno de disputas de distintos projetos, 

habitados por distintas intencionalidades, em que interesses de comunidades inteiras passam a 

ser objeto de negociação no interior de um sistema que se mantém verticalizado e refém do 

mercado. Sob essa perspectiva, a „participação social‟ mais ampla, que diz respeito às bases 

de sustentação de lideranças e conselheiros de saúde, é convocada e valorizada apenas quando 

se faz necessário legitimar tais lideranças nos lugares que ocupam nos conselhos e 

conferências de saúde. (VASCONCELOS, 2010) 

Neste mesmo percurso, de institucionalização dos movimentos sociais, segundo 

Ricci (2010, ps. 11,12), surgia uma configuração por ele denominada lulismo que - 

acompanhado dessa mutação ocorrida nos movimentos sociais, da ruptura com a pobreza e da 

emergência de uma nova classe média -, se impôs “[...] como um paradigma de 

gerenciamento estatal e governabilidade.” (idem) Tal fenômeno, segundo este autor, é 
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marcado pela “[...] conclusão da modernização conservadora iniciada por Getúlio Vargas” 

(idem), na medida em que “[...] reafirma o Estado como demiurgo da sociedade civil e das 

relações de estabilidade das relações sociais no Brasil.” (RICCI, 2010, p. 17) Tendo como 

foco “o mundo urbano e industrial”, o lulismo, “[...] como Vargas, trabalha no sentido de 

construir um bloco no poder [...]” (RICCI, 2010, p. 16) e incorpora diferentes organizações 

“[...] ao Estado a partir de políticas específicas, fundadas em convênios e parcerias, algo que 

se aproxima da tutela, já que não incorpora efetivamente esses atores sociais na formulação de 

políticas públicas e processo de tomada de decisão [...]” (idem)  

Vemos, assim, uma “[...] integração – pela tutela do Estado – das massas urbanas e 

rurais ao mercado de consumo de classe média [...]” (RICCI, 2010, p. 17), a manutenção do 

“[...] controle político centralizado [...]” (idem), e “[...] o ideário anti-institucionalista dos 

movimentos sociais [convertido] em ação prioritariamente focada no Estado [...], talvez por 

excesso de partidarização de todos os movimentos sociais.” (RICCI, 2010, p. 170). Nesse 

contexto, como nos diz Roseni Pinheiro, a participação social nos destinos da saúde forja uma 

“gramática civil” que institucionaliza as reivindicações da população no interior do Estado 

(PINHEIRO et ali, 2005, p.17). Tal institucionalização não se faz sem que ocorram perdas 

substanciais no princípio da emancipação, sobretudo no contexto em que modernidade e 

capitalismo convergem atribuindo ao mercado a regulação sobre a comunidade e sobre o 

próprio Estado. 

Observa-se, ainda, um padrão organizativo de redes hierarquizadas, voltadas à 

obstrução de fluxos, em que a política pública é privatizada, visto que a grande maioria das 

pessoas é privada da experiência direta da política pública. Nesse contexto, a participação 

social é reduzida às estruturas oficiais - conselhos, comissões e conferências – que integram o 

escopo do poder instituído (Estado), posto que gestores e lideranças mais próximas ao 

funcionamento do SUS mantêm seus olhares sobre “[...] a vida popular a partir do mirante 

institucional em que se encontram.” (VASCONCELOS, 2012, p.272) Vemos em Vasconcelos 

que tal reducionismo traz o “[...] controle social das políticas de saúde [...] como totalidade da 

luta [...] dos movimentos sociais e das redes locais de apoio mútuo, quando na realidade não o 

é.” (idem) 

Como nos diz Vasconcelos (2010, p. 286), “Os movimentos sociais e as redes locais 

de apoio social têm apontado para dimensões importantes da integralidade [e] é preciso olhar 

para as iniciativas e lutas populares de forma menos focada na dimensão do controle social.” 
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Segundo este autor, “[...] é necessário um movimento de redefinição das práticas sanitárias e 

da forma como os serviços se relacionam com a população, ouvindo-se e valorizando-se as 

contribuições e criações já desenvolvidas nos movimentos e nas redes sociais.” 

(VASCONCELOS, 2010, p. 287)  

Há, portanto, uma dimensão que se localiza fora dos espaços instituídos de 

participação social e que diz respeito às práticas de saúde construídas no contexto dos 

territórios, em conjunto com os movimentos sociais, com organizações de bairros, e com 

múltiplos atores sociais. “Não basta anunciar [...] formas dialogadas e participativas de 

relação com a população. Essa é uma relação assimétrica e que torna difícil o diálogo 

respeitador da autonomia popular.” (idem) É preciso que o setor saúde passe “[...] a encarar o 

investimento na democratização da vida social e o enfrentamento das opressões como parte 

central do trabalho de promoção da saúde” (VASCONCELOS, 2010, p. 288), sem o que não 

haverá controle social pleno. 

Ricci (2010, p. 195) ao se referir ao “comunitarismo” - como algo fundado nas ”[...] 

experiências de resistência e luta social dos anos 80 [que] carrega a lógica do particularismo, 

valoriza a peculiaridade e se reveste de forte traço antropológico [...]” -, problematiza seu 

antagonismo ao “participacionismo”, posto ser este “[...] o seu inverso, porque universal, 

público” (idem). Em sua análise, este autor afirma “A resistência como pedra de toque” 

(RICCI, 2010, p. 197) do comunitarismo, sua incapacidade “[...] de elaborar um projeto 

público, uma nova configuração institucional [...]” e sua recusa “[...] em compreender a 

política como jogo [...]” (idem, idem) Tal análise, a nosso ver, inscreve-se no debate acerca 

dos movimentos sociais, sob a perspectiva da macropolítica, em sua relação com a 

institucionalidade e o Estado. No entanto, como nos diz Souza (2009, p.47), “O movimento 

social representa uma forma possível de mobilização, de organização de luta, uma expressão 

daquilo que não se reduz ao Estado.” 

Em sua análise sobre a relação estabelecida pelos movimentos sociais com as 

instâncias instituídas de participação social, Ricci (2010, p. 170) nos diz que os primeiros 

foram“[...] engolidos pela agenda do Estado. E por sua lógica burocratizada.” Este autor nos 

diz, ainda, que “A multiplicação das conferências municipais, estaduais e federais que 

ocorreram sob a gestão do Lula não alteraram o processo de elaboração das políticas públicas 

do país e [...] a lógica de funcionamento e de execução orçamentária [...].” (idem) Aqui vale 

observarmos que no que toca ao campo da saúde mental, foram nove anos de ausência da 
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Conferência Nacional. Quanto ao “[...] aumento da participação da sociedade civil na gestão 

pública [...]”, Ricci analisa que este “[...] não ensejou qualquer mudança na estrutura 

burocrática altamente verticalizada e especializada do Estado Brasileiro, em todas suas três 

esferas executivas.” (idem) Por fim, o autor conclui da necessidade de “[...] inovação da 

institucionalidade pública [...] a partir de “[...] uma nova engenharia política e 

necessariamente a reforma do Estado.” (RICCI, 2010, ps. 222,223)   

No campo da micropolítica e das redes de interação, plurais conformações vão se 

constituindo em potentes disparadores de novas práticas sociais. A idéia de interação não é 

equivalente à idéia de participação. A primeira está posta em cenários que se constituem como 

redes, a segunda em cenários marcados por hierarquia. A primeira diz respeito à idéia de 

compartilhamento contínuo, a segunda pode ser afetada por uma concepção de política como 

„arte da guerra‟. Interação cria ressonância, contagia, propaga. Iniciativas de “volume e 

superfície reduzidos”, como nos disse Deleuze, trazem efeito multiplicador e, em muitos 

casos, uma força de resolutividade que faz diferença em muitas biografias. Há uma potência 

de „contágio‟ naquilo que Negri (2006) denominou “comum” extremamente mobilizadora e 

que traz a característica da interação. Essa é uma dimensão da micropolítica na qual muitos 

ativistas de movimentos sociais atuam, ou podem atuar, se não congelarem suas 

subjetividades em torno de „modelos.‟ O sistema de representação é um plano da participação 

social, inserida nas novas estruturas de gestão pública, mas não a totalidade do „fazer político‟ 

dos movimentos sociais e nem mesmo substitui o „fazer político‟ de todo e qualquer cidadão 

que, em seu local de pertencimento, confabula, negocia e realiza suas ações políticas de várias 

extensões.  

Valorizar a dimensão da democratização da vida social implica em “[...] recusar 

processos e estratégias de manipulação com os quais o capital vem construindo sua 

hegemonia política e cultural” (CARVALHO, 2009, p.30). É também “[...] reinventar os 

conteúdos da cidadania questionando a sujeição dos indivíduos e coletivos à rotina da 

produção e do consumo, buscando reconstruir os espaços urbanos de sociabilidade e as redes 

de solidariedade [...]” (CARVALHO, 2010, ps. 29,30) Trata-se, portanto, de instaurar “[...] 

processos singulares de produção de subjetividade [...]” (idem), a partir de práticas ético-

estético-políticas capazes de criar seus próprios referenciais e afirmar a saúde como um bem 

público. Esta é uma poética social em que processos instituíntes são valorizados, em que os 

processos de produção de saúde e de subjetividade apresentam-se indissociáveis da prática de 

liberdade. 
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É nesse contexto que o Movimento Antimanicomial coloca-se como “[...] um 

conjunto de estratégias que exigem iniciativas políticas, jurídicas, culturais, que criam, 

possibilitam e marcam a presença da loucura na cidade.” (SOALHEIRO, 2003, p. 25/26) Tal 

definição do movimento, sugere, de saída, uma cultura de direitos e indica, ainda, um 

movimento de tonalidades cuidadora e inclusiva. Pensamos que dessas tonalidades é feita sua 

ética. Uma dimensão de exclusão de tal porte exige pluralidade de ações, de enfoques, de 

formatos, de alianças, na direção de somar esforços em torno da desconstrução da objetivação 

da loucura.  Cada dimensão constitutiva desse movimento exige interação.  

Movimentos sociais trazem originariamente natureza contra-hegemônica. O 

movimento antimanicomial, cujos propósitos se alinham às idéias de desmedicalização da 

vida e de combate às práticas totalitárias, vem construindo conquistas importantes. Porém, 

como nos disse Amarante - na palestra sobre Saúde Mental e Contemporaneidade que realizou 

no MAC, no contexto da Rede de Formação do Projeto de Articulação e Inclusão Social -, 

vem sendo observado neste movimento “[...] um esvaziamento expressivo desde a aprovação 

da Lei 10.216 [...]”. Amarante nos traz à lembrança que “[...] Basaglia chamava atenção para 

isso, quando foi aprovada a Lei 180 na Itália [...]”, no sentido de que “[...] não podemos 

esmorecer na luta social, porque a Reforma não é questão de novos serviços, nem de nova lei 

[...]”, ela é “[...] feita de práticas sociais e culturais, e as práticas são construídas na 

sociedade.” (AMARANTE, 2004) 

Acerca dessa “[...] perda da coletivização dos movimentos [...]”, Amarante nos diz 

ser este um fenômeno observado em vários países, mas que neste “[...] momento de transição, 

têm nascido outras formas de organização no mundo inteiro”, e que é preciso “[...] identificar 

formas de organização inovadoras, contemporâneas [...]” através das quais possamos “[...] 

articular os nossos movimentos [...], politicamente, com outros movimentos sociais que estão 

buscando a construção de um mundo diferente.” (AMARANTE, 2004) Apreende-se, portanto, 

que “[...] a questão mais fundamental é essa construção social, cotidiana [...]”, articulada a 

“[...] outras formas de aliança, de participação social [...],” que os movimentos possam estar 

buscando. (idem)  

A dimensão da diversidade cultural – em sua “racionalidade estético-expressiva” e 

como possibilidade de ampliação do espaço da política, na direção de uma redefinição da 

própria cidadania - e, o “princípio da comunidade”, em sua dimensões de solidariedade e de 

participação, constituem, como nos diz Santos (2000), elementos que integram o “pilar da 



125 
 

 

emancipação”, e é nesse sentido que experiências ativadas por movimentos sociais podem dar 

novas configurações às relações que foram estabelecidas a partir do paradigma da 

modernidade, em declínio, e seu princípio de regulação. (idem) Trata-se, portanto, de 

problematizar a absorção da emancipação pela regulação, o modelo liberal representativo e, 

ainda, ressignificar o próprio conceito de democracia de forma a abri-lo a uma contínua 

redefinição do político e afirmá-lo como “[...] projeto de inclusão social e de inovação cultural 

[...].” (SANTOS & AVRITZER, 2003) 

EIXO IV – Considerações inconclusas  

A experiência em tela caracterizou-se como uma iniciativa de um sujeito coletivo 

que buscou estabelecer um encontro cotidiano com a cidade na direção de abrir um campo 

relacional que envolvesse múltiplos atores sociais e fosse capaz de construir uma rede de 

produção do cuidado fiada na relação afeto-arte-cidadania. Traduzimos este fio condutor das 

práticas de cuidado produzidas na experiência da ACF como ressonâncias éticas, estéticas e 

políticas da desinstitucionalização. Observamos que tal experiência apostou na circulação da 

temática da loucura em diferentes cenários, dialogou com múltiplos saberes, deu lugar a 

práticas compartilhadas por diversos atores e instituições, e buscou produzir novos 

significados para o convívio com a loucura. Em seu percurso, esse sujeito coletivo ampliou 

espaços de interlocução e de acolhimento, abriu novas possibilidades para a inclusão social de 

usuários de serviços de saúde mental, e lançou provocações no terreno da formação.  

Verifica-se que o coletivo inicialmente implicado na criação da ACF, o do Naps 

Jurujuba, posteriormente Caps Herbert de Souza, assumiu a dimensão territorial como 

constitutiva de seu trabalho, desenvolvendo uma relação com a entidade e com a própria 

cidade no sentido de entendê-las como zonas de continuidade de seu trabalho, a partir da 

imagem da “porta aberta.” A imagem da “porta aberta” traduz uma proposição, um 

deslocamento, que diz respeito ao „misturar-se‟ com a cidade, sob a perspectiva de „religar‟ 

dimensões apartadas pelos especialismos, inventando novos arranjos interativos e criando 

novas interlocuções. Tal proposição exige disponibilidade – afetiva, intelectual, e política – na 

direção de “[...] não inundar-se de instrumentos teóricos, científicos e técnicos [...] para negar 

a autenticidade da experiência do outro.” (ROTELLI, 1991, p. 91) 

Observamos que a referida disponibilidade ao se fazer presente nesse coletivo 

caracterizou-se como uma insurgência no cenário da rede de saúde mental instituída gerando, 

de um lado, um campo de permanente tensão na relação com instâncias da gestão, e, por 
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outro, espaços de encontro e troca entre os serviços instituídos e entre estes e múltiplos atores 

sociais.  Importa, ainda, observarmos a situação-limite identificada pelos profissionais que se 

retiraram da cena da saúde mental, a partir do que Negri e Pechman denominam “deserção 

ativa”.  

A esse respeito, há duas considerações que nos parecem evidentes. A primeira diz 

respeito ao fato de que deserções são resultadas de contextos. E a história nos apresenta outros 

exemplos de deserção. A própria experiência conduzida por Basaglia, em Gorizia, deparou-se 

com limites que geraram sua interrupção e a saída dos profissionais nela envolvidos. É, 

portanto, a partir da análise dos contextos, que ocorrem rupturas nos limites de 

compatibilidade com a ordem instituída. A segunda consideração diz respeito ao fato de a 

experiência da ACF se ater, num dado momento, ao território-cidade de sua atuação primeira, 

distanciando-se do contexto de sua participação mais ampla no movimento antimanicomial. 

Este é um aspecto que subtraiu possibilidades de enfrentamento das adversidades e que, a 

nosso ver, resultou num certo isolamento, muito embora, no âmbito local ocorressem 

múltiplas expressões de apoio. Este é, portanto, um aspecto que observamos como crítica à 

experiência aqui analisada. 

Observa-se que a multiplicidade de encontros e parcerias ocorridas se fez possível a 

partir da convergência de olhares de vários coletivos interessados na temática da inclusão e, 

ainda, da confluência de expectativas em torno da aproximação entre ciência-arte-cultura-

vida. Tal confluência de expectativas, teóricas e práticas, foi observada na receptividade dos 

projetos da ACF pelos profissionais convidados para as palestras e mesas de debate, pelas 

instâncias formadoras - sobretudo o IACS/UFF, a Escola de Enfermagem Aurora Afonso 

Costa/UFF e o Instituto de Saúde da Comunidade/UFF -, e pelo MAC. Tal convergência de 

olhares e tal receptividade expressaram-se, ainda, na produção de trabalhos acadêmicos e na 

disponibilização dos espaços físicos e demais recursos institucionais, respectivamente. 

No que toca aos aspectos de solidariedade, acolhimento, e cooperação, observamos 

no segmento artístico-cultural, aqui incluídos os artistas e as instituições de arte e cultura, uma 

potente aliança concretizada nas ações compartilhadas, na abertura dos espaços físicos, 

públicos e privados, e na prestação de serviços gratuitos. Tal configuração expressa a potência 

de um território habitado por múltiplas possibilidades, sensibilidades e respeito à diferença, o 

que nos leva a pensar nas contribuições teóricas que nos foram trazidas pelos autores em torno 

dos quais discutimos a idéia de território, em suas abordagens acerca das idéias de 

hospitalidade, amizade, solidariedade, pluralidade, e diversidade. Importa observar que os 
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parceiros institucionais, os colaboradores pontuais, e a maioria das empresas colaboradoras, 

fizeram-se presentes em vários momentos da experiência – mesas de debate, palestras, show 

Canta Loucura, Bloco Loucos por Amor, Fórum de Saúde Mental em Cidadania etc. Fazemos 

essa observação porquanto tais aproximações se fizeram para além das ações relacionadas às 

especificidades contidas em cada parceria. 

Observamos os modos relacionais que se fizeram presentes nessa experiência como 

próprios de redes instituíntes, que buscam soluções ad hoc, exercitam autogestão e auto-

avaliação, podendo, ainda, serem caracterizados como modos inscritos na idéia de rede 

dialógica, a partir das características de imanência, compartilhamento, e colaboração mútua 

observadas no processo de trabalho coletivo.  No percurso da experiência, a formulação, o 

acompanhamento, e a avaliação das ações deram-se no contexto da coletividade, havendo 

ainda registros de documentos produzidos de forma conjunta, afirmando a positividade da 

experiência aqui analisada, a partir das contribuições advindas de diferentes parceiros, como o 

IACS/UFF, CINE ARTE/UFF, MAC, entre outros.  

Julgamos relevante o fato de as ações serem pensadas, desenvolvidas e avaliadas de 

forma permanente e com o envolvimento de todo o coletivo - incluídos os usuários de 

serviços, estudantes e parceiros institucionais - posto que tal aspecto possibilita mudanças de 

rumo no fazer coletivo, diferenciando-se, assim, do aspecto prescritivo habitualmente 

observado no contexto dos serviços de saúde e, ainda, da tendência, também observada nos 

serviços instituídos, de perpetuação de práticas e ofertas desprovidas de qualquer avaliação. 

Observamos, ainda, nas situações ocorridas em que alguns usuários de serviços passaram a 

buscar contato com os parceiros, não só os institucionais, de forma autônoma e independente, 

que tais parceiros mantiveram disponibilidade e presteza frente às necessidades identificadas, 

conduzindo as resoluções que se fizeram necessárias com autonomia e iniciativa.  

 Consideramos como saberes inscritos nessa experiência todas as contribuições que 

se fizeram presentes durante todo o processo de sua existência, incluídos aqueles que falam de 

um saber “prático” e que foi disponibilizado por diferentes pessoas em diversas ações 

desenvolvidas no contexto da cidade. São, portanto, por nós entendidas como saberes 

constitutivos dessa experiência, as narrativas dos usuários de serviços (incluídos seus 

familiares), dos estudantes e profissionais, e os referenciais teóricos presentes nos diferentes 

momentos de debate e de construção de práticas, quais sejam - as formulações advindas do 

campo da saúde mental, em especial as contidas na idéia de desinstitucionalização, da 

filosofia, história, cinema, artes plásticas, música e produção cultural.  
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Tais contribuições, dispostas a partir de uma dinâmica dialogada, deram lugar a um 

repertório integrado por temas variados que traziam relação com as ações inclusivas 

desenvolvidas. Essa é uma leitura que fazemos na direção de afirmar que saberes populares, 

leigos, coexistiram, posto que os modos relacionais adotados visaram, justamente, valorizar as 

contribuições advindas do senso comum, conferir visibilidade a quem buscava inclusão e, 

ainda, possibilitar uma dinâmica de troca de saberes entre todos. Observa-se que o 

estabelecimento de um espaço coletivo para planejamento, execução e avaliação das ações, de 

forma contínua – o Fórum de Cidadania em Saúde Mental – conferiu reconhecimento aos 

diversos valores e experiências do coletivo da ACF, desestabilizando o especialismo em sua 

zona de conforto. 

Há que se observar que as práticas inscritas no contexto da arte e da cultura, 

preponderantes nessa experiência, indicam um enlace com a racionalidade estético-expressiva 

em grande parte do que se produziu, sob a perspectiva da arte relacional. Tal característica 

empresta um olhar artístico, poético, e também político, ao cotidiano, incorporando à 

formação aspectos de vivência sensível, reflexiva, e crítica.  

Pensarmos a arte, em sua necessidade de desnaturalizar suas instituições, permite que 

identifiquemos, de saída, a potência desse encontro com a arte, no interior da experiência da 

ACF, para os propósitos da desinstitucionalização. O entendimento da arte como estrutura 

viva, e sempre inacabada, que se abre aos encontros, é aspecto que convergiu, no interior 

dessa experiência, com aspectos que se colocam para o campo da saúde mental. Assim, o 

contato com a arte pública possibilitou que narrativas, antes apartadas, fossem acolhidas e 

legitimadas, conferindo às ações desenvolvidas características estéticas em que a 

intersubjetividade ocupou lugar central. Tais características são aqui identificadas como 

ressonâncias da desinstitucionalização, na direção do reconhecimento do louco, da afirmação 

de sua cidadania e, portanto, da desmedicalização da loucura. 

Desnaturalizar as instituições da saúde mental, entendê-las como algo que dialoga 

com a pluralidade da cidade e que se abre a um permanente processo de desconstrução-

invenção é condição para que se possa avançar no processo da Reforma sob a perspectiva de 

produzir novos modos de subjetivação e de vida coletiva. A imagem da arte enquanto rede, 

arejada e porosa - que busca o diálogo em favor de um processo discursivo sempre inacabado 

-, confere a todos os modos de contato e de invenção de relações aspectos estéticos. 

(Bourriaud, 2009) Pegamos de empréstimo tal imagem para aproximá-la da dimensão 
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territorial posta para o campo da saúde mental, traduzindo-a como ressonância ética-estética-

política da desinstitucionalização. 

Bourriaud (2009), ao nos falar que a função “subversiva” da arte está em criar linhas 

de fuga, individuais e coletivas, e que sua potência está na produção de “microutopias 

cotidianas”, nos indica um modo de resistência próprio do regime estético que converge com 

aspectos que nos são apresentados por vários autores, entre eles, Pelbart (2011) que, ao nos 

dizer que “[...] o contemporâneo exige uma espécie de resistência no nível da sensibilidade 

[...]” para reversão dos mecanismos capitalísticos, nos afirma que é a partir da nossa “força-

invenção” que se faz possível produzir contra-poderes.  

Tais argumentos apontam para a micropolítica como campo preferencial de 

realização de transformações políticas e culturais, o que representa dizer que são os 

agenciamentos em torno do cotidiano que estarão expressando as ressonâncias da 

desinstitucionalização. Este é um aspecto que nos parece decisivo para se pensar os 

agenciamentos que estarão favorecendo a transformação do imaginário social da loucura e, 

portanto, sua desmedicalização. Pelbart, acerca do trabalho realizado na Cia Teatral Ueinzz, 

nos diz - “[...] o que era matéria a ser medicada passa a ser reservatório de reconfigurações 

existenciais, estéticas, subjetivas, que têm função de irradiação, não só no campo psi, [...] isso 

mexe com essa fronteira entre loucura e não- loucura [...]” e produz “[...] novos modos de 

vida coletiva e um redesenho das sensibilidades coletivas.” (PELBART, 2011) 

É nessa direção que podemos apreender a experiência da ACF e pensá-la em sua 

dimensão problematizadora daquilo que a própria definição do movimento social, feita por 

Soalheiro (2003), denuncia ao apontar que as exigências, de várias ordens, desse movimento 

direcionam-se para a afirmação da “presença da loucura na cidade.” Tal afirmação 

problematiza a produção histórica da “inexistência” do louco na cidade. Inexistência, como 

nos diz Santos (2003), enquanto exclusão operada de forma tão radical que não conferiu a este 

excluído nem mesmo o lugar do outro que a idéia de inclusão sugere.  

Apreendemos, ainda, nesse nosso estudo, que o princípio democrático presente nas 

formulações primeiras do Movimento Sanitário, que deram origem ao SUS, foi subsumido 

pela “[...] forma hegemônica da democracia, a democracia representativa elitista [...]” que 

“[...] propõe “[...] uma extensão para o resto do mundo do modelo de democracia liberal [...] 

vigente nas sociedades do hemisfério Norte, ignorando as experiências e as discussões 

oriundas dos países do Sul no debate democrático.” (AVRITZER, 2010, p. 153) Assim, uma 

concepção contra-hegemônica, ou participativa, da democracia estará pondo em xeque seu 
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reducionismo à “[...] prática restrita de legitimação de governos [...]” (idem), na direção de 

pensá-la “[...] como forma de vida e aperfeiçoamento da convivência humana.” (idem) 

À luz do pensamento de Lazzarato (2006) - em que a política estaria configurando 

um encontro entre liberdade e justiça, se afirmada como recusa à separação dos modos de 

expressão do humano de sua capacidade de criação e de difusão de possibilidades -, podemos 

pensar o que deveria balizar uma política antimanicomial. Tal aspecto transversaliza a 

discussão em torno da cidadania do louco, como tema inscrito na agenda da Reforma e que 

representa o viés político que a diferencia das proposições „humanizadoras‟ de regulação. 

Como nos disse Bezerra - em sua palestra no interior da Rede de Formação do Projeto de 

Articulação e Inclusão Social, em 2004 -, “[...] Não se quer uma sociedade onde não haja 

problemas como os que se engloba no termo „loucura‟ [...]. Para a cidadania, a loucura, em 

lugar de ser um paradoxo, é um germe que fomenta em nós o debate acerca do que se quer 

como cidadania.” (BEZERRA, 2004) E, ainda, “[...] Cidadania exige um pouco de 

desassossego [...], loucura não é para ser normatizada, exige de nós inventar modos de lidar 

com ela.” (idem). Aqui, observa-se uma convergência com a fala de Baptista (2002) que nos 

diz da presença da loucura na cidade como “força” que “interpela” e que não é para ser 

“amansada”. Construir caminhos afirmativos da cidadania do louco é, claramente, uma 

escolha ética que se faz na contramão de práticas totalitárias, o que implica esforços na 

direção do reconhecimento de direitos, da proteção de singularidades, da afirmação da 

liberdade e da tessitura de redes de solidariedade. 

Assim, concluímos indicando que a experiência aqui analisada colocou-se como 

potente campo de práticas de desmedicalização da loucura, que, inspirado na idéia de 

desinstitucionalização e influenciado em sua ética pela busca do princípio Gentileza, abriu 

novas possibilidades de configurações estéticas, de microutopias cotidianas, e de afirmação de 

modos de existência singulares, pautados na diferença. Em tempos em que „diferenças‟ são 

exaltadas a partir de intencionalidades do mercado, Sennett sinaliza a indiferença pela 

diferença observada nas sociedades contemporâneas indicando “[...] o enfraquecimento do 

impulso de cooperar com aqueles que se mantêm teimosamente Outros.” (SENNETT, 2012) 

„Teimosia‟, cooperação, e “acupuntura urbana” (LERNER, 2003) fizeram-se 

presentes no percurso da ACF. E pode-se dizer de suas ressonâncias produtivas e afetivas. 

Como Lerner, somos partidários “[...] de uma boa acupuntura de afeto [...]” (LERNER, 2003, 

p.81), e trazemos, ainda, outra convergência de pensamento com este urbanista quando este 
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nos diz que “Uma praça tem que ter entradas. Elas são abertas a todos, mas com entradas, elas 

parecem ser especiais [...]” para cada um. (LERNER, 2003, p.79)  
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Desinstitucionalização em saúde mental – a experiência da Associação Cabeça 
Firme (ACF), de Niterói (RJ), e suas ações inclusivas.  

Deinstitutionalization in mental health - The Cabeça Firme Association (ACF) of Niterói (RJ), 

experience and its inclusive actions. 

 

Tânia Maria de Lemos Marins8 
 

Túlio Batista Franco9 

Resumo. 

Este estudo situa-se na temática da produção do cuidado e propõe-se a 

analisar os agenciamentos produzidos pela desinstitucionalização  no contexto de 

uma rede social desenvolvida a partir da Associação Cabeça Firme (ACF), no 

município de Niterói (RJ), no período de 1989 a 2005, sob a perspectiva de 

problematizar suas ressonâncias éticas, estéticas e políticas no campo da saúde 

mental. A partir da cartografia de vasto acervo documental, são utilizadas como 

categorias analíticas as expressões estéticas, os saberes inscritos e os modos 

relacionais presentes na experiência da referida associação. O estudo promove 

confluências teóricas dos campos da saúde, arte e filosofia, e seus resultados 

indicam a potência de uma rede de cuidados que se faz por ressonâncias e fora dos 

marcos totalizadores do Estado. 

Palavras-chave: Saúde Mental; Desinstitucionalização; Produção do 

Cuidado. 

Abstract. 

           This study is located in the thematic field of care production and aims to 

investigate the effects of the deinstitutionalization process, specifically in the context 

of a social network, the Cabeça Firme Association (ACF), from 1985 to 2005, in the 

county of Niterói (RJ), and to problematize its ethic, esthetic and political resonances 
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in the field of mental health.  Through the cartography of the vast documentary 

material it was possible to use a the esthetic manifestations, the shared knowledge 

and the social interactions as analitical categories. The research expresses 

theoretical confluence of health, artistic and philosophical fields and the results show 

the power of a care network that makes itself through resonance and is outside the 

State`s totalizers framework. 

Keywords: Mental Health; Deinstitutionalization; Care Production. 

  

INTRODUÇÃO 

No processo de construção da Reforma Psiquiátrica Brasileira - a partir da 

reformulação da assistência em saúde mental e da contribuição de movimentos 

sociais, em especial, do Movimento de Luta Antimanicomial (MLA) - têm lugar 

inúmeras iniciativas que visam à superação da lógica manicomial e à construção de 

novos lugares sociais para a loucura. Na base desse propósito, a idéia de 

desinstitucionalização ocupa lugar central, sendo frequente seu reducionismo à 

reforma de serviços. É com o objetivo de problematizar as ressonâncias éticas, 

estéticas e políticas da desinstitucionalização sobre o cuidado em saúde mental que 

esse estudo é realizado. Ao serem instituídas novas diretrizes para o campo da 

saúde mental - a partir de serviços territoriais, de um modelo de gestão participativa, 

e de ações intersetoriais –, observa-se um esvaziamento dos espaços de 

problematização, uma produção de subjetividades posta a serviço do instituído e 

uma subseqüente atualização da lógica manicomial.  

A lógica manicomial refere-se, como nos diz Rotelli (1990, p. 30), a “um 

conjunto de aparatos, científicos, culturais, legislativos, administrativos, de códigos 

de referência e de relações de poder, que se estruturam em torno do objeto doença”, 

que determinam olhares e posturas que circunscrevem a vida a um contexto 

empobrecido e de marca excludente. Segundo Amarante (1995, p. 50), “O 

manicômio concretiza a metáfora da exclusão que a modernidade produz na relação 

com a diferença.” Ao se referir ao “manicômio mental”, Pelbart (1989) nos alerta para 

o fato de que este encontra expressão no mundo real, a partir das mais variadas 

construções sociais - família, escola, feira, praça, rua, etc.  
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Assim, a lógica manicomial baliza um projeto de sociedade ao qual 

corresponde certa ética, certa estética, certa produção de subjetividades, certo 

afetamento dos corpos, certo agir em saúde, e assim por diante. É nesse sentido 

que a idéia de desinstitucionalização formulada por Basaglia traz uma radicalidade 

que ultrapassa os muros invisíveis dos serviços substitutivos e os novos arranjos da 

formação de profissionais da área. Em última instância, o conceito basagliano 

problematiza a racionalidade do poder e a organização social. (Basaglia, 1979) 

Em Basaglia (1979) desinstitucionalizar é processo de descontruir-inventar 

saberes e práticas, o que requer descongelamento de subjetividades e 

deslocamentos das relações tradicionalmente configuradas. Ao nos reportarmos à 

experiência de uma rede social, trabalhamos com a idéia de rede enquanto 

constituição de fluxos em conexão, entre equipes de trabalhadores, usuários e 

demais atores envolvidos, e não apenas enquanto equipamentos de saúde 

dispostos em um determinado território (Franco, 2006), o que já representa 

desinstitucionalizar o conceito de rede habitualmente adotado pelos planejadores da 

saúde. 

Dispositivo complementar às ofertas assistenciais, Clínica do Social, 

Intersetorialidade, Clínica Ampliada, Integralidade, entre outras, são denominações 

que sugerem, no campo da saúde mental, uma aproximação com a idéia de rede ou 

ainda uma busca por interfaces. Partimos do pressuposto de que há redes 

modelares - de funcionamento burocrático, em que são adotados modos relacionais 

que visam à construção administrada de consenso - e redes que se fazem por 

ressonâncias, a partir do desejo de diferentes atores. O desejo é concebido aqui 

como Deleuze e Guattari (1972) pensaram, como uma força propulsora que pode 

ser ativada para a produção do mundo no qual nos inserimos. Ele é, portanto, 

criação. 

Guardado o aspecto de como cada profissional da área, cada gestor, cada 

região, empresta sentido particular a tais denominações, observa-se que essas 

sugerem uma insuficiência das práticas anteriormente adotadas. Quando o contexto 

é o de uma rede social que se dá sem absorção do Estado, evidencia-se um caráter 

instituínte favorável à experimentação e à coexistência de múltiplos sentidos, 

movimentos e diferenciações. Caminhar nesse terreno é estar em permanente 
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trânsito, sem roteiros prévios. É abrir-se ludicamente à montagem de idéias plenas 

de mundo. Essa é uma concepção de rede que não se coloca como „complementar‟ 

aos circuitos instituídos, mas como espaço de encontro de diálogos possíveis e 

desejáveis, a dispararem enigmas, em contraposição à verticalização hierárquica em 

sua tendência supressora/decifradora de enigmas. 

Serviços de saúde mental, ancorados em modelos assistenciais instituídos, 

disputam o desenho de suas identidades e competências, sendo freqüente a 

desqualificação de experiências transversalizadas por saberes advindos de outras 

áreas de conhecimento ou por contribuições da população que não tragam a marca 

científica. Tal desqualificação é evidenciada quando experiências intersetoriais são 

alvo de „supervisões‟ e tendem a ser colocadas em lugar de subordinação aos 

saberes de especialistas e aos poderes instituídos. 

Observa-se assim, com a institucionalização/normatização das práticas do 

cuidado e da participação social, uma captura do vigor instituínte operada no campo 

da macropolítica e um esvaziamento da capacidade de estranhamento no campo da 

saúde mental. Tal estranhamento nos parece necessário em todos os campos da 

atividade humana. No que se refere ao campo da arte, por exemplo, nos diz Rolnik 

(2010, p. 41) que  

[...] o estado de estranhamento constitui uma experiência crucial porque [...] ele é o sintoma 

das forças da alteridade que reverberam em nosso corpo e exigem criação. Ignorá-lo 

implica o bloqueio da potência pensante que dá impulso à criação artística e sua provável 

interferência no presente.  

Este estudo parte das idéias inspiradoras de Basaglia para fazê-las dialogar 

com outros referenciais teóricos dos campos da arte e filosofia, na perspectiva de 

uma “ecologia de saberes”, em contraposição à monocultura do saber científico, tal 

como nos sugere Santos (2011). Tais confluências teóricas nos auxiliam no debate 

da desinstitucionalização em direção a uma ancoragem que nos permita uma 

implicação ética, estética e política favorável à produção de novos sensos comuns, à 

construção de novos lugares sociais para a loucura e a uma produção do 

conhecimento mais comprometida com as coletividades.  
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Ao território de existência da rede social, ativada pela Associação Cabeça 

Firme (ACF), correspondem: aspectos relacionados ao modo psicossocial de operar, 

na micropolítica, no cotidiano, em sua relação com a cidade; questões próprias da 

natureza rizomática das redes sociais; o caráter emancipatório dos movimentos 

instituíntes; matizes oriundos da potência criativa da arte; e a criação de linhas de 

fuga. 

Agrada-nos pensar esse estudo como algo em permanente trânsito, como 

provocador de um diálogo sempre aberto a outras interlocuções na direção de 

contribuir para a construção de novos sensos comuns em que a loucura possa estar 

social e politicamente incluída não como matéria restrita aos fazeres técnicos, mas 

como possibilidade de existência de múltiplos modos de vida pautados na diferença. 

OBJETIVO GERAL 

            Problematizar a desinstitucionalização em suas ressonâncias éticas, 

estéticas e políticas na produção do cuidado em saúde mental, a partir da cartografia 

da experiência da ACF. 

PERCURSO METODOLÓGICO 

Uma pesquisa que envolve o estudo de um processo social, em que se 

propõe abordar, entre outros aspectos, agenciamentos relacionados à produção de 

subjetividade, exige, e de forma essencial, o aspecto qualitativo na escolha 

metodológica. 

Segundo Minayo (1994, p.16), metodologia é “o caminho do pensamento e a 

prática exercida na abordagem da realidade”. O aspecto qualitativo dessa pesquisa 

evidencia-se em sua proposição de cartografar uma experiência que contemplou 

ações relacionadas ao cuidado em saúde mental - transversalizadas por 

contribuições da arte e da cultura - e a um campo de formação que envolveu 

estudantes, profissionais, professores universitários e pesquisadores de várias áreas 

do saber. O material de registro da experiência da ACF fornece as fontes primárias 

deste estudo, tornando possível analisar os atos da caminhada de seu processo. 
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Os dados analisados na pesquisa integram um extenso acervo pessoal 

constituído de ações realizadas a partir de parcerias institucionais estabelecidas, 

trabalhos apresentados em congressos, textos teóricos produzidos por profissionais, 

monografias, material videográfico e fotográfico, material gráfico de divulgação de 

eventos e matérias produzidas pela imprensa. Tal acervo torna-se fonte, por 

excelência, pela riqueza de detalhes, pela expressão da experiência de um coletivo 

e pela problematização que nos possibilita. 

Os conceitos explorados neste estudo, a partir da revisão bibliográfica 

(nossa fonte secundária de pesquisa), referem-se a contextos teóricos que estão na 

base do processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira e do Movimento 

Antimanicomial, e na micropolítica do processo de trabalho em saúde. Fazem-se 

presentes também, em transversalidade, em processos ocorridos nos campos da 

arte e da cultura. 

A análise dos dados tomou como centro a memória que consta do material 

consultado, e busca interpretar as ações desenvolvidas em suas expressões éticas, 

estéticas e políticas. Da letra dos escritos, das imagens e dos discursos gravados 

em vídeo, foram obtidos os dados que tornam possível este estudo. 

RESULTADOS PARCIAIS DA PESQUISA 

Entidade criada em 1989, a ACF, de Niterói (RJ), constitui-se inicialmente 

como um coletivo integrado por usuários, familiares, e profissionais do Núcleo de 

Atenção Psicossocial de Jurujuba (NAPS Jurujuba). Posteriormente, a associação 

conta com outros grupamentos, presentes nos demais serviços extra-hospitalares da 

rede de saúde mental de Niterói (RJ), e com a adesão de segmentos artísticos e 

culturais da cidade. O NAPS Jurujuba constitui-se, nesse período, como um serviço 

de hospital-dia, tendo sido o embrião do primeiro CAPS do Município e do Estado – 

o CAPS Herbert de Souza, cujo processo de criação tem início em 1997. 

Sob a perspectiva de estimular e ampliar os espaços de discussão 

democrática acerca dos rumos da assistência em saúde mental, bem como de 

problematizar a relação da sociedade civil com a temática da loucura, a ACF 

caracteriza-se como entidade civil, sem fins lucrativos, que busca contribuir para a 
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desconstrução das idéias de incapacidade e periculosidade do louco, presentes no 

imaginário social, estabelecendo conexões com outros setores da cidade. 

O processo de criação da entidade é marcado pelo protagonismo de 

usuários e familiares desde o início de sua existência. Sua denominação é sugerida 

por um usuário e votada por seu coletivo. As questões inicialmente discutidas no 

interior da entidade dizem respeito à carência de recursos dos usuários, ao desejo 

de adquirirem trabalho, à solidão experimentada na relação com o social, aos maus 

tratos recebidos em alguns hospitais privados, ao estigma colocado sobre usuários e 

também sobre suas famílias, ao desejo dos usuários de vivenciarem 

relacionamentos amorosos, às expectativas e dúvidas quanto aos tratamentos em 

curso, ao projeto de lei que dispõe sobre a extinção progressiva dos manicômios 

(apresentado ao Congresso Nacional em 1989) etc. 

As primeiras ações da ACF dizem respeito à demanda por geração de 

trabalho e renda, obtendo da Prefeitura uma barraca, em feira artesanal da cidade, 

para escoamento da produção dos usuários. Essa iniciativa aproxima usuários dos 

diferentes serviços, estabelecendo uma agenda de participação na feira artesanal da 

Praça do Rink, situada no centro da cidade, onde usuários de distintos serviços de 

saúde mental se revezam, assumindo a responsabilidade pela venda durante todo o 

dia. Os usuários envolvidos nessa atividade reúnem-se uma vez por semana para a 

prestação de contas dos produtos vendidos e para a organização da escala de 

venda da semana seguinte. 

Tal experiência traz novidades para os usuários nela implicados: a 

oportunidade de uma troca afetiva e solidária entre os usuários dos diferentes 

serviços, que até ali não se encontravam, exceto em eventuais situações de 

internação; o estabelecimento de relações com outros artesãos e com transeuntes, 

potenciais compradores de seus produtos; e a oportunidade da venderem sua 

produção. A experiência é interrompida após dois anos de existência, devido ao fato 

de ter sido danificada a estrutura da barraca, na ocasião em que foi guardada em 

um depósito indicado pela prefeitura. Após esse tempo, a venda dos produtos passa 

a ser realizada em eventos culturais promovidos pela entidade. 
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Os primeiros eventos culturais e de lazer são buscados a partir de ofertas 

existentes na comunidade – visitas a exposições de obras de arte, museus e 

galerias; idas à praia e ao cinema; idas aos espetáculos do Teatro Municipal; e 

passeios em praças de lazer. Vale ressaltar uma experiência de viagem, realizada 

pelo grupo, a uma fazenda em Ipiabas (RJ), cedida por uma profissional da equipe 

do NAPS, por ocasião de um feriado prolongado. Nesse período o Cine Arte UFF dá 

início a sessões especiais para os usuários, a partir da exibição de filmes nacionais, 

e também é criado o bloco carnavalesco „Tô ficando bom‟. (Marins, 2002). 

Sob a inspiração de um evento promovido em 1988 - por profissionais do 

Hospital de Jurujuba que traziam inserção no Movimento Antimanicomial –, em que 

se comemorou o 18 de maio – Dia Nacional de Luta Antimanicomial – com palestras 

no Teatro da UFF e com a exibição, pelo Cine Arte UFF, de filmes relacionados à 

temática da loucura, a ACF dá início, em 1993, a uma agenda anual de 

programações comemorativas de tal data.  

Essa agenda comemorativa promove palestras com convidados de várias 

instituições – pesquisadores da área de saúde, parlamentares, juristas, artistas etc -, 

exposições das obras de usuários em galerias e centros culturais da cidade – Museu 

do Ingá, Museu de Arte Contemporânea (MAC) e Sala José Cândido de Carvalho, 

da Fundação de Arte de Niterói -, e realiza shows em casas de espetáculos. Esses 

shows anuais trazem a denominação de „Canta Loucura‟ (apenas uma vez recebeu 

o nome de „Lovcura‟) e contam com a colaboração voluntária de músicos, atores, 

bailarinos, poetas, e artistas plásticos. Tais eventos, abertos à comunidade, 

mantêm-se por sete anos e ocupam espaços cedidos por estabelecimentos culturais 

da cidade - Bar Duerê, Clube Hípico Fluminense, AABB, Bar Saravá, Nikity Pub, 

Estação Cantareira, entre outros. Os equipamentos necessários à realização dos 

shows são cedidos por músicos da cidade. O material gráfico – de cenários, 

ingressos, crachás, cartazes e filipetas de divulgação – é elaborado gratuitamente 

pela MBA Cultural, produtora situada na cidade, e o camarim é viabilizado por 

empresas locais e do Rio de Janeiro – Pão da Beth, Casa Lidador etc.  Vale dizer, 

também, que os usuários ocupam o palco nos eventos, apresentando números de 

música, poesia e teatro. Após interrupção, por dois anos, essas atividades retornam 
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em 2002, a partir de um novo desenho que articula outras ações de maior 

complexidade. 

Em maio de 1995, a ACF registra seu estatuto social, construído por seu 

coletivo, ampliando seu quadro de associados e incorporando integrantes de 

segmentos artísticos e culturais da cidade. No período de 1997 a 1999, já com 

ampla participação nos fóruns e encontros nacionais do Movimento Antimanicomial, 

a ACF ocupa assento no Conselho Municipal de Saúde de Niterói e na Comissão 

Nacional de Saúde Mental, em Brasília (DF). Nesse mesmo período, a ACF recebe a 

visita do pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo 

Cruz (ENSP/FIOCRUZ), Prof. Paulo Amarante, e das autoridades em saúde mental 

da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Franco Rotelli e Ernesto 

Venturini, que, ao lado de Basaglia, foram importantes artífices do processo de 

construção da Psiquiatria Democrática Italiana. 

Em 1998, sediada no recente CAPS Herbert de Souza, a ACF inicia uma 

parceria com o Museu de Arte Contemporânea (MAC), sendo realizadas oficinas 

semanais com usuários a partir das exposições ocorridas no museu. Nesse período, 

são realizados diversos eventos de confraternização, como chás da tarde, bingos e 

tardes musicais. 

Em 2002, a experiência da ACF articula-se às ações organizadas em torno 

do Projeto de Articulação e Inclusão Social, apresentado às várias instâncias da 

cidade que se mostram sensíveis à causa antimanicomial, sob a perspectiva de 

contribuir para a construção de uma Rede de Atenção Territorial Ampliada. Assim, 

algumas atividades da ACF que haviam sido interrompidas ganham novas edições, 

novos desenhos, novas legibilidades. Importa dizer que o referido projeto, também 

apresentado à Fundação Municipal de Saúde, encontra resistência para sua 

execução em algumas instâncias gestoras, sendo, no entanto, viabilizado a partir da 

bagagem da ACF e de seus colaboradores, de trabalhadores simpatizantes da 

causa antimanicomial e de ações de cooperação de diversas instâncias da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). A Rede de Atenção Territorial Ampliada 

busca promover a sinergia entre os múltiplos recursos existentes no Município para 

uma efetiva inserção dos usuários de serviços de saúde mental (em especial os 
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extra-hospitalares) na vida cultural da cidade. Tal proposta é concebida como modo 

de organização coletiva compatível com as exigências contemporâneas da saúde. 

Inspirado no projeto de desinstitucionalização - e a partir da percepção dos 

limites observados em grande parte dos serviços que, à época, integravam a rede 

de saúde mental do município, cujo funcionamento era marcado pela predominância 

dos referenciais teóricos da psiquiatria e da psicanálise, e por tímido investimento na 

atenção psicossocial -, o Projeto de Articulação e Inclusão Social busca valorizar a 

articulação com outros atores sociais, adotando em seu desenho a perspectiva 

transdisciplinar. 

A primeira etapa do projeto dá-se a partir de sua discussão com o coletivo 

da ACF e da pactuação com os profissionais envolvidos na assistência aos usuários 

dos serviços extra-hospitalares, que traziam pertencimento à ACF – inicialmente, o 

CAPS Herbert de Souza e o serviço de saúde mental da Policlínica Comunitária 

Sérgio Arouca. Posteriormente, engajam-se no projeto usuários e trabalhadores - 

que traziam inserção na Unidade Básica da Engenhoca, no serviço de saúde mental 

da Policlínica de Itaipu, no CAPS Casa do Largo, no Ambulatório e no Albergue do 

Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (esses, com inserções pontuais) -, moradores da 

República de Idosos, que integra o Projeto Viva Idoso, e um número reduzido de 

jovens portadores de necessidades especiais, encaminhados pela rede escolar. O 

Projeto é frequentado regularmente, nesse período, por 150 usuários, havendo, 

ainda, um público flutuante, com eventuais inserções. 

Em sua etapa inicial de implantação, o projeto realiza um levantamento de 

demandas dos usuários por amostragem, tendo sido aplicado um questionário à 

clientela do CAPS Herbert de Souza e da Policlínica Comunitária Sérgio Arouca, 

visando à identificação dos interesses educacionais, culturais e laborativos da 

mesma. 

O projeto traz desenho itinerante, ocupando diversos cenários da cidade, 

externos aos serviços especializados - UFF, MAC, casas de cultura, praças públicas, 

praias e outras áreas de lazer -, e constitui um conjunto de propostas que visam ao 

desenvolvimento de ações a partir de quatro eixos temáticos: Democratização da 
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Rede, Formação de Recursos Humanos, Centros de Convivência e Geração de 

Renda. 

Após a pactuação com os trabalhadores e o levantamento de demandas dos 

usuários, é criado um espaço coletivo de discussão para o planejamento, 

organização e avaliação das ações do projeto, o Fórum de Cidadania em Saúde 

Mental, que tem como primeira tarefa a análise dos resultados obtidos com o 

questionário aplicado aos usuários. 

Fórum de Cidadania em Saúde Mental 

Esse Fórum é um instrumento voltado para a democratização da rede e 

caracteriza-se como um espaço sistemático de encontros e trocas entre os 

diferentes serviços, e destes com outros setores da cidade, e de compartilhamento 

das decisões no processo de construção do trabalho coletivo. 

O Fórum realiza encontros bimestrais e constitui o „motor‟ do projeto. Nele 

são definidas as ações a serem desenvolvidas e as parcerias institucionais a serem 

buscadas, e são avaliadas , de forma contínua, as atividades em curso. 

Têm assento no Fórum, além de integrantes da ACF, outros usuários de 

serviços extra-hospitalares de saúde mental e seus familiares, trabalhadores da 

rede, profissionais do Programa Médico de Família (PMF), estudantes de cursos de 

graduação relacionados às várias áreas do saber (medicina, enfermagem, terapia 

ocupacional, psicologia, artes plásticas, produção cultural e cinema), alunos do 

curso de cuidadores da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/Fundação 

Oswaldo Cruz (EPSJV/Fiocruz), instituições colaboradoras e comunidade 

interessada. A adesão dos estudantes dá-se a partir da divulgação do projeto nas 

instâncias formadoras, e a da comunidade é intensificada a partir da divulgação do 

projeto e do fórum na imprensa local, e por meio de cartazes. 

Os aspectos de infra-estrutura (agendamento do uso de espaços, 

equipamento, material etc.) necessários à realização das ações são garantidos em 

reuniões quinzenais, a partir de uma equipe composta pela coordenação do projeto, 

estudantes, duas profissionais (uma psicóloga, de vínculo estadual, e uma terapeuta 
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ocupacional, de vínculo federal) e um médico, cuja inserção dá-se através do 

PROMED/MS.  

Das Parcerias Constituídas 

A partir das definições indicadas pelo Fórum de Cidadania em Saúde 

Mental, são buscadas parcerias com diversas instâncias culturais, entre elas o MAC, 

a Secretaria Municipal de Esporte, o Projeto Viva Idoso, artistas plásticos e músicos 

da cidade, casas de cultura, Bar do Paulinho (na praia de Itaipu, cenário de 

encontros praianos e confraternizações do grupo), Velho Armazém (restaurante 

situado na praia de São Francisco, cenário das discussões acerca dos filmes 

assistidos no Cine Arte UFF), escolas de samba (Acadêmicos do Cubango, 

Viradouro e Império Serrano), Projeto Radiola na Praça (funciona, em geral, na 

Praça de São Domingos e atende às demandas musicais dos transeuntes, sendo 

possível a seleção musical providenciada pelos usuários), Rádio Pop Goiaba (realiza 

entrevistas sobre o tema da luta antimanicomial e divulga os eventos do projeto), 

Escola Superior de Ensino Helena Antipoff (Faculdades Pestalozzi), Faculdade 

Estácio de Sá, Fundação Oswaldo Cruz, UFRJ e UFF. 

A parceria com a UFF é aqui destacada por representar um salto qualitativo 

importante para a sustentabilidade do projeto. Engajam-se na proposta a Escola de 

Enfermagem, o Instituto de Saúde da Comunidade, a Faculdade de Medicina, o 

Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS) e o Cine Arte UFF (este passa a 

viabilizar a gratuidade para os usuários freqüentarem as sessões de rotina do 

cinema). Tais alianças possibilitam o compartilhamento do acolhimento aos usuários 

e geram bolsas para os estudantes que ingressam no projeto (a partir de seu 

desdobramento em um projeto de extensão, no interior do Departamento de Saúde e 

Sociedade do Instituto de Saúde da Comunidade, e a partir de seu encaminhamento 

ao PROMED/MS), sendo, ainda, disponibilizados os espaços físicos da Escola de 

Enfermagem e do IACS para a realização do fórum, das reuniões organizativas, do 

grupo de estudos e de algumas ações relacionadas ao eixo temático „Centros de 

Convivência‟ (oficinas de música e vídeo). 

Dos Centros de Convivência  
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São assim compreendidos os espaços de cultura e lazer pré-existentes no 

tecido social, buscando-se maximizar o uso do equipamento urbano pelo coletivo. 

Essa frente de trabalho é concebida a partir da sensibilização de outros atores 

sociais - na direção de convidá-los a uma implicação com o acolhimento dos 

usuários - e da disponibilização de recursos pelas entidades colaboradoras. São 

realizados contatos com vários estabelecimentos de cultura, sendo freqüente a 

participação dos usuários em eventos no Teatro Municipal, Teatro da UFF, no Anima 

Mundi, em exposições do Centro Cultural da Saúde, em eventos promovidos pela 

Funarte etc. Vale destacar a colaboração de músicos do Rio de Janeiro para a 

realização de tarde de samba na Galeria do Poste, que cedeu gratuitamente seu 

espaço para este fim. 

No decorrer do processo de trabalho, observa-se uma maior autonomia dos 

usuários na busca pelos espaços urbanos, a partir de uma gradual familiaridade com 

os percursos geográficos e meios de transporte, e a partir de vínculos estabelecidos 

com os atores sociais que trazem pertencimento aos diferentes locais de cultura e 

lazer. É notório o aumento da capacidade relacional dos usuários, ocorrendo, muitas 

vezes, visitas destes ao MAC, ao Cine Arte UFF, à praia de Itaipu e ao IACS, de 

forma independente. 

 Oficinas de Arte 

Realizadas em conjunto pelos profissionais com participação no projeto e 

por membros da Divisão de Arte-Educação do MAC, essas oficinas retornam com 

freqüência mensal, a partir de uma dinâmica de criação grupal disparada após a 

visitação às obras expostas no museu. Além da dinâmica de grupo, cada usuário 

elabora um diário individual, contendo impressões sobre as obras em exposição e 

sobre as atividades coletivas ali realizadas. Além do MAC, essas oficinas têm lugar 

também no Centro de Arte Hélio Oiticica, no Rio de Janeiro (RJ). 

 Oficinas de Música 

De freqüência semanal, trazem monitoria feita por um professor e alunos do 

curso de Produção Cultural do IACS/UFF, e suas metas são definidas a partir do 

fórum. Essas oficinas dão origem ao grupo vocal „Musicamor‟ e ao bloco pré-
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carnavalesco „Loucos por Amor‟. O grupo vocal apresenta-se em clubes locais, 

praças públicas e eventos realizados em unidades de saúde da rede pública. O 

„Loucos por Amor‟ desfila na Praia de Icaraí, apresentando sambas feitos por 

usuários em parceria com músicos da cidade, e conta, em seu desfile, com a 

participação voluntária de ritmistas de escolas de samba locais e do Rio de Janeiro 

(RJ). Essas oficinas produzem, ainda, instrumentos de percussão confeccionados 

com sucata, e colaboram na produção do evento anual „Canta Loucura‟, em 

comemoração ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial. 

O „Canta Loucura‟, interrompido em 2000, foi resgatado nesse projeto, posto 

que representa uma tradição na cidade, após sua realização por sete anos 

consecutivos. Esse evento reúne cerca de 1,5 mil pessoas, sendo realizado de 

forma itinerante em clubes locais – Icaraí Praia Clube (IPC) e AABB. Nele, é 

realizada uma feira, com a produção dos usuários de serviços de vários municípios, 

e se apresentam grupos musicais e teatrais integrados por usuários das redes de 

saúde mental de Niterói (RJ) e do Rio de Janeiro (RJ), além de músicos locais e 

renomados artistas que colaboram voluntariamente (Luiz Melodia, Zé da Velha, 

Silvério Pontes, Arthur Maia, Pedro Luís e a Parede, Boato, Cláudio Zolli, Dalto, 

Mazinho Ventura, Marcelo Martins, Zé Canuto, Beth Brunno, Áurea Regina e Claudio 

Salles,entre outros). Nesse período são recuperadas as colaborações de empresas 

para viabilização dos camarins e da arte gráfica de divulgação. Ao longo de seus 

dez anos de existência, o „Canta Loucura‟ contou com a participação voluntária de 

cerca de 1,5 mil artistas.  Apenas em dois shows foi necessário alugar equipamentos 

de palco. 

 Oficinas de Vídeo 

De freqüência quinzenal, são realizadas no IACS, a partir de monitoria feita 

por alunos do curso de cinema e vídeo da instituição. Essas oficinas possibilitam aos 

usuários o manejo de equipamento videográfico, o aprendizado de aspectos básicos 

da construção de vídeos e a decupagem de imagens das ações do projeto para 

elaboração de curtas-metragens. O material produzido é exibido em eventos 

promovidos pelo projeto (encontros em praças públicas, eventos na rede pública, 

show „Canta Loucura‟ etc), e o equipamento utilizado nas oficinas é cedido pelo 

IACS/UFF, inclusive a ilha de edição, e por cineastas colaboradores. 
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 Acesso gratuito ao Cine Arte UFF 

São fornecidos 100 ingressos/mês aos usuários da rede de saúde mental 

que frequentam as sessões de rotina do cinema, havendo uma discussão posterior, 

de frequência mensal, sobre os filmes assistidos. Tais discussões são realizadas a 

partir de encontros em pizzarias e restaurantes da cidade. 

 Ocupação das praças 

De frequência variável, são realizados encontros em praças públicas da 

cidade, geralmente em parceria com o Projeto Radiola na Praça. Nesses encontros, 

é organizada uma feira de produtos artesanais feitos pelos usuários, havendo a 

apresentação do grupo vocal „Musicamor‟ e a exibição dos vídeos produzidos pelo 

coletivo.  

Rede de Formação de Recursos Humanos 

É criado um grupo de estudos quinzenal, aberto aos interessados, em que 

são discutidos temas relacionados às ações do projeto, em especial, textos sobre a 

Reforma Psiquiátrica, Inclusão Social, Arte e Identidade Cultural, Reabilitação 

Psicossocial, Cooperativas Sociais e Complexidade, entre outros. 

É desenvolvido um cronograma de palestras e mesas de debate, de 

frequência trimestral, a partir de temas sugeridos pelo fórum, sendo convidados 

profissionais de várias áreas do saber - parlamentares, pesquisadores da área de 

saúde mental, autoridades em saúde, profissionais de serviços de saúde locais e de 

outros municípios, artistas plásticos, profissionais de planejamento urbano, 

historiadores etc -, buscando-se um intercâmbio de olhares a respeito dos temas 

selecionados. Tais eventos ocupam as instalações do MAC e da UFF, sendo 

garantida por empresas parceiras (Pão da Beth, Pastas Rufo, Casa Lidador) a oferta 

de coffee-break. 

            O projeto é campo da pesquisa „Loucura e Cidades: reflexões acerca da 

assistência em saúde mental‟, do mestrado em Estudos da Subjetividade, do 

Departamento de Psicologia da UFF, e gera, no interior do IACS/UFF, trabalhos 

acadêmicos para disciplinas do curso de produção cultural e monografias – „A 
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Produção Cultural para a Inclusão Social‟ e „Transformação de Realidade: Uma 

Proposta para a Efetiva Inserção Social em Saúde Mental‟ -, sendo também objeto 

do projeto „Práticas de Inclusão Social em Saúde Mental‟, do curso de 

especialização em saúde mental da ENSP/FIOCRUZ. 

A experiência é apresentada no Seminário de Reorientação do Modelo 

Assistencial (FMS/Niterói, 2002), em semanas de extensão da UFF (2003 e 2005), 

no Centro de Estudos do Instituto Municipal Philippe Pinel (2003), na Jornada 

Acadêmica de Terapia Ocupacional (SPERJ, 2003), no I Ciclo de Palestras 

Interferências Urbanas – Saúde Mental e Cidade (Departamento de Psicologia/UFF, 

2003), em congressos da ABRAPSO (UFRJ, 2004; UFES, 2005), no Centro de 

Estudos do Instituto de Saúde da Comunidade/UFF (2005), e no II Fórum 

Internacional de Saúde Coletiva, Saúde Mental e Direitos Humanos (UERJ, 2008). 

            Em parceria com o Departamento de Saúde e Sociedade, do Instituto de 

Saúde da Comunidade/UFF, o projeto constrói e executa os seguintes 

desdobramentos: o projeto de extensão „Reforma Psiquiátrica e Ações de Inclusão 

Social no Território‟; o projeto „Articulação e Inclusão Social – construção de novos 

saberes e práticas para a formação médica‟, aprovado pelo PROMED/MS; e dois 

trabalhos encaminhados à ABRASCO – „Articulação e Inclusão Social: Uma 

contribuição para a política de saúde mental de Niterói‟ e „Disciplina Saúde e 

Cultura: Um contexto ampliado para a formação médica‟. Em decorrência dessa 

parceria, são criadas disciplinas curriculares no Centro de Ciências Médicas da UFF. 

Em julho de 2005, o projeto é apresentado à Fundação Municipal de 

Educação de Niterói, por solicitação da mesma, em formato adaptado para as 

escolas da rede que traziam inserção geográfica em áreas de risco social, sob o 

título „Projeto de Inclusão Social – uma contribuição para a construção de uma 

política de educação fundamentada nas concepções de democracia e cidadania‟. 

Em sua nova versão, o projeto gera, em parceria com o Departamento de Saúde e 

Sociedade do Instituto de Saúde da Comunidade/UFF, a construção do projeto de 

extensão „Reforma Psiquiátrica, Educação Popular e Ações de Inclusão no 

Território‟, que não chega a ser efetivado. 

Pólo de Saúde Mental e Trabalho  
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Essa frente de trabalho destina-se à geração de trabalho e renda para os 

usuários, e pleiteia, na prefeitura, a cessão de uma barraca em feira artesanal da 

cidade e de um quiosque na orla, a serem administrados pelo projeto. 

São realizadas feiras para a venda de produtos confeccionados pelos 

usuários, em eventos promovidos pelo projeto no MAC, em praças públicas e clubes 

locais. 

Dentre os eixos temáticos propostos pelo coletivo do projeto, este é o que se 

apresenta com menor avanço, no que toca às respostas obtidas da estrutura 

municipal aos pleitos da ACF. 

DISCUSSÃO 

A análise das fontes primárias da pesquisa remete-nos a terrenos teóricos 

que são caros ao debate da desinstitucionalização e da relação estabelecida entre 

Estado e movimentos sociais: a noção de território, autonomia e resistência. Tais 

noções orientam a discussão dos modos relacionais presentes na experiência da 

ACF, no tocante a sua ocupação da cidade, à gestão das ações desenvolvidas e à 

realização de atividades artístico-culturais. Na análise dessas últimas, auxiliam-nos 

referenciais teóricos do campo da arte contemporânea. 

Reduzido à área de planejamento, no contexto da Saúde Pública, e 

apropriado pelo aparelho estatal, o território concebido a partir da idéia de 

desinstitucionalização – enquanto cenário marcado por fluxos livres de atividades e 

trocas afetivas, simbólicas, culturais e materiais – vê-se sujeito a toda sorte de 

capturas. Nessa tentativa de assimilar, em sua interioridade, tudo o que pode lhe 

escapar, o Estado tende a instrumentalizar também os movimentos sociais, que, ao 

coexistirem e/ou concorrerem com ele na gestão de questões públicas, correm o 

risco de assumir desenhos, no mínimo, paradoxais. (SOUSA, 2009). 

O desenho itinerante da experiência da ACF - a partir da ocupação de 

espaços exteriores à rede de serviços instituídos, e em sua dinâmica de contato 

cotidiano com o imprevisível da cena urbana - imprime ao seu coletivo a marca de 
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um grupo de praticantes ordinários da cidade, em suas táticas de ruptura com 

arranjos previamente moldados, tal como nos fala Michel de Certeau (1998).  

No limite da visibilidade dos planejadores da cidade-panorama - enquanto simulacro teórico 

que desconhece as práticas cotidianas -, dá-se a experiência dos caminhantes em seus 

itinerários rizomáticos. A cidade concebida na perspectiva das políticas públicas traz 

propriedades estáveis, isoláveis, e se constitui como um lugar operado de forma 

especulativa e classificatória, onde se conjugam práticas de gestão administrativa e de 

supressão dos aspectos ditos ‘intratáveis’. (CERTEAU, 1998) 

Na contramão da previsibilidade, o ato itinerante é feito de práticas 

singulares e plurais, e traz uma função enunciativa – é um processo de apropriação 

do sistema topográfico, uma realização espacial do lugar, e implica relações entre 

posições diferenciadas, ou seja, contratos pragmáticos sob forma de movimentos. 

(CERTEAU, 1998, p.177) 

Ao nos afirmar que “caminhar é ter falta de lugar” e é estar “à procura de um 

próprio” (CERTEAU, 1998, p.183), o autor nos instiga a pensar os lugares próprios 

da saúde mental e a problematizar a rua como espaço de travessias, quando 

pensada como “lugar praticado”. Tais enunciações diferem-se da previsibilidade do 

sistema espacial concebido pelas políticas públicas, sejam elas urbanísticas ou 

sanitárias, e conferem ao território aspectos de diversidade e intensidade capazes 

de produzir estranhamento, afirmações, transgressões, respeito e acolhimento. 

(CERTEAU, 1998) 

A questão da autonomia traz relevância na análise da experiência em tela, 

no tocante à ruptura com a lógica prescritiva da saúde e às relações estabelecidas 

com instâncias gestoras. Em ambos os aspectos, a não absorção plena da 

experiência pelas instâncias gestoras parece ter favorecido seu caráter autônomo e 

exitoso. Em Guatarri (1990), vemos a autonomia como resistência aos modos de 

subjetivação totalizadores, que capturam movimentos em favor de programas a 

cumprir. E, em NUSSBAUM (2000 apud KOIFMAN; FERNANDEZ; RIBEIRO, 2010, 

p.156-157), vemos autonomia  

entendida como capacidade de uma pessoa escolher e realizar uma maneira de viver que 

valoriza, o que requer estruturas e arranjos sociais que possibilitam que ela possa exercer 

suas liberdades básicas. 
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 A multiplicidade das instâncias que integram a experiência da ACF também 

é fator favorável a sua autonomia. A esse respeito, Tykanori nos diz que “somos 

mais autônomos quanto mais dependentes de tantas mais coisas pudermos ser” 

(TYKANORI, 1996, p.57) 

No que tange à análise das ações artístico-culturais realizadas pela ACF, 

auxilia-nos Bourriaud. Segundo esse autor, a arte é “feita da mesma matéria de que 

são feitos os contatos sociais”, e por isso, “ocupa um lugar singular na produção 

coletiva” (BOURRIAUD, 2009, p. 57), cumprindo uma função crítica a partir da 

“invenção de linhas de fuga individuais ou coletivas” (2009, p.44), que dão lugar a 

microterritórios relacionais. Ao apresentar-nos a arte como “atividade que consiste 

em produzir relações com o mundo com o auxílio de signos, formas, gestos ou 

objetos” (2009, p.147), o autor afirma que  

 hoje a prática artística aparece como um campo fértil de experimentações sociais, como um 

espaço parcialmente poupado à uniformização dos comportamentos. (2009, p.13).  

Sob essa perspectiva, as práticas artísticas contemporâneas constituem 

“modos de existência ou modelos de ação”, e não algo que visa a produzir 

“realidades imaginárias ou utópicas” (2009, p.18). Nesse sentido, tais práticas 

apresentam-se como “modelos de universos possíveis”, que se distinguem do 

formato das vanguardas de outrora, na direção de “aprender a melhor habitar o 

mundo, em vez de tentar construí-lo a partir de uma idéia preconcebida da evolução 

histórica.” (2009, p.18) 

Em Bourriaud, vemos a subjetividade apresentada como a “essência da 

prática artística” (2009, p.19-31).  Segundo ele, a arte “suscita encontros casuais e 

fornece pontos de encontro, gerando sua própria temporalidade” (2009, p.41), e é 

nessa função de ponto de encontro que se funda sua dimensão relacional. Empatia, 

compartilhamento e vínculo são colocados, por Bourriaud, como possibilidades do 

estreitamento do espaço das relações observado na cena urbana. É nesse sentido 

que Bourriaud evoca Marx e formula a obra de arte como “interstício social” - em sua 

potência de abrir “outras possibilidades de troca além das vigentes” no sistema 

capitalista -, entendendo-a como “lugar de produção de uma socialidade específica”, 

capaz de desenvolver “um projeto político quando se empenha em investir e 



161 
 

 

problematizar a esfera das relações.” (2009, p.22-23). A esse respeito, Rancière 

(2009) nos diz que a politicidade na arte está em engendrar um processo 

comunicativo marcado por dissensos. 

Achamos particularmente relevante para nosso estudo a referência feita por 

Bourriaud à ética em Lévinas   

Toda ‘relação intersubjetiva’ passa pela forma do rosto, que simboliza a responsabilidade 

que nos cabe em relação ao outro: ‘o vínculo com o outro só se dá como responsabilidade’. 

(2009, p.32).  

Acerca da relação que envolve arte e responsabilidade, Bakhtin (2003) nos 

fala que a relação ciência-arte-vida pode tornar-se mecânica e que o nexo interno 

entre esses campos só se dá a partir da responsabilidade. No contexto do cuidado 

em saúde, o sentir-se responsável na relação estabelecida fala, certamente, de 

matéria que não se reduz a um manejo ótimo da técnica, e refere-se à idéia de 

„tomada de responsabilidade‟, formulada por Basaglia. 

A idéia de arte enquanto rede, apresentada por Bourriaud (2009), e, 

sobretudo, a qualidade de porosidade que ele lhe atribui, aproxima-nos de sua 

formulação, posto que, para o campo da saúde mental, a questão da porosidade dos 

serviços assistenciais ocupa lugar relevante no debate da desinstitucionalização – o 

quanto tais serviços se abrem ou não às relações com o seu „fora‟. Vemos, em 

Bourriaud, que a prática artística, ao se concentrar nas relações inter-humanas, 

torna “todos os modos de contato e de invenção de relações [...] objetos estéticos.” 

(2009, p.40). Assim, uma rede de cuidados não circunscrita aos fazeres próprios da 

saúde traz modos relacionais marcados por uma estética porosa. 

Para Rolnik (1997, p.20), paisagens da subjetividade, ética e cultura se 

entrecruzam a partir de uma “transversalidade que promove diferentes composições 

de forças”. Para ela, “esta transversalidade é o oxigênio do vivo em sua versão 

humana”, e é “na falta deste oxigênio que o psicólogo é chamado a intervir”. Tal 

afirmação pode ser estendida a todo e qualquer profissional que tome para si ações 

de cuidado em saúde mental. A autora nos fala que a qualidade de nosso trabalho 

depende igualmente da taxa desse oxigênio presente em nossa subjetividade e 
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prática profissional (1997, p.20). Assim, transversalidade, ética, arte e cultura são 

entendidas como condições que influenciam o exercício do cuidar. 

Pensar a ética posta no exercício do cuidar nos aproxima de Foucault 

quanto à diferenciação que estabelece entre essa e a moral. Na perspectiva de 

Foucault, o sujeito ético traz relação com a singularização e com a criação de linhas 

de fuga. Ao nos falar do „cuidado de si‟ como prática da liberdade, Foucault (2004) 

nos diz de um „assenhoramento de si‟, que resiste aos códigos normativos e 

imperativos identitários de um social coercitivo, e da possibilidade de, por uma via 

estética, construir com a própria vida uma obra de arte. Ao formular essa „estilística 

da existência‟, Foucault contraria a idéia de um Estado como centro exclusivo de 

significações e jogos de poder, e situa as relações de poder como dimensão 

constitutiva do humano (FOUCAULT, 1979). A esse respeito, Soalheiro e Amarante 

(2008, p.310) nos alertam para o fato de que “no nosso encontro com o louco, tudo 

pode se constituir como instrumento de poder”, e que a análise da racionalidade do 

poder é, para Foucault (1994 apud SOALHEIRO; AMARANTE, 2008, p. 321-322), a 

“única maneira de evitar que outras instituições” reproduzam a lógica manicomial. 

Observa-se no desafio da desinstitucionalização que o enlaçamento dos campos da 

ética e da estética trazem implicações políticas que dizem respeito à criação de 

territórios existenciais a partir de processos marcados pela imanência, inovação, e 

por agenciamentos favoráveis a certa produção do cuidado, que cursa inspirada nas 

idéias de complexidade, singularização e liberdade. Como nos diz Pelbart, “não se 

produz só na fábrica, não se cria só na arte, não se resiste só na política; é preciso 

pensar conjuntamente esses processos: arte, política e produção” (PELBART, 2003, 

p.132). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência da ACF inscreve-se no ideário do movimento antimanicomial, 

constituindo-se como uma rede que se faz por ressonâncias. Tal rede desconstrói a 

idéia do cuidado como monopólio da saúde, escapa ao modelo de práticas 

serializadas, - adotando um padrão distribuído, em que sua produção não converge 

para um centro de gestão situado na hierarquia da política pública local - e adota 

modos relacionais que dizem respeito às idéias de interação e auto-gestão. 
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Em sua ocupação do cenário urbano, de forma desprovida de 

financiamentos pelo poder público, a experiência revela a potência do território e de 

seus diferentes atores no revigoramento do sentido coletivo das políticas do público, 

em contraposição às formas identitárias das políticas públicas, na direção de 

desconstruir estigmas, ampliar canais de comunicabilidade e estabelecer 

pactuações solidárias. Observam-se, na circulação pelo universo da arte, 

possibilidades de subjetivações e realização estética de novas linguagens e 

expressões de usuários e trabalhadores, evitando-se uma repetição de diretrizes 

instituídas e promovendo-se um deslocamento nas relações tradicionalmente 

estabelecidas. Tal deslocamento evidencia um grau de liberdade, sendo 

identificados processos de subjetivação em que singularidade e multiplicidade se 

fazem presentes a partir da experimentação. O caráter múltiplo da experiência se 

sobrepõe à idéia de uma identidade grupal que poderia enquadrar a todos no 

mesmo comportamento, equalizando seus parâmetros de estar no mundo. Nesse 

sentido, singularidade, multiplicidade e dissenso expressam a diferença em nós e 

entre nós como constitutiva da realidade, e isso é aspecto relevante para o processo 

de desinstitucionalização.  

A diferença que se manifesta nos processos de subjetivação só é possível 

porque se abre um espaço ao singular, às expressões de cada um nos cenários de 

cuidado, e percebe-se, assim, que práticas inscritas na micropolítica são 

favorecedoras de processos de singularização e validação da diferença. A liberdade, 

em sua radicalidade subjetiva, ainda representa uma força instituínte e apresenta-se 

como propulsora de maiores avanços nos espaços de trânsito de práticas 

antimanicomiais. Essa experiência fala de ensaios de ruptura com práticas 

serializadas, com a sacralização da clínica, com a forma de convívio entre saberes e 

com o padrão centralizado de gestão de redes. 

A experiência da ACF expressa um projeto ético-estético-político inovador no 

plano do cuidado em saúde mental, que deu lugar a microterritórios afetivos 

distanciados da perspectiva produtiva própria do Estado, com seus parâmetros 

restritos à produtividade numérica, normas operacionais, normatizações de 

procedimentos, financiamentos e serializações. Observa-se, em seu processo, a 

existência de um campo de tensão na relação com instâncias gestoras, que indica o 
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vigor instituínte e libertário da experiência. Como nos diz Soalheiro e Amarante 

(2008, p. 318), inspirados em Foucault, “o poder só se exerce sobre sujeitos livres, 

entendidos como sujeitos individuais ou coletivos diante de campos de 

possibilidades”. Em tempos de novos dispositivos de controle, em que, na 

perspectiva do “trabalho imaterial” (LAZZARATO; NEGRI, 2001), a dimensão afetiva 

é instrumentalizada pelo capital, importa observar quais práticas trazem o Estado 

como finalidade, contendo agires que reproduzem sujeição, e quais agenciamentos 

coletivos favorecem agires liberadores. No campo das práticas de cuidado, importa, 

portanto, observar as intencionalidades que o habitam. A experiência aqui 

cartografada realizou uma saudável “acupuntura urbana” (LERNER, 2003). Como 

nos diz Lerner (2003), “uma praça tem que ter entradas. Elas são abertas a todos, 

mas com entradas, elas parecem ser especiais” para cada um. 
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