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APRESENTAÇÃO

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”.
Cora Coralina

Com grande satisfação, a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais 
(ESP-MG) traz à luz o segundo número do Caderno Temático Saúde Mental. O 
resultado do trabalho é reflexo de nossa proposta: ser uma Instituição de ensino 
que visa proporcionar ações de educação permanente para a formação de 
recursos humanos conscientes de seu papel e aptos a lidar com a nova realidade 
da saúde e da população que se modifica a cada dia.  

Dessa forma, nós continuamos trabalhando para estar sempre entre as 
melhores instuições de educação do país, uma escola do serviço para o serviço. 
No ano de 2008, a ESP-MG chegou à marca de 100 mil alunos. 

Alegra-nos a continuidade que assim se estabelece em nossa atividade 
de pu blicações na área de Saúde Mental. Um segundo Caderno já anuncia o 
terceiro e, ainda, outros que virão, assegurando-nos o cumprimento da mis-
são da Escola ao divul gar trabalhos significativos para o avanço da Reforma 
Psiquiá trica em Minas e no Brasil.

Alegra-nos a oportunidade de divulgar, neste Caderno, o material produzido 
no Seminário Universidade e reforma psiquiátrica: interrogando a distância. 
Promovido por iniciativa dos próprios estudantes, esse evento convida a univer-
sidade brasileira a participar ativamente do movimento da Reforma, cumprindo 
a tarefa que lhe cabe de informar e formar seus alunos para atuarem neste belo 
empreendimento.

Alegra-nos lançar este segundo Caderno na abertura do Seminário SAÚDE 
MENTAL: OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO. Esse Seminário, preparado pela própria 
Escola com empenho e cuidado, também nos desafia. Se os dois primeiros 
cadernos divulgam textos produzidos em atividades apoiadas pela Escola, agora, 



ela mesma vem convidar todos os interessados para a abordagem da formação 
em Saúde Mental, assumindo o protagonismo que compete a uma Escola de 
Saúde Pública em tão importante discussão.

Alegra-nos, enfim, que o lançamento do segundo Caderno e a realização do 
seminário se deem num momento feliz da Instituição, que delineia firme e clara-
mente o seu Projeto Político-Pedagógico, articulando as dimensões do ensino, 
da pesquisa e dos serviços no campo da Saúde. A criação de um atuante Grupo 
de Produção Temática em Saúde Mental, que organiza esta publicação e este 
evento, entre várias outras atividades, é um expressivo sinal da produção hoje 
realizada em nossa Escola. 

Desejamos a todos – trabalhadores, gestores, usuários, familiares – as boas 
vindas em nossa Escola. Ao abrir carinhosamente nossas portas para recebê-los, 
comprometemo-nos a mantê-las sempre abertas para o convívio nem sempre 
fácil, porém fértil, sempre, com as curiosas questões da Saúde Mental. 

Tammy Claret Monteiro
Diretora-geral da ESP-MG



PREFÁCIO

O Grupo de Produção Temática em Saúde Mental - GTP-SM - da Escola de 
Saúde Pública de Minas Gerais - ESP/MG - tem o prazer de prefaciar o Cader no 
Saúde Mental nº 2, com o tema Universidade e Reforma Psiquiátrica: interro-
gan do a distância. 

Antes, porém, de nos referirmos à publicação propriamente dita, cumpre 
apresentar ao leitor o GTP-SM, uma das interessantes novidades introduzidas 
este ano na Escola.

 A ESP-MG vem inovando suas ações, dentre outras iniciativas, através da 
criação destes Grupos Temáticos, começando pela Saúde Mental e pela Vigilância 
Sanitária. Os Grupos reúnem profissionais ligados à sua respectiva área de 
pro du ção para desenvolver projetos diversos a ela relacionados, tendo como 
referência maior as necessidades dos serviços de Saúde. Sua estrutura hori zon-
tal e não hierarquizada, alicerçada no Projeto Político-Pedagógico da Escola,  
favorece a criação coletiva, convidando todos os envolvidos à participação e à 
voz, em fértil interlocução com outros setores da Escola e sua Direção.

A ESP-MG deixou marcas importantes na história da formação mineira 
em Saúde Mental: seu Curso de Especialização nesta área, a partir de 1985,    
constituiu-se então como a primeira instância de estudos e debates sobre a Re-
for ma Psiquiátrica, num momento ainda inicial de conceitualização e imple men-
tação de suas propostas. Participaram deste curso, entre professores e alunos, 
nomes expressivos e atuantes da Saúde Mental em nosso Estado. Suas ativi-
dades duraram até o ano de 2002, abrindo caminho para o surgimento de novos 
espaços de formação. 

Em sua fase atual, constituída como  instituição autônoma e independente, a 
ESP, com ímpeto renovado, retoma sua função de contribuir para a formação em 
Saúde, segundo um Projeto Político-Pedagógico, alicerçado no tripé que articula 
o ensino e a pesquisa à prática concreta dos serviços. Neste contexto, renova-se 
também o trabalho em Saúde Mental.



Certamente, nos anos anteriores várias iniciativas aconteceram: a oferta de 
um Curso de Capacitação para Equipes de PSF da Região Metropolitana, formando 
cerca de quinhentos profissionais, em 2005 e 2006; três Ciclos de Seminários de 
Inves tigação sobre Saúde Mental na Atenção Primária, entre 2003 e 2006; as 
primeiras Oficinas de Gestão em Saúde Mental, em 2005 e 2006; a elaboração 
de Oficinas de Formação em Saúde Mental para Conselheiros de Saúde, em 
2006; a participação em diversos cursos, como o de Urgência e Emergência, o de 
Especialização   em Gestão de Serviços e  Sistemas de Saúde, o de Especialização 
em Direito Sanitário, e outros ainda; o acompanhamento da construção do 
Projeto Político-Profissional em Saúde Mental pelo Coletivo Estudantil Espaço 
Saúde, desde 2006 até a presente data; a participação da Modelagem da Rede 
de Atenção à Saúde Mental de Uberlândia, em 2008, a publicação do Caderno 
Saúde Mental nº1, lançado nacionalmente em Bauru na comemoração dos 20 
anos de luta antimanicomial, em 2007, e em Belo Horizonte em 2008, 

Contudo, em que pese seu  valor, estas  atividades, ocorriam de forma isolada 
e esporádica,  ainda sem uma inserção  bem delimitada na política da instituição. 
No momento atual, o cenário institucional passa a comportar e incentivar as 
pro duções da Saúde Mental. A criação do GPT-SM, neste ano de 2009, vem 
aglutinando, organizando e estabelecendo prioridades para o nosso trabalho, 
propiciando-nos ao mesmo tempo uma rara liberdade de pensamento e ação, 
favorecida pela nossa atual inserção na política institucional.

Assim, algumas das atividades já desenvolvidas nos anos anteriores prosse-
guem, porém revitalizadas pelo novo processo de trabalho criado através do  GPT-
SM. Novas oficinas de Gestão foram iniciadas, agora efetivamente fortalecidas 
pela Escola, através de parcerias entre as Superintendências de Educação e Pes -
qui sa. Ao mesmo tempo, outras são criadas: dentre elas, a apresentação ao CNPq 
de um projeto de pesquisa sobre Atenção Primária em Saúde Mental, a rea li zação 
do Seminário Saúde Mental: Os desafios da formação, abrindo um valioso espaço 
de debate; finalmente, a publicação deste novo Caderno.

O segundo Caderno de Saúde Mental representa uma importante conquista, 
cuja história deve ser relembrada neste prefácio. 

No final de 2006, um grupo de estudantes da UFMG, reunidos no Coletivo 
Estudantil Espaço Saúde, procurou a ESP-MG e a Secretaria Municipal de Saúde 
de Belo Horizonte - SMSA/PBH, buscando apoio para a proposta de um Curso 
Político-Profissional em Saúde Mental. Tal proposta foi amplamente apreciada 
por ambas as instituições, que nela reconheceram o empenho do movimento 
estudantil em conhecer e discutir as questões da Reforma Psiquiátrica, que lhes 
pareciam ausentes em sua formação universitária.



Iniciou-se então o curso, gerido e acompanhado pelas lideranças estudantis, 
constando de estágios de 4 horas semanais nos serviços substitutivos de Saúde 
Mental da SMSA, e seminários teórico-clínicos quinzenais coordenados por um 
profissional da ESP. Já em sua primeira turma, foi grande a procura por parte de 
estudantes das mais diversas áreas, e assídua e interessada a sua participação.

Em novembro de 2007, já na segunda turma, o grande interesse dos estu dan-
tes envolvidos motivou-os a realizar um seminário de maior alcance, inti tulado 
UNI  VER SIDADE E REFORMA PSIQUIÁTRICA: INTERROGANDO A DISTÂNCIA, rea li-
za do na Faculdade de Medicina da UFMG. Esta corajosa iniciativa teve impor tan-
tes efeitos: não apenas convidou a universidade a refletir sobre a dis tân cia em 
questão, como trouxe convidados de renome nacional para ajudar alunos e pro -
fes sores comprometidos com esta tarefa. Agora, a publicação dos textos ali apre-
sen tados, no  presente Caderno Saúde Mental da ESP, vem reforçar tais efeitos e 
ampliar sua ressonância, oferecendo aos leitores uma preciosa contri bui  ção.

Apesar de algumas dificuldades, a Escola não deixou de fazer-se presente nesta 
atividade: o curso, que hoje se encontra na quarta turma, contou desde o início 
até agora com a constante presença de um profissional da Escola, na cons  ti tuição 
do programa, na coordenação dos seminários teórico-clínicos, nas ava lia ções e 
re de finições do projeto, assim como na organização do Seminário que dá o nome 
a este Caderno. 

A interrogação ali iniciada oferece subsídios, e prossegue, cada vez mais vívida, 
no atual evento promovido pela ESP: o Seminário Nacional SAÚDE MENTAL: OS 
DESAFIOS DA FORMAÇÃO. Desejamos a todos uma leitura fértil do Caderno, e 
uma feliz participação neste encontro que o traz à luz. 

Grupo de Produção Temática em Saúde Mental





13

CADERNO SAUDE MENTAL 2 - UNIVERSIDADE E REFORMA PSIQUIÁTRICA: INTERROGANDO A DISTÂNCIA

Seguramente, há uma distância entre a formação e o ensino universitários e 
as produções teóricas, clínicas e políticas da Reforma Psiquiátrica.

Essa distância não se restringe às questões da Reforma, mas a todo o 
campo da Saúde, quando pensado em sua dimensão pública. Assim, a Reforma 
Psiquiátrica coloca-se aqui como exemplo e paradigma tanto de certas lacunas 
como de certos rumos que se imprimem à nossa formação.

Primeiro ponto: a Reforma Psiquiátrica nos interessa enquanto um conjunto 
de transformações na abordagem dos transtornos psíquicos empreendidos 
por movimentos sociais, de trabalhadores, usuários e familiares de Saúde 
Mental, com estreita vinculação à Reforma Sanitária e à concepção de um Sis-
tema Único de Saúde (SUS). Sabe-se que seus princípios e propostas vêm mo-
bilizando ativamente diferentes segmentos ativos da sociedade brasileira, 
gerando controvérsias e debates que não chegam, a não ser excepcionalmente, 
à discussão no âmbito universitário.

Segundo ponto: a Reforma Psiquiátrica, assim como o SUS, é afirmada pelo 
Estado brasileiro como uma de suas políticas públicas, respaldada por novas 
legislações e por conferências de Saúde e de Saúde Mental. Sem entrar por agora 
no mérito da eficácia da Reforma e do SUS como política pública, cabe indagar 
por que a universidade não só participa pouco desta implantação como também 
exclui impunemente as inovações aí ocorridas da sua esfera de pensamento, 
prática e discussão. Veja-se o caso da capital mineira, cuja face assistencial em 
Saúde Mental transformou-se nos últimos 15 anos: por um lado, a criação de 
uma ampla rede substitutiva de cuidados aos portadores de sofrimento psíquico; 
por outro, o descredenciamento de mais de 800 leitos em hospitais psiquiátricos 
conveniados. Seriam possíveis julgamentos diferentes do valor desta mudança. 
No entanto, o que chama a atenção é a inexistência de avaliações, divergentes 
ou concordantes: apenas se omite qualquer referência ao assunto.

Introdução ao Seminário

REFORMA PSIQUIÁTRICA E UNIVERSIDADE: 
INTERROGANDO A DISTÂNCIA
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Terceiro ponto: a Reforma Psiquiátrica não diz respeito simplesmente a um 
grupo de doentes e doenças já incorporados ao corpo de saber da Medicina. As 
questões suscitadas pela “loucura” -  os limites da razão humana, a possibilidade 
de sua perda ou de suas transmutações - são certamente perturbadoras. 
Contudo, embora instigantes como convite ao pensamento, estas questões 
parecem não caber num ensino que reduz o sofrimento psíquico à forma da 
“doença mental”. 

Assim, por nossa própria iniciativa, nós, participantes do Coletivo Estudantil 
Espaço Saúde, buscamos inicialmente informações mais gerais sobre a Reforma 
Psiquiátrica. Num segundo momento, procuramos conhecer mais de perto 
a dimensão concreta da realização da Reforma, observando as disputas que 
enfrenta, os efeitos que produz, as referências que a inspiram. A partir daí, 
organizamos o Projeto Político-Profissional em Saúde Mental: grupos de 20 
alunos, desde o primeiro semestre de 2007, realizam um estágio de 4 horas 
semanais na Rede de Atenção à Saúde de Belo Horizonte, que se acompanha de 
seminários clínicos quinzenais. O alcance dessa experiência vem sendo tal que 
nos levou à produção deste seminário. 

Cumpre ao movimento estudantil manter uma função ativa e crítica, não só 
com relação ao conteúdo técnico mais ou menos correto da formação univer-
si tária, mas também quanto aos seus princípios e finalidades. Assim, há que se 
endereçar às instituições formadoras, apresentando-lhes tais questões - tanto 
àquelas que nos moveram inicialmente para saber um pouco mais sobre a 
Reforma Psiquiátrica brasileira, quanto às tantas outras que surgiram a partir 
do nosso contato mais direto com os ditos loucos nos serviços abertos de Saúde 
Mental. Desejamos partilhar as ideias e experiências assim surgidas com os 
nossos colegas e professores, certos de provocar-lhes um interesse intelectual 
vivo e uma curiosidade verdadeira. 

Esperamos, respeitosa, mas firmemente, uma escuta das autoridades univer-
si tárias e do corpo docente, que reconheça a legitimidade e a importância dos 
problemas aqui apontados. E, sobretudo, convidamos a comunidade universitária 
para buscar saídas que lhe permitam empreender o ensino e a pesquisa sem 
permanecer presa em si mesma – e, sim, atenta aos pontos de reflexão que lhe 
surgem, vindos do espaço social que a sustenta e lhe dá razão de ser. 

Comissão Organizadora do Seminário
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CADERNO SAUDE MENTAL 2 - UNIVERSIDADE E REFORMA PSIQUIÁTRICA: INTERROGANDO A DISTÂNCIA

POR UM ENSINO DA SAÚDE EM 
PROL DA VIDA

Coletivo Estudantil Espaço Sáude

Ao escolher o tema da distância entre Reforma Psiquiátrica e Universidade, 
na verdade, trata-se de discutir um afastamento maior: aquele que impede a 
população de ter acesso aos cuidados garantidos pela Constituição e pelo Sistema 
Único de Saúde brasileiros, ao mesmo tempo em que afasta alunos e professores 
da universidade de uma reflexão efetiva sobre a produção destes cuidados. Ao 
mesmo tempo, cada vez mais se automatizam as formas de exercício das ações 
do profissional de Saúde.  

Para o cuidado em Saúde, é necessário, certamente, um corpo de conhe-
cimentos técnicos. Contudo, esse conhecimento não basta. O avanço con tem-
porâneo da ciência tem ocorrido, infelizmente, de forma correlata ao em po bre-
cimento da re flexão, da linguagem e da cultura. 

A função mesma de produzir e validar verdades, que nossa sociedade atribui 
ao espaço universitário - a definição dos objetos de pesquisa, a escolha do tipo 
de verdades que convêm ou não produzir - nada disso possui a neutralidade 
que se julga inerente ao verdadeiro. Pelo contrário, este modo de expansão  de 
conhecimento alia-se a interesses dominantes: ao tratar a saúde como mer-
cadoria, esta lógica aparentemente isenta retira-lhe o inalienável valor de vida 
que é o seu. 

A transmissão dos indispensáveis saberes técnicos deve também indagar as 
suas formas de produção. A produção de cuidados requer uma valorização do 
acolhimento, do vínculo, da escuta, assim como a consideração do território 
onde se opera o trabalho. Apenas assim o profissional de Saúde pode ser não o 
autômato que aperta botões, repetindo receitas e condutas;  mas sim, aquele 
que aprende a reconhecer e tratar em cada usuário  aquilo que é único, singular, 
irredutível, apreendendo ao mesmo tempo o horizonte social onde suas vidas 
se entrelaçam.  
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Aqui, tratar não se reduz a assegurar sobrevidas: mesmo limitada pela 
doença, a vida mesmo, em sua potência, em suas possibilidades e rearranjos 
sempre múltiplos, é aquilo que se visa defender. 

O exemplo da Reforma nos serve bem ao mostrar um longo e fértil processo 
de pensamento e de luta política. Desse percurso, nascem experiências vivas 
e concretas, que permitem ao portador de sofrimento mental sair da posição 
passiva do “doente” para tomar a palavra, sustentar o desejo e afirmar a vida.  

Portanto, a interrogação da distância entre a universidade e a Reforma Psi-
quiá trica leva-nos além do campo da Saúde Mental para ressignificar os termos 
“subjetividade”, “saúde” e “vida”. Nesta perspectiva, cuidar não conduz a intervir 
sobre objetos, e sim a oferecer   apoio a sujeitos; respeita-se a plenitude da vida, 
em seu inesgotável poder de gerar saúde. 



Mesa redonda

A PRÁTICA TEÓRICO-CLÍNICA DOS SERVIÇOS 
DA REFORMA PSIQUIÁTRICA E O DISCURSO 
UNIVERSITÁRIO: QUAL A DISTÂNCIA?

Universidade e Reforma Psiquiátrica:
um encontro a construir
Ana Marta Lobosque

Por um corpo vivo:
cartografias biopolíticas 
Peter Pál Pelbart

Universidade e loucura:
recriando territórios
Marta Soares
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Ementa

A Reforma Psiquiátrica surge a partir de uma questão primeira e essencial: o 
insuportável de uma prática  violenta e excludente nas instituições psiquiátricas. 
Um movimento social forte e vivo passa a reivindicar a transformação das relações 
vigentes entre cultura e loucura, até então marcadas pela normatização, dando 
lugar à produção de vida, cidadania e liberdade. Nesta perspectiva, em diversos 
municípios brasileiros foram implantadas redes que articulavam diversos tipos 
de serviços: os Centros de Convivência, os CAPS ou CERSAMs, as moradias 
protegidas, o atendimento à Saúde Mental na Atenção Básica, e outros. Como 
se constituiu a produção dos saberes e fazeres necessários a estes espaços? Sua 
originalidade em relação aos espaços habituais de tratamento exigia a construção 
ágil de um saber-fazer por parte dos próprios trabalhadores. A psicopatologia, 
a psicofarmacologia, a psicanálise, tal como se aprendem na universidade, 
e as práticas de ensino correlatas – apresentação de enfermos, aplicação de 
escalas, etc - não atendem às questões encontradas pelos novos serviços. Ali, 
há que produzir estratégias de invenção diante de situações inusitadas, que não 
têm registro em qualquer forma instituída de saber; há que reconhecer uma 
produção de verdade presente nos delírios e noutras experiências da loucura; 
há que buscar formas de abordar o excesso, o insuportável, eventualmente pre-
sente nestas experiências, com a busca do consentimento do sujeito e do resgate 
do seu poder de decisão. 

Daí uma distância entre os dois termos, a saber: a prática teórico-clínica dos 
ser viços da Reforma Psiquiátrica e o discurso universitário. Contudo, ao invés 
de confundir a diferença irredutível das perspectivas com uma suposta incom-
patibilidade, cabe examinar com mais cuidado a alteridade que se encontra em 
jogo: eis o objetivo desta mesa-redonda. 

Comissão Organizadora do Seminário
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UNIVERSIDADE E REFORMA PSIQUIÁTRICA: 
UM ENCONTRO A CONSTRUIR

Ana Marta Lobosque1 

Reforma Psiquiátrica e universidade: alguns desencontros

Para abordar o tema desta mesa redonda, cabem algumas notas sobre o 
tema da Reforma Psiquiátrica.

Chamam a atenção os efeitos significativos produzidos pela Reforma, em 
con traste com o número relativamente pequeno daqueles que sustentam seu 
empre endimento. Estes efeitos podem ser constatados em diferentes planos. 
No âmbito da legislação, aprovou-se uma lei nacional que redirecionou o 
modelo da assistência2. A superação dos hospitais psiquiátricos e a criação de 
uma rede substitutiva para o cuidado em liberdade é uma diretriz aprovada na 
III Conferência Nacional de Saúde Mental3 , e assumida, ao menos em tese, pelo 
Estado brasileiro. Mais de 40 mil, ou seja, mais da metade de leitos em hospitais 
psiquiátricos foram fechados4. Numerosos municípios em todo o país vêm 
implantando os chamados serviços substitutivos, cujo financiamento, regulado 
por portarias do Ministério da Saúde, emprega hoje também mais da metade 
dos recursos antes voltados majoritariamente para os hospitais5. Os usuários se 
organizam e se  manifestam publicamente, em diferentes espaços.  E, sobretudo, 
o que é o principal objeto de interesse desta mesa-redonda, a experiência desta 
rede de serviços vem propiciando  a produção de um novo  tipo de cuidado.

1 - Ana Marta Lobosque é psiquiatra, militante da luta antimanicomial, e membro do Grupo de 
Produção Temática em Saúde Mental da ESP-MG
2 - Lei 10 216 de 06/04/2001 
3 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Comissão Organizadora da III 
CNSM. Relatório final da III Conferência Nacional de Saúde Mental. Brasília, 11 a 15 de dezembro de 
2001. Brasília: Conselho Nacional de Saúde, 2002, 213 p. 
4 - Relatório de Gestão-2003-2006. Coordenação Geral de Saúde Mental. Ministério  da Saúde.
5 - Mesma fonte acima 
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Estas importantes modificações, vale observar, não resultam de qualquer una-
ni midade, e sim, envolvem debates e disputas, frequentemente acirrados: em 
torno delas, confrontam-se os mais diversos interesses, pensamentos e posições. 

Sendo capaz de influir na legislação de um país, na sua forma de empregar o 
dinheiro público, na  definição da sua modalidade de assistência, nem por isso 
o movimento da Reforma Psiquiátrica deixa de ser polêmico e radical. Não se 
trata do discurso barulhento, porém inócuo de um grupelho; não se confunde 
tampouco com a hegemonia do poder. Constitui-se como um campo ao mesmo 
tempo conflituoso e operante, cujas realizações pode-se ou não apreciar, sem 
todavia negar-lhes o alcance e a importância.  

Compete à Universidade posicionar-se contra ou a favor? Ou deve antes dar 
visibilidade às divergências, abstendo-se de tomar partido? Ou, ainda, manter-
se independente, porém ativa, propiciando uma avaliação crítica do processo? A 
única resposta, qual seja, o silêncio, vem excluindo todas as alternativas acima. 

Trata-se de um silêncio peculiar: não consiste em proibir ou expulsar deter-
mi nado assunto, e sim em abordá-lo de forma tal que as questões por ele 
sus  citadas não venham a atingir o corpo mesmo do ensino. Sem dúvida, um 
certo número de cursos de especialização e pós-graduação aborda o tema da 
Reforma Psiquiátrica; também o fazem uma e outra disciplina deste ou daquele 
departamento ou escola. Contudo, esta abordagem geralmente se faz como um 
acréscimo ou um complemento, e não como parte constitutiva da formação. A 
apre sentação de pacientes em hospitais psiquiátricos continua sendo a principal 
forma de contato com o sofrimento mental grave. Para as ditas formas leves de 
transtorno psíquico, não se ultrapassa o marco  da  prescrição de psicofármacos 
ou das sessões de psicoterapia. A atuação dos serviços substitutivos é pouco 
conhecida, seja em sua oferta cotidiana de cuidados, seja em suas repercussões 
no atendimento à população. Noções como rede de serviços, universalidade de 
acesso, território, encontram  pouco ou nenhum registro; tampouco o encontram 
aquelas relativas à cidadania. O acolhimento, a escuta e o vínculo, quando 
abordados, o são em matérias específicas ou à parte, que tratam, por exemplo, 
da “relação médico-paciente”, sem conferir ao laço entre equipe e usuário o 
valor de dimensão constitutiva de toda prática de saúde. Em todos os aspectos, 
enfim, prevalece o modelo centrado no consultório, ou no procedimento - a 
consulta, a sessão - segundo a velha dupla hospital-ambulatório.

O que esperaria a instituição universitária para ocupar-se da legislação, 
da política pública brasileira para a Saúde Mental, das experiências que se 
desenvolvem nos serviços substitutivos - enfim, de disposições e rumos que 
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dizem respeito diretamente à vida de milhões de brasileiros? Esperaria, talvez, 
que cessasse a polêmica em torno deles, estabelecendo-se enfim como verdades 
reconhecidas que se possam tomar como objeto do saber? Enquanto se aguarda 
inutilmente um produto consensual e neutro de um processo por definição 
controverso, o confronto prossegue a definir caminhos. 

Por conseguinte, um debate com amplas consequências para a sociedade é 
obje to de uma denegação - de forma tal que os dois movimentos, o do debate e o 
daquele que o denega, passam ambos igualmente desapercebidos. Esta impos si-
bili dade de registrar o óbvio, tão flagrantemente óbvia por sua vez, e ainda assim 
invisível, confere alguma coisa de cômico a todas as concepções que se querem 
fundamentar pela evidência dos fatos - como a voga atual da  “medicina baseada 
em evidências”. 

Por um encontro necessário

Convém examinar agora a relação do movimento da Reforma Psiquiátrica 
com os saberes técnicos ou especializados que encontram na Universidade o 
seu principal espaço de transmissão. 

Os trabalhadores de Saúde Mental presentes na origem do movimento não 
encontravam em tais saberes o fundamento para sua atuação; diversamente, 
consideravam-nos com certa suspeita pelo uso que se fazia deles nas instituições 
psiquiátricas. Assim, uma reserva crítica com relação à neutralidade da técnica e 
da ciência marca fortemente o empreendimento da Reforma.

Atuando em parceria com os movimentos sociais e voltada para a dimensão da 
cultura, a experiência dos serviços da rede substitutiva, para dar frutos, sempre 
requer um certo estranhamento diante daqueles saberes que preco nizam as 
regras de um fazer. Esses saberes alicerçam uma prática de Saúde que tem o 
consultório como centro - seja para atuar dentro dele, como fazem tra dicio-
nalmente o médico e o psicólogo, seja organizando o que se passa fora, como 
fazem, também tradicionalmente, o enfermeiro, o assistente social, o terapeuta 
ocupacional. Pode-se sempre fazer grupos, oficinas, visitas domi ciliares, etc; 
contudo, estas atividades serão sempre menores, secundárias, derivadas quando 
um  serviço de Saúde  gira  em torno “da hora da consulta”. 

 Esta lógica do dentro-fora, que subordina o fora ao dentro, pressupõe a 
existência de um espaço onde se pode isolar a realidade da doença para melhor 
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tomá-la como objeto de conhecimento e intervenção. A partir daí, estabelecem-
se as regras que ditam o que fazer - compondo os  manuais -  e a definição de 
quem faz o quê -  hierarquizando as funções e as identidades profissionais. 

Ora, o movimento da Reforma guarda em relação a esse modelo uma 
irredutível obstinação. Coordenar uma reunião, seja no CAPS ou na moradia 
protegida, não é uma psicoterapia de grupo! Coordenar uma oficina de música  
ou de teatro não é arteterapia! A colagem do sufixo “terapia” em tudo aquilo 
que fazemos ao lado dos usuários - uma conversa, um passeio, um teatro - é 
uma forma de empobrecer estas produções, reduzindo-as a mais uma figura 
projetada pela lógica do consultório. 

A esta lógica, cabe contrapor àquela do território. Aqui, nada é central -  nem o 
hospital, nem o CAPS, nem a consulta, nem a sessão. Não há espaço privilegiado, 
de onde se possa ver corretamente a saúde e a doença; a vida é o laboratório 
de seus próprios  experimentos. Trata-se de apaziguar o transtorno e o excesso 
dispensando à burocracia das normas; cerzir rasgos não através de remendos, 
mas de bordados; fazer de fragmentos soltos não andrajos, mas fantasias. 

Descrendo de leis irrefutáveis ou de critérios últimos para aferir o que é ou 
não verdadeiro, pode-se, sem falsidade, acolher ficções – seja a do delírio, seja 
a da teoria. As ordenações não se irradiam de um  lugar à parte, e sim, resultam 
dos lugares em movimento: os arranjos são tão necessários quanto provisórios, 
logo, sujeitos a rearranjos ... e, eventualmente, a improvisações!

Operar neste registro não é fácil para o pensamento. Não é de admirar-se que 
tampouco sejam fáceis as relações entre o discurso universitário e as práticas 
teórico-clínicas da Reforma Psiquiátrica!

Não é fácil para aqueles que se encontram na Universidade, socialmente 
desig nada para ocupar um lugar central e responder pela centralidade dos 
lugares. Não é fácil para os trabalhadores de Saúde Mental, que muitas vezes se 
intimidam diante da clínica a céu aberto do território. 

O que há de original e vivo no movimento da Reforma Psiquiátrica não se reduz  
nem se confunde com as leis, as políticas públicas e as instituições que tentam 
realizá-la num momento dado. Reside numa certa concepção de subjetividade e 
cidadania, vida e saúde, que procuram, sim, e conseguem, muitas vezes, realizar-
se na constituição de uma lei, na implantação de uma política, na criação de um 
serviço - mas devem sempre enfrentar forças contrárias, não só no lado tido 
como adversário, mas numa mesma equipe, num mesmo trabalhador, num 
mesmo militante.  
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Da mesma forma, tampouco a Universidade é um campo uno e homogêneo. 
Qual será a estratégia para nos aliarmos às possibilidades de fertilidade e 
potência que nela se encontram? Como convidá-la a tomar como objeto de 
reflexão e cuidado estas e outras tantas questões para as quais ainda hoje não 
se oferece registro? Com certeza, o seminário que hoje nos reúne através destas 
perguntas sustenta este desejo de um encontro feliz.
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POR UM CORPO VIVO:
CARTOGRAFIAS BIOPOLÍTICAS6

Peter Pál Pelbart7

Eu queria falar-lhes da relação entre poder e vida. Sobretudo em duas direções 
principais que, a meu ver, caracterizam o contexto contemporâneo. Por um lado, 
uma tendência que poderia ser formulada como segue: o poder tomou de assalto 
a vida. Isso é, o poder penetrou todas as esferas da existência, e as mobilizou 
inteiramente, e as pôs para trabalhar. Desde os gens, o corpo, a afetividade, o psi-
quismo, até a inteligência, a imaginação, a criatividade, tudo isso foi violado, inva-
dido, colonizado, quando não diretamente expropriado pelos poderes. Mas o que 
são os poderes? Digamos, para ir rápido, com todos os riscos de simplificação: as 
ciências, o capital, o Estado, a mídia. Os mecanismos diversos pelos quais eles 
se exercem são anônimos, esparramados, flexíveis, rizomáticos. O próprio poder 
se tornou “pós-moderno”, ondulante, acentrado, reticular, molecular. Com isso, 
ele incide sobre nossas maneiras de perceber, de sentir, de amar, de pensar, até 
mesmo de criar. Se antes ainda imaginávamos ter espaços preservados da inge-
rên cia direta dos poderes (o corpo, o inconsciente, a subjetividade), e tín ha mos a 
ilusão de preservar em relação a eles alguma autonomia, hoje, nossa vida parece 
integralmente subsumida a tais mecanismos de modulação da exis tên cia. Até 
mesmo o sexo, a linguagem, a comunicação, a vida onírica, mesmo a fé, nada 
disso preserva já qualquer exterioridade em relação aos mecanismos de controle 
e mo ni toramento. Para resumí-lo numa frase: o poder já não se exerce desde 
fora, nem de cima, mas como que por dentro, pilotando nossa vitalidade social 
de cabo a rabo. Não estamos mais às voltas com um poder transcendente, ou 
mesmo repressivo; trata-se de um poder imanente, produtivo. Esse biopoder não 
visa barrar a vida, mas encarregar-se dela, intensificá-la, otimizá-la.

Daí também nossa extrema dificuldade em resistir: já mal sabemos onde 

6 - Os dois primeiros parágrafos aparecem em um outro texto do autor publicado no Caderno 
Saúde Mental nº 1 
7 - Peter Pál  Pelbart  é professor da Pós-Graduação de Filosofia e dos Estudos Pós-Graduados de 
Psicologia Clínica da PUC-SP 
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está o poder, e onde estamos nós, o que ele nos dita, o que nós dele queremos, 
nós próprios nos encarregamos de administrar nosso controle e o próprio 
desejo está inteiramente capturado. Nunca o poder chegou tão longe e tão 
fundo no cerne da subjetividade e da própria vida como nessa modalidade 
contemporânea do biopoder.

É onde intervém o segundo eixo que seria preciso evocar, sobretudo em 
autores provenientes da autonomia italiana. Eu resumo este eixo da seguinte 
maneira: quando parece que “está tudo dominado”, como diz um rap brasileiro, 
no extremo da linha se insinua uma reviravolta: aquilo que parecia submetido, 
controlado, dominado, isto é, “a vida”, revela no processo mesmo de expropriação, 
sua po tên cia indomável. Tomemos apenas um exemplo. O capital precisa hoje, 
não mais de músculos e disciplina, porém de inventividade, de imaginação, de 
cria ti vidade, de força-invenção. Mas essa força-invenção, de que o capitalismo 
se apropria e que ele faz render em seu benefício próprio, não emana dele, e 
no limite poderia até prescindir dele. É o que se vai constatando aqui e ali: a 
ver da deira fonte de riqueza hoje é a inteligência das pessoas, sua criatividade, 
sua afetividade, e tudo isso pertence, como é óbvio, a todos e a cada um. Tal 
potência de vida disseminada por toda parte nos obriga a repensar os próprios 
termos da resistência. Poderíamos resumir esse movimento do seguinte modo: 
ao poder sobre a vida responde a potência da vida, ao biopoder responde a 
biopo tência, mas esse “responde” não significa uma reação, já que o que se vai 
consta tando é que tal potência de vida já estava lá desde o início. A vitalidade 
social, quando iluminada pelos poderes que a pretendem vampirizar, aparece 
subitamente na sua primazia ontológica. Aquilo que parecia inteiramente sub-
metido ao capital, ou reduzido à mera passividade, a “vida”, aparece agora 
como reservatório inesgotável de sentido, manancial de formas de existência, 
germe de direções que extrapolam as estruturas de comando e os cálculos dos 
poderes consti tuídos.

Seria o caso de percorrer essas duas vias maiores como numa fita de Moebius, 
o biopoder, a biopotência, o poder sobre a vida, as potências da vida. Mas sob 
um crivo particular, o do corpo. Pois tanto o biopoder como a biopotência pas-
sam necessariamente, e hoje, mais do que nunca, pelo corpo. Assim, pro ponho 
tra balhar aqui três modalidades de “vida”, isto é, três conceitos de vida, acom-
panhados de sua dimensão corporal correspondente, percorrendo de um lado a 
outro a banda de Moebius mencionada.
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O muçulmano

Eu gostaria de começar pelo mais extremo - o muçulmano. Retomo brevemente 
a descrição feita por Giorgio Agamben8 a respeito daqueles que, no campo de 
concentração, recebiam essa designação terminal. O muçulmano era o cadáver 
ambulante, uma reunião de funções físicas nos seus últimos sobressaltos9. Era 
o morto-vivo, o homem-múmia, o homem-concha. Encurvado sobre si mesmo, 
esse ser bestificado e sem vontade tinha o olhar opaco, a expressão indiferente, 
a pele cinza pálida, fina e dura como papel, começando a descascar, a respiração 
lenta, a fala muito baixa, feita a um grande custo... O muçulmano era o detido 
que havia desistido, indiferente a tudo que o rodeava, exausto demais para 
compreender aquilo que o esperava em breve, a morte. Essa vida não humana 
já estava excessivamente esvaziada para que pudesse sequer sofrer10. Por que 
muçulmano, já que se tratava sobretudo de judeus? Porque entregava sua vida 
ao destino, conforme a imagem simplória do fatalismo islâmico: o muslim é 
aquele que se submete sem reserva à vontade divina. Em todo caso, quando 
a vida é reduzida ao contorno de uma mera silhueta, como diziam os nazistas 
ao referir-se aos prisioneiros, chamando-os de Figuren, figuras, manequins, 
aparece a perversão de um poder que não elimina o corpo, mas o mantém  
numa zona intermediária entre a vida e a morte, entre o humano e o inumano: 
o sobrevivente. O biopoder contemporâneo, conclui Agamben, reduz a vida 
à sobrevida biológica, produz sobreviventes. De Guantánamo à Africa, isso se 
confirma a cada dia. 

Ora, quando cunhou o termo de biopoder, Foucault tentava discriminá-lo do 
regime que o havia precedido, denominado de soberania. O regime de soberania 
consistia em fazer morrer e deixar viver. Cabia ao soberano a prerrogativa de 
matar, de maneira espetacular, os que ameaçassem seu poderio, e deixar viverem 
os demais. Já no contexto biopolítico, surge uma nova preocupação. Não cabe 
ao poder fazer morrer, mas sobretudo fazer viver, isto é, cuidar da população, 
da espécie, dos processos biológicos, otimizar a vida11. Gerir a vida, mais do que 
exigir a morte. Assim, se antes o poder consistia num mecanismo de subtração 
ou extorsão, seja da riqueza, do trabalho, do corpo, do sangue, culminando com 
o privilégio de suprimir a própria vida , o biopoder passa agora a funcionar na 
base da incitação, do reforço e da vigilância, visando a otimização das forças 

8 - G. Agamben, Ce qui reste d´Auschwitz, Paris Payot&Rivages, 1999.
9 - J. Améry, Par delà le crime et le chatiment, Arles, Actes Sud, 1995
10 - P. Levi, É isto um homem?, Rocco ?
11 - M. Foucault, La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p 179.
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vitais que ele submete. Ao invés de fazer morrer e deixar viver, trata-se de fazer 
viver, e deixar morrer.

O poder investe a vida, não mais a morte – daí o desinvestimento da morte, 
que passa a ser anônima, insignificante. Claro que o nazismo consiste num cru-
za men to extremo entre a soberania e o biopoder, ao fazer viver (a raça ariana), 
e fazer morrer (as raças inferiores), um em nome do outro. 

Pois bem, como dissemos, o biopoder contemporâneo já não se incumbe de 
fazer viver, nem de fazer morrer, mas de fazer sobreviver. Ele cria sobreviventes. 
E produz a sobrevida. No contínuo biológico, ele busca até isolar um último 
substrato de sobrevida. Como diz Agamben: “Pois não é mais a vida, não é mais 
a morte, é a produção de uma sobrevida modulável e virtualmente infinita que 
constitui a prestação decisiva do biopoder de nosso tempo. Trata-se, no homem, 
de separar a cada vez a vida orgânica da vida animal, o não-humano do humano, 
o muçulmano da testemunha, a vida vegetativa, prolongada pelas técnicas de 
reanimação, da vida consciente, até um ponto limite que, como as fronteiras 
geopolíticas, permanece essencialmente móvel, recua segundo o progresso das 
tecnologias científicas ou políticas. A ambição suprema do biopoder é realizar no 
corpo humano a separação absoluta do vivente e do falante, de zoè e biós, do 
não-homem e do homem: a sobrevida”12.  

Fiquemos pois, por ora, nesse postulado inusitado que Agamben encontra 
no biopoder contemporâneo: fazer sobreviver, produzir um estado de sobrevida 
biológica, reduzir o homem a essa dimensão residual, não humana, vida vegetativa, 
que o muçulmano por um lado, o neo-morto das salas de terapia intensiva, por 
outro, encarnam. A sobrevida é a vida humana reduzida a seu mínimo biológico, à 
sua nudez última, à vida sem forma, ao mero fato da vida, à vida nua. Mas engana-
se quem vê vida nua apenas na figura extrema do muçulmano, sem perceber 
o mais assustador: que de certa maneira somos todos muçulmanos. Até Bruno 
Bettelheim, sobrevivente de Dachau, quando descreve o comandante do campo, 
qualifica-o como uma espécie de muçulmano, “bem alimentado e bem vestido”. 
Ou seja, o carrasco é ele também, igualmente, um cadáver vivo, habitando essa 
zona intermediária entre o humano e o inumano, máquina biológica desprovida 
de sensibilidade e excitabilidade nervosa. A condição de sobrevivente, de muçul-
ma no, é um efeito generalizado do biopoder contemporâneo; ele não se restringe 
aos regimes totalitários, e inclui plenamente a democracia ocidental, a sociedade 
de consumo, o hedonismo de massa, a medicalização da existência, em suma, a 
abordagem biológica da vida numa escala ampliada.

12 - G. Agamben, Ce qui reste d´Auschwitz, op. cit, p. 205.
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O corpo

Tomemos a título de exemplo o superinvestimento do corpo que caracteriza 
nossa atualidade. Desde algumas décadas, o foco do sujeito deslocou-se da 
intimidade psíquica para o próprio corpo. Hoje, o eu é o corpo. A subjetividade 
foi reduzida ao corpo, à sua aparência, à sua imagem, à sua performance, a sua 
saúde, a sua longevidade. O predomínio da dimensão corporal na constituição 
identitária permite falar numa bioidentidade. É verdade que já não estamos 
diante de um corpo docilizado pelas instituições disciplinares, como há cem anos, 
corpo estriado pela máquina panóptica, o corpo da fábrica, o corpo do exército, 
o corpo da escola. Agora, cada um se submete voluntariamente a uma ascese, 
seguindo um preceito científico e estético. É o que Francisco Ortega chama de 
bioascese. Por um lado, trata-se de adequar o corpo às normas científicas da 
saúde, longevidade, equilíbrio; por outro, trata-se de adequar o corpo às normas 
da cultura do espetáculo, conforme o modelo das celebridades. A obsessão pela 
perfectibilidade física, com as infinitas possibilidades de transformação anun-
ciadas pelas próteses genéticas, químicas, eletrônicas ou mecânicas13, essa 
com  pulsão do eu para causar o desejo do outro por si, mediante a idealização 
da imagem corporal, mesmo às custas do bem-estar, com as mutilações que o 
com prometem, substituem finalmente a satisfação erótica que prometem pela 
mor tificação auto-imposta. O fato é que abraçamos voluntariamente a tirania 
da cor poreidade perfeita, em nome de um gozo sensorial cuja imediaticidade 
torna ainda mais surpreendente o seu custo em sofrimento. A bioascese é um 
cuidado de si, mas à diferença dos antigos, cujo cuidado de si visava a bela 
vida, que Foucault chamou de estética da existência, o nosso cuidado visa o 
próprio corpo, sua longevidade, saúde, beleza, boa forma, felicidade científica e 
estética, ou o que Deleuze chamaria a gorda saúde dominante. Não hesitamos 
em chamá-lo, mesmo nas condições moduláveis da coerção contemporânea, de 
um corpo fascista – diante do modelo inalcançável, boa parcela da população 
é jogada numa condição de inferioridade sub-humana. Que ademais, o corpo 
tenha se tornado também um pacote de informações, um reservatório genético 
com o qual somos lançados ao domínio da biossociabilidade (“Faço parte do 
grupo dos hipertensos, dos soropositivos, etc...), isto só vem fortalecer os riscos 
da eugenia. Estamos às voltas, em todo caso, com o registro da vida biologizada14.  
Reduzidos ao mero corpo, do corpo excitável ao corpo manipulável, do corpo 

13 - Jurandir Freire Costa, O vestígio e a aura: corpo e consumismo na moral do espetáculo, Rio de 
Janeiro, Garamond, 2004.
14 - Paula Sibília, O homem pós-orgânico, Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 2002.
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espetáculo ao corpo automodulável, é o domínio da vida nua. Continuamos 
no domínio da sobrevida, da produção maciça de “sobreviventes” no sentido 
amplo do termo.

Sobrevivencialismo

Permitam-me alargar a noção de sobrevivente. Na sua análise do 11 de setem-
bro, Slavoj Zizek contestou o adjetivo de covardes imputado aos terro ris tas que 
perpetraram o atentado. Afinal, eles não têm medo da morte, contra ria  mente aos 
ocidentais, que não só prezam a vida, conforme se alega, mas querem preservá-
la a todo custo, prolongá-la ao máximo. Somos escravos da sobrevivência, até 
num sentido hegeliano. Essa cultura visa, sobretudo, isto: a sobre vivência, pouco 
importa a que custo. Sobrevivencialismo. Somos os últimos homens de Nietzsche, 
que não querem perecer, que prolongam sua agonia, “imersos na estupidez 
dos prazeres diários” – é o Homo otarius. A pergunta de Zizek é a de São Paulo: 
“Quem está realmente vivo hoje? E se somente esti vermos realmente vivos se nos 
comprometermos com uma intensidade excessiva que nos coloca além da “vida 
nua”? E se, ao nos concentrarmos na simples sobrevivência, mesmo quando é 
qualificada como “uma boa vida”, o que realmente perdemos na vida for a própria 
vida? ... E se o terrorista suicida palestino a ponto de explodir a si mesmo e aos 
outros estiver, num sentido enfático, “mais vivo”..?15 Não vale mais um histérico 
verdadeiramente vivo no questionamento permanente da própria existência que 
um obsessivo que evita acima de tudo que algo aconteça, que escolhe a morte 
em vida? Não se trata, obviamente, de nenhuma conclamação ao terrorismo, 
mas de uma crítica cáustica ao que o filósofo esloveno chama de postura 
sobrevivencialista “pós-metafísica” dos Últimos Homens, e o espetáculo anêmico 
da vida se arrastando como uma sombra de si mesma, nesse contexto biopolítico 
em que se almeja uma existência asséptica, indolor, prolongada ao máximo, 
onde até os prazeres são controlados e artificializados: café sem cafeína, cerveja 
sem álcool, sexo sem sexo, guerra sem baixas, política sem política – a realidade 
virtualizada. Para ele, morte e vida designam não fatos objetivos, mas posições 
existenciais subjetivas, e nesse sentido, ele brinca com a idéia provocativa de que 
haveria mais vida do lado daqueles que de maneira frontal, numa explosão de 
gozo, reintroduziram a dimensão de absoluta negatividade em nossa vida diária 
com o 11 de setembro, do que nos Últimos Homens, todos nós, que arrastam 
sua sombra de vida como mortos-vivos, zumbis pós-modernos. O autor chama 

15 - S. Zizek, Bem-vindo ao deserto do real, São Paulo, Boitempo, 2003, p. 108.
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a atenção para a paisagem de desolação contra a qual vem inscrever-se um tal 
ato, e, sobretudo, para o desafio de se repensar hoje o próprio estatuto do ato, 
do acontecimento, em suma, da gestualidade política, num momento em que a 
vitalidade parece ter migrado para o lado daqueles que, numa volúpia de morte, 
souberam desafiar nosso sobrevivencialismo exangue. Seja como for, poderíamos 
dizer que na pós-política espetacularizada, e com o respectivo seqüestro da 
vitalidade social, estamos todos reduzidos ao sobrevivencialismo biológico, 
à mercê da gestão biopolítica, cultuando formas de vida de baixa intensidade, 
submetidos à morna hipnose, mesmo quando a anestesia sensorial é travestida 
de hiperexcitação. É a existência de ciberzumbis, pastando mansamente entre 
serviços e mercadorias, e como dizia Gilles Châtelet, “Viver e pensar como porcos”. 
Vida besta é esse rebaixamento global da existência, essa depreciação da vida, 
sua redução à vida nua, à sobrevida, estágio último do niilismo contemporâneo. 

À vida sem forma do homem comum, nas condições do niilismo, a revista 
Tiqqun deu o nome de Bloom. Inspirado no personagem de Joyce, Bloom16 
seria um tipo humano recentemente aparecido no planeta, e que designa essas 
existências brancas, presenças indiferentes, sem espessura, o homem ordinário, 
anônimo, talvez agitado quando tem a ilusão de que com isso pode encobrir o 
tédio, a solidão, a separação, a incompletude, a contingência – o nada. Bloom 
designa essa tonalidade afetiva que caracteriza nossa época de decomposição 
niilista, o momento em que vem à tona, porque se realiza em estado puro, o 
fato metafísico de nossa estranheza e inoperância, para além ou aquém de 
todos os problemas sociais de miséria, precariedade, desemprego etc. Bloom é 
a figura que representa a morte do sujeito e de seu mundo, onde tudo flutua na 
indiferença sem qualidades, em que ninguém mais se reconhece na trivialidade 
do mundo de mercadorias infinitamente intercambiáveis e substituíveis. Pouco 
importam os conteúdos de vida que se alternam e que cada um visita em seu 
turismo existencial, o Bloom é já incapaz de alegria assim como de sofrimento, 
analfabeto das emoções de que recolhe ecos difratados. 

Quando a vida é reduzida à vida besta em escala planetária, quando o 
niilismo se dá a ver de maneira tão gritante em nossa própria lassidão, nesse 
estado hipnótico consumista do Bloom ou do Homo Otarius, cabe perguntar o 
que poderia ainda sacudir-nos de tal estado de letargia, e se a catástrofe não 
estaria aí instalada cotidianamente (“o mais sinistro dos hóspedes”), ao invés de 
ser ela apenas a irrupção súbita de um ato espetacular.

16 - Tiqqun, Théorie du Bloom, Paris, La Fabrique, 2000 e a revista Tiqqun, 2001.
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O corpo que não aguenta mais

O que poderia ainda sacudir-nos de tal estado de letargia, lassidão, esgo ta-
mento? Há uma belíssima definição beckettiana sobre o corpo, dada por David 
Lapoujade. “Somos como personagens de Beckett, para os quais já é difícil andar 
de bicicleta, depois, difícil de andar, depois, difícil de simplesmente se arrastar, e 
depois ainda, permanecer sentado... Mesmo nas situações cada vez mais elemen-
ta res, que exigem cada vez menos esforço, o corpo não agüenta mais. Tudo se 
passa como se ele não pudesse mais agir, não pudesse mais responder: o corpo 
é aquele que não aguenta mais”17, até por definição. Mas, pergunta o autor, o 
que é que o corpo não aguenta mais? Ele não aguenta mais tudo aquilo que o 
coage, por fora e por dentro. Por exemplo, o adestramento civilizatório que por 
milênios abateu-se sobre ele, como Nietzsche o mostrou exemplarmente em 
Para a Genealogia da Moral, ou mais recentemente Norbert Elias, ao descrever 
de que modo o que chamamos de civilização é resultado de um progressivo 
silenciamento do corpo, de seus ruídos, impulsos, movimentos... Mas também, 
a docilização que lhe foi imposta pelas disciplinas, nas fábricas, nas escolas, no 
exército, nas prisões, nos hospitais, pela máquina panóptica... Tendo em vista 
o que dissemos há pouco, deveríamos acrescentar: o que o corpo não agüenta 
mais é a mutilação biopolítica, a intervenção biotecnológica, a modulação esté-
tica, a digitalização bioinformática do corpo, o entorpecimento... Em suma, e 
num sentido muito amplo, o que o corpo não agüenta mais é a mortificação 
sobrevivencialista, seja no estado de exceção, seja na banalidade cotidiana. O 
“muçulmano”, o “ciberzumbi”, o “corpo-espetáculo” e “a gorda saúde”, “bloom”, 
por extremas que pareçam suas diferenças, ressoam no efeito anestésico e 
narcótico, configurando a impermeabilidade de um “corpo blindado”18 em con-
dições de niilismo terminal. 

Diante disso, seria preciso retomar o corpo naquilo que lhe é mais próprio, 
sua dor no encontro com a exterioridade, sua condição de corpo afetado pelas 
forças do mundo, e capaz de ser afetado por elas: sua afectibilidade. Como o 
observa Barbara Stiegler, para Nietzsche todo sujeito vivo é primeiramente um 
sujeito afetado, um corpo que sofre de suas afecções, de seus encontros, da 
alteridade que o atinge, da multidão de estímulos e excitações que lhe cabe 
selecionar, evitar, escolher, acolher...19 Nessa linha, também Deleuze insiste: 

17 - David Lapoujade, “O corpo que não agüenta mais”, in Nietzsche e Deleuze, Que pode o corpo, 
org. D. Lins, Relume Dumará, Rio de Janeiro, 2002, p 82 e seguintes.
18 - Juliano Pessanha, Certeza do Agora, São Paulo, Ateliê Ed. 2002.
19 - Barbara Stiegler, Nietzsche et la biologie, Paris, PUF, 2001, p. 38.
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um corpo não cessa de ser submetido aos encontros, com a luz, o oxigênio, 
os alimentos, os sons e as palavras cortantes – um corpo é primeiramente 
encontro com outros corpos, poder de ser afetado. Mas não por tudo e nem 
de qualquer maneira, como quem deglute e vomita tudo, com seu estômago 
fenomenal, na pura indiferença de quem nada abala... Como então preservar 
a capacidade de ser afetado, senão através de uma permeabilidade, uma 
passividade, até mesmo uma fraqueza? Mas como ter a força de estar à altura 
de sua fraqueza, ao invés de permanecer na fraqueza de cultivar apenas a 
força? Gombrowicz referia-se a um inacabamento próprio à vida, ali onde ela 
se encontra em estado mais embrionário, onde a forma ainda não ‘pegou’ 
inteiramente20 , e a atração irresistível que exerce esse estado de Imaturidade, 
onde está preservada a liberdade de “seres ainda por nascer”... Porém será 
possível dar espaço a tais “seres ainda por nascer” num corpo excessivamente 
musculoso, em meio a uma atlética auto-suficiência, demasiadamente excitada, 
plugada, obscena, perfectível? Talvez por isso tantos personagens literários, 
de Bartleby ao artista da fome, precisem de sua imobilidade, esvaziamento, 
palidez, no limite do corpo morto. Para dar passagem a outras forças que um 
corpo excessivamente ‘blindado’ não permitiria21. Mas será preciso produzir um 
corpo morto para que outras forças atravessem o corpo? José Gil observou o 
processo através do qual, na dança contemporânea, o corpo se assume como um 
feixe de forças e desinveste os seus órgãos, desembaraçando-se dos “modelos 
sensório-motores interiorizados”, como o diz Cunningham. Um corpo “que 
pode ser desertado, esvaziado, roubado da sua alma”, para então poder “ser 
atravessado pelos fluxos mais exuberantes da vida”. É aí, diz Gil, que esse corpo, 
que já é um corpo sem órgãos, constitui ao seu redor um domínio intensivo, uma 
nuvem virtual, uma espécie de atmosfera afetiva, com sua densidade, textura, 
viscosidade próprias, como se o corpo exalasse e liberasse forças inconscientes 
que circulam à flor da pele, projetando em torno de si uma espécie de “sombra 
branca”22. Não posso me furtar à tentação, nem que seja de apenas mencionar, 
a experiência da Companhia Teatral Ueinzz que coordeno em São Paulo, na qual 
reencontramos entre alguns dos atores ditos psicóticos, posturas “extraviadas”, 
inumanas, disformes, rodeados de sua “sombra branca”, ou imersos numa 
“zona de opacidade ofen siva”. O corpo aparece aí como sinônimo de uma certa 
impotência, mas é dessa impotência que ele extrai uma potência superior, nem 
que seja às custas do próprio corpo. 

20 - Witold Gombrowicz, Contre les poètes, Paris, Ed. Complexe, 1988, p. 129.
21 - Juliano Pessanha, Certeza do Agora, op. cit.
22 - José Gil, Movimento Total, Lisboa, Relógio d´Água, 2001, p. 153.
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Pois é às custas do corpo empírico que um corpo virtual pode vir à tona. 
Desde o jejuador até o homem-inseto, os personagens de Kafka reivindicam 
um corpo “afetivo, intensivo, anarquista, que só comporta pólos, zonas, limia-
res e gradientes.” Como diz Deleuze-Guattari, num tal corpo se desfazem e se 
embaralham as hierarquias, “preservando-se apenas as intensidades que com-
põem zonas incertas e as percorrem a toda velocidade, onde enfrentam poderes, 
sobre esse corpo anarquista devolvido a si mesmo”23 , ainda que ele seja o de um 
coleóptero. “Criar para si um corpo sem órgãos, encontrar seu corpo sem órgãos 
é a maneira de escapar ao juízo”, do pai, do patrão, de Deus, é uma maneira de 
fugir a todo um sistema do juízo, da punição, da culpa, da dívida. Ao invés da 
dívida infinita em relação à instância transcendente, o embate dos corpos, num 
sistema da crueldade imanente. Há aí, insistem os autores, nesse corpo desfeito 
e intensivo tal como aparece em Kafka, uma vitalidade não-orgânica, inumana.

Mas o que é essa vitalidade não-orgânica? Em Imanência: uma vida comparece 
um exemplo – o de Dickens. O canalha Riderhood está prestes a morrer num 
quase afogamento, e libera nesse ponto uma “centelha de vida dentro dele” 
que parece poder ser separada do canalha que ele é, centelha com a qual todos 
à sua volta se compadecem, por mais que o odeiem – eis aí uma vida, puro 
acontecimento, em suspensão, impessoal, singular, neutro, para além do bem 
e do mal, uma “espécie de beatitude”, diz Deleuze. O outro exemplo está no 
extremo oposto da existência: os recém-nascidos, que, “em meio a todos os 
sofrimentos e fraquezas, são atravessados por uma vida imanente que é pura 
potência, e até mesmo beatitude”. É que também o bebê, como o morimbundo, 
é atravessado por uma vida. Assim o define Deleuze24: “querer-viver obstinado, 
cabeçudo, indomável, diferente de qualquer vida orgânica: com uma criancinha 
já se tem uma relação pessoal orgânica, mas não com o bebê, que concentra 
em sua pequenez a energia suficiente para arrebentar os paralelepípedos (o 
bebê-tartaruga de Lawrence)”25 . Com o bebê só se tem relação afetiva, atlética, 
impessoal, vital, pois o pequeno é a sede irredutível das forças, a prova mais reve-
la dora das forças. É como se Deleuze perscrutasse um aquém do corpo empírico 
e da vida individuada, como se ele buscasse, não só em Kafka, Lawrence, Artaud, 
Nietzsche, mas ao longo de toda sua própria obra, aquele limiar vital e virtual a 
partir do qual todos os lotes repartidos, pelos deuses ou homens, giram em falso 
e derrapam, perdem a pregnância, já não “pegam” no corpo, permitindo-lhe 
redistribuições de afeto as mais inusitadas. Este limiar, entre a vida e a morte, 

23 - G. Deleuze, Crítica e Clínica, São Paulo, Ed. 34, p. 149.
24 - G. Deleuze, Crítica e Clínica, op. cit.
25 - G. Deleuze, Crítica e Clínica, op. cit., p. 151.
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entre o homem e o animal, entre a loucura e a sanidade, onde nascer e perecer se 
repercutem mutuamente, põe em xeque as divisões legadas por nossa tradição, 
e indica o que Deleuze pôde chamar de uma vida.

Já podemos perceber a que ponto parecem vizinhas a tematização do limite 
entre o humano e o inumano feita por Deleuze para abordar o que ele chamou 
de uma vida, e aquela feita por Agamben para abordar o que ele chamou de vida 
nua, seja no caso do muçulmano, seja no caso do neomorto. Talvez caiba formular 
aqui a questão crucial. Como diferenciar a decomposição e a desfiguração do 
corpo, necessárias para que as forças que o atravessam inventem novas cone-
xões e liberem novas potências, tendência que caracterizou parte de nossa cul-
tura das últimas décadas, nas suas experimentações diversas, das danças às 
drogas e à própria literatura, da decomposição e desfiguração que a produção 
do sobrevivente ou a manipulação biotecnológica suscita e estimula? Como 
diferenciar a perplexidade de Espinosa, com o fato de que não sabemos ainda o 
que pode o corpo, do desafio dos poderes e da tecnociência, que precisamente 
vão pesquisando o que se pode com o corpo? Como descolar-se da obsessão 
de pesquisar “o que se pode fazer com o corpo” (questão biopolítica: que inter-
venções, manipulações, aperfeiçoamentos, eugenias..), e afinar “o que pode o 
corpo” (questão vitalista, espinosista)? Potências da vida que precisam de um 
corpo sem órgãos para se experimentarem, por um lado, poder sobre a vida que 
pre cisa de um corpo pós-orgânico para anexá-lo à axiomática capitalística.

Mas talvez para que um apareça é preciso que o outro seja combatido, ou 
ao menos deslocado. Por exemplo, para que aquilo que Deleuze chamou de 
uma vida possa aparecer na sua imanência e afirmatividade, é preciso que 
ela se tenha despojado de tudo aquilo que pretendeu representá-la ou contê-
la. Toda a tematização do corpo sem órgãos é uma variação em torno desse 
tema biopolítico por excelência, a vida desfazendo-se do que a aprisiona, do 
organismo, dos órgãos, da inscrição dos poderes diversos sobre o corpo, ou 
mesmo de sua redução à vida nua, vida-morta, vida-múmia, vida-concha. Mas 
se a vida deve livrar-se de todas essas amarras sociais, históricas, políticas, não 
será para reencontrar algo de sua animalidade desnudada, despossuída? Será 
a invocação de uma vida nua, de uma zoé como diziam os antigos, contra uma 
forma de vida qualificada, contra bios? Diz Uno: “Mas ele [Artaud] nunca perdeu 
o sentido intenso da vida e do corpo como gênese, ou auto-gênese, como força 
intensa, impermeável, móvel sem limites que não se deixaria determinar nem 
mesmo pelos termos como bios ou zoé. A vida é para Artaud indeterminável, 
em todos os sentidos, enquanto a sociedade é feita pela infâmia, o tráfico, o 
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comércio que não cessa de sitiar a vida e sobretudo a do corpo”26 . Bastaria 
meditar a frase enigmática de Artaud: “Eu sou um genital inato, ao enxergar 
isso de perto isso quer dizer que eu nunca me realizei./ Há imbecis que se 
crêem seres, seres por inatismo./ Eu sou aquele que para ser deve chicotear seu 
inatismo”. E Uno comenta que um genital inato é alguém que tenta nascer por 
si mesmo, fazer um segundo nascimento a fim de excluir seu inatismo. Pois ser 
inato é não ter nascido. Pensemos em Beckett ouvindo Jung dizer, sobre uma 
paciente: “O fato é que ela nunca nasceu”. E ele transporta essa frase para o 
contexto de sua obra. Ali, um eu que não nasceu escreve sobre aquele outro 
que sim nasceu. Essa recusa do nascimento biológico não é a recusa proveniente 
de um ser que não quer viver, mas daquele que exige nascer de novo, sempre, 
o tempo todo. O genital inato é a história de um corpo que coloca em questão 
seu corpo nascido, com as suas funções e todos os órgãos, representantes das 
ordens, instituições, tecnologias visíveis ou invisíveis que pretendem gerir o 
corpo. Um corpo que, a partir ou em favor de um corpo sem órgãos, desafia 
esse complexo sócio-político que Artaud chamou de juízo de Deus, e que nós 
chamaríamos de um biopoder... Essa recusa do nascimento em favor de um 
autonascimento não equivale ao desejo de dominar seu próprio começo, mas 
de recriar um corpo que tenha o poder de começar, diz Uno. A vida é este corpo, 
insiste ele, desde que se descubra o corpo em sua força de gênese, por um lado, 
e desde que ele se libere daquilo que pesa sobre ele como determinação – guerra 
à biopolítica... Talvez esse seja um dos poucos pontos em que concordamos com 
Badiou, quando afirma que para Deleuze o nome do ser é a vida, mas a vida 
não é tomada como um dom ou um tesouro, nem como sobrevida, antes como 
um neutro que rejeita toda categoria. Diz ele: “Toda vida é nua. Toda vida é 
desnudamento, abandono das vestimentas, dos códigos e dos órgãos; não que 
nos dirigimos para um buraco negro niilista. Mas ao contrário, para sustentar-
se no ponto em que se intercambiam atualização e virtualização; para um ser 
criador“27 Mas será que Badiou tem razão em designar essa vida como nua? Em 
todo caso, essa vida desnudada a que se refere ele não pode ser, como já Uno 
o havia notado, simples zoé, a vida como fato, o fato animal da vida, ou a vida 
reduzida a esse estado de nudez biológica anexada à ordem jurídica pelo estado 
de exceção, ou destinada à manipulação tecnocientífica pelo movimento niilista 
do capital. Uma vida tal como Deleuze a concebe é a vida como virtualidade, 
diferença, invenção de formas, potência impessoal, beatitude. Vida nua, ao 
contrário, tal como Agamben a teorizou, é a vida reduzida ao seu estado de 

26 - K. Uno, “Pantoufle d’Artaud selon Hijikata, inédito.    
27 - A. Badiou, “De la Via comme nom de l´Être”, in Rue Descartes, n. 20, PUF, 1998, p 32.
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mera atualidade, indiferença, disformidade, impotência, banalidade biológica. 
Para não falar na vida besta, exacerbação e disseminação entrópica da vida 
nua, no seu limite niilista. Se elas são tão contrapostas, mas ao mesmo tempo 
tão sobrepostas, é porque no contexto biopolítico é a própria vida que está 
em jogo, sendo ela o campo de batalha. Contudo, como dizia Foucault, é no 
ponto em que o poder incide com força maior, a vida, que doravante se ancora a 
resistência, mas, justamente, como que mudando de sinal.. Em outras palavras, 
às vezes é no extremo da vida nua que se descobre uma vida, assim como é no 
extremo da manipulação e decomposição do corpo que ele pode descobrir-se 
como virtualidade, imanência, pura potência, beatitude. Mesmo na existência 
espectral do Bloom, de algum modo se insinua uma estratégia de resistência: 
ele é o homem sem qualidades, sem particularidades, sem substancialidade do 
mundo, onde já nem o biopoder “pega” - o homem enquanto homem, o anti-
herói presente na literatura do século passado, de Kafka a Musil, de Melville a 
Michaux e Pessoa – é o homem sem comunidade, que por isso mesmo chama 
por uma “comunidade por vir”.

Se os que melhor diagnosticaram a vida bestificada, de Nietzsche e Artaud até 
os jovens experimentadores de hoje, têm condições de retomar o corpo como 
afectibilidade, fluxo, vibração, intensidade, e até mesmo como um poder de 
começar, não será por que neles ela atingiu um ponto intolerável? Não estamos 
nós todos nesse ponto de sufocamento, que justamente por isso nos impele numa 
outra direção? Talvez haja algo na extorsão da vida que deve vir a termo para 
que esta vida possa aparecer diferentemente... Algo deve ser esgo ta do, como o 
pressentiu Deleuze em L´épuisé, para que um outro jogo seja pen sá vel..
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UNIVERSIDADE E LOUCURA:
RECRIANDO TERRITÓRIOS

Marta Soares28                    

O contexto da prática

“A luta contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento”

Habitamos uma cidade que faz a cada dia a opção política pela construção de 
uma rede de cuidado em Saúde Mental, permitindo a circulação e o trânsito de 
seus cidadãos loucos por seus diferentes espaços, e sustentando a insígnia ética 
“Por uma sociedade sem manicômios”, apontada há 20 anos pelo Movimento da 
Luta Antimanicomial.

São várias as implicações dessa escolha: entre elas, o traçado de territórios 
mais ampliados, que possibilita a construção de uma trajetória diferenciada da 
Reforma a nível de Brasil, produzindo novos modos de pensar  e novas formas 
de lidar com a loucura.

Nossa rede, composta por 7 Centros de Referência em Saúde Mental 
-CERSAM(s) em funcionamento 24hs, 9 Centros de Convivência, 504 equipes 
de Programas de Saúde da Família- PSF matriciadas pelas equipes de Saúde 
Mental nas unidades básicas de saúde,  uma Unidade de Urgência Psiquiátrica 
noturna, mais  as 11 resi dências terapêuticas, as 9 equipes complementares para 
a atenção à criança e ao adolescente e uma Incubadora de Empreendimentos 
Econômicos e Soli dários,compõem a estrutura  para os 2.500.000 habitantes de 
Belo Horizonte. 

O impacto nas internações se reflete no fechamento dos 1400 leitos 
psiquiátricos...

É confortável e oportuno discorrer sobre um certo fazer-pensar produzido coti -

28 - Gerente do Centro de Convivência São Paulo da Secretaria Municipal de Belo Horizonte, 
militante da luta antimanicomial
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dia  namente no Centro de Convivência São Paulo, situando-o como um dispositivo 
dessanitarizado, estratégico para a política de saúde mental em curso na cidade.

E aqui descrevemos uma prática que contém em seu bojo recursos simples, 
relacionados à vida em  seus diferentes aspectos.Não se  trata,  assim,  de  um 
lugar esterilizado e artificial mas um lugar tensionado, criativo, inusitado, flexível, 
aberto ao novo e ao não pronto, que se inventa e se reinventa na medida em que 
vai fazendo por fazer. Podemos dizer de um ethos que agrega valor à existência 
por meio da experiência.

Ao longo de sua história de quase 15 anos, pode-se reconhecer um percurso 
que vai concretizando em ato aquilo que pensa e deseja. 

Nesse lugar pulsante e vivo, a arte é ponto de ancoragem para todo o 
trabalho, para a possibilidade de novas formas de linguagem ou criação de 
novos repertórios expressivos, ou, podemos dizer, de um potencializador das 
transformações para se produzir sujeitos e sentidos para o viver.

Os Centros de Convivência são estruturados por meio das oficinas, circundadas 
pelas demais atividades, pertinentes a uma prática inventiva e articulada ao 
tempo e ao desejo das pessoas. Das assembléias gerais aos passeios, aos lanches 
coletivos, às festas de aniversário, aos jogos, datas comemorativas, bazares, 
feiras, orçamento participativo até o diálogo com as organizações de usuários, 
forma-se o espectro do que pode acontecer.

As oficinas, espaços livres e abertos à experimentação, produzem efeitos que 
vão da clínica à construção singular de trajetórias e saídas para uma vida mais 
completa. A produção desta práxis, instrumento de empoderamento e crítica, 
é também o fazer  político que transforma os lugares a partir do protagonismo 
das pessoas. 

Enfim, esse lugar é o seu cotidiano.

Na rede de serviços substitutivos de BH,localizamos o Centro de Convivência 
São Paulo no Centro de Apoio Comunitário, o CAC São Paulo que é um equi pa-
mento da Assistência Social. Por ali circulam diferentes grupos e suas demandas, 
que variam de acordo com a faixa etária, momento de vida ou projetos das 
pessoas. O CAC é um espaço compartilhado, frequentado pelos usuários da 
rede de Saúde Mental, pela comunidade próxima e por outros vindos de pontos 
mais distantes, todos inscritos em algum de seus programas.

Houve um tempo em que eram muito mais visíveis e intensas as trocas entre 
os diferentes grupos, mais fáceis e evidentes as possibilidades de construção no 
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coletivo por meio das aproximações espontâneas e naturais, após um certo des -
nudamento. Essa vivacidade tem sido menos perceptível no último 1 ano e mei o.

Nós nos indagamos sobre as causas ou razões para tais mudanças. A ausência 
de alguns grupos devido ao esvaziamento dos projetos tem causado impacto e 
interferência  em todo o trabalho, num cenário  mais empobrecido e, por isso, 
menos  fértil e propício aos encontros, contatos e trocas. Isso toca a questão 
relativa ao potencial e à riqueza da diversidade para as transformações sociais.

“Somos o que fazemos, principalmente o que fazemos para mudar o que 
somos”

Algumas propostas têm sido pensadas para que se modifique a situação des-
cri ta. Uma delas pode ser a construção conjunta (comunidade, atores sociais) 
de outros modos e cotidianos para um melhor compartilhamento do CAC: seus 
problemas, seus projetos, seus espaços  de maneira a se  sustentar enquanto 
ponto aglutinador. Outra possibilidade seria incrementar saídas articu ladas e 
pro duzidas internamente para poder viver os diferentes territórios em cons tru-
ção, ali mesmo, na comunidade. Podemos apontar como exemplo os eventos 
cul tu rais, os projetos e oficinas, os grupos de produção, as escolas de samba, 
afora outras.

Enfim, se a construção a ser implementada busca um modo coletivo, é neces-
sário a soma das impressões, ideias e pensamentos, compartilhando soluções 
e saberes

Perseguir sonhos e construir redes, fazer um laboratório de insurreição 
imagina ti va. 

Uma reflexão sobre a universidade e o pensamento crítico

Ao fazer uma incursão por alguns textos de Milton Santos, destacamos pontos 
que nos chamam a atenção e que podem contribuir nesse nosso diálogo. Então, 
apresentamos um apanhado de algumas de suas críticas. Primeiro ponto: só é 
produto de qualidade científica aquilo que traz a marca absoluta do selo acadêmico. 
Segundo ponto: uma academia cada vez mais ciosa de seu exclu sivismo vai isolar 
o pensamento crítico, desvinculando da universidade a reflexão e a práxis.

O compromisso histórico da universidade com a reflexão crítica sobre o 
mundo, seu papel de encetar as visões que a conduzem às ideias maiores sobre o 
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rumo dos homens e seus possíveis caminhos não é o que se observa, mas sim, a 
sujeição do fazer acadêmico ao propósito prático-produtivo do saber presumido 
ao pragmatismo das empresas.

O fim da reflexão livre e espontânea dos bares e cafés da boemia e, depois, da 
reflexão concebida e vinculada à práxis transformadora do pensar-fazer univer-
sitário, deixaram sem rumo o pensamento critico. Quando morre o pensamento 
crítico dos espaços da cidade, morre o pensamento crítico da universidade. 
Funda-se a universidade dos temas acadêmicos, tirados do cotidiano acadêmico, 
para consumo acadêmico.

Tal crise do pensamento não é, todavia uma crise da universidade. Este é seu 
capítulo mais recente. A crise do pensamento crítico é a crise da cidade.

Com a urbanização do capitalismo avançado sumiu da cidade o espaço de 
vida e reflexão críticas; restou a cidade burocrática, do espaço banalizado e de 
massa.

Nesse ponto o autor faz o seguinte questionamento: cairia vencida a tentativa 
de levar a chama das forças vivas da sociedade para o interior das universidades 
ou a universidade para o interior da sociedade?

Não temos aporte ou estudos mais consistentes para aprofundar tal questão, 
mas nos acompanham há tempo. Algumas reflexões acerca das cidades. Somos 
sempre interpelados por uma premissa da Reforma Psiquiátrica, segundo a qual 
o lugar da loucura é na cidade, - mas qual cidade?

Sendo a cidade definida por suas funções ou por um gênero de vida, ou por 
uma passagem que reflete ao mesmo tempo essas funções, esse gênero de vida 
e os elementos menos visíveis, mas inseparáveis da noção de cidade: passado 
histórico ou forma de civilização, concepção e mentalidade de seus habitantes. 
Podemos pensá-la como uma invenção num dado tempo histórico.

Retornemos à questão a respeito do distanciamento entre as práticas e o 
dis curso universitário. Poderemos produzir novas formas de viver? Nossos “la-
bo  ratórios de invenções” ou algumas práticas ao longo do processo de cons-
trução de uma rede substitutiva ao hospital psiquiátrico têm nos apontado 
isso. É possível a constituição de novas maneiras de sociabilidade, de outros 
modos de produção de vida e valores? Podemos intervir nos lugares-território e 
transformá-los?

Segundo Santos, para superar a opacidade que toma conta da cultura e da 
inteligência, é urgente reinventar a cidade. Teremos um campo para as trans-
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for mações se pudermos atingir esses dois lugares (universidade, serviços da 
Reforma, experiências comunitárias) para poder revelá-los, aproximá-los?

E então segue a pergunta que “roda” nesse seminário: Qual é a distância???

Quanto à Reforma, podemos dizer que é um fato, uma experiência. Seus efeitos 
e produções refletem um pensar contemporâneo, refinado e crítico em relação a 
práticas e estereótipos produzidos pelos modos de produção e pela organização 
da sociedade em torno de valores que descentram o homem e desfocam a vida. 

Interrogar a distância ou interrogar a sua magnitude é o ponto para um bom 
começo de uma boa conversa.

Concluímos com um convite ao voo: Que tal começarmos a exercer o jamais 
proclamado direito de sonhar?

Que tal delirarmos um pouquinho? “Vamos fixar o olhar num ponto além da 
infâmia para adivinhar um outro mundo possível.”





Mesa redonda

DAS EXPERIÊNCIAS DA REFORMA 
AO ENSINO DA UNIVERSIDADE: 
APROXIMAÇÕES PONTUAIS

Entre a loucura e a razão:
a luta estudantil por uma saúde popular
Bruno Abreu Gomes e Marco Túlio Cária Guimarães Pereira

Psicopatologia e Reforma Psiquiátrica:
uma experiência de ensino protagonizada por quem vivencia 
o sofrimento psíquico.
Erotildes Maria Leal e Otavio Domont de Serpa Jr.
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Ementa

Se a mesa redonda anterior nos possibilitou o exame de uma distância, esta 
pode mostrar-nos algumas formas de atravessá-la.  

As aproximações entre Reforma Psiquiátrica e universidade são pontuais, 
isola das, por vezes frágeis. Enfrentam correlações de força institucionais muitas 
vezes desfavoráveis à Reforma. Predominam na Pós-Graduação, privando os 
alunos da Graduação deste ensino no momento realmente decisivo para sua 
formação. 

Certamente, no âmbito da Graduação, aqui ou ali se introduz uma disciplina, 
uma experiência, um grupo de estudos. A cada uma destas aproximações, cabe 
perguntar: contenta-se em ser uma disciplina a mais, que, sem diálogo com a 
concepção de base do currículo, faz crer num compromisso que na verdade não 
há? Ou se utiliza deste caráter pontual como estratégia para uma interpelação 
efetiva do ensino? Revela um efetivo protagonismo dos alunos e professores no 
campo da Reforma Psiquiátrica? Ou os alunos e professores, pelo contrário, mal 
conhecem os serviços abertos, ignoram as organizações  de usuários e familiares, 
não apostam no  encontro com os usuários fora do enquadre do hospital e do 
ambu latório? 

A distância em causa, não se dando apenas em relação ao campo da Reforma, 
afasta-nos de questões decisivas para nossa formação. Como podem estas apro-
xi ma ções pontuais ajudar-nos a transpô-la?

Comissão Organizadora do Seminário



47

CADERNO SAUDE MENTAL 2 - UNIVERSIDADE E REFORMA PSIQUIÁTRICA: INTERROGANDO A DISTÂNCIA

ENTRE A LOUCURA E A RAZÃO: A LUTA 
ESTUDANTIL POR UMA SAÚDE POPULAR

                                                                  Bruno Abreu Gomes29  
Franco Magalhães Sant´anna30  

Marco Túlio Cária Guimarães Pereira31  
Ramon Vieira de Oliveira32 
Jarbas Vieira de Oliveira33 

Mariana Alencar Sales34 
Bernardo Melo35 

Ana Maria Quintela36 

Este texto é a sistematização da participação do movimento estudantil na 
mesa de debates Das experiências da Reforma ao ensino na universidade: 
aproximações pontuais, durante a realização da Semana Universidade e Reforma 
Psiquiátrica: Interrogando a Distância.

Nasce de reflexões e práticas de uma nova luta política que está sendo 
construída pelo movimento estudantil, notadamente no campo da saúde. Tem 
como refe ren ciais teóricos o Materialismo Histórico Dialético e a Filosofia da 
Práxis, e, como referencial prático, de que o movimento estudantil deve ocupar 
os espaços nos quais a classe trabalhadora esteja construindo seu projeto e lutas. 
Nasce de vivências em coletivos estudantis de Saúde (em especial, o Espaço 
Saúde, na Universidade Federal de Minas Gerais), no movimento estudantil em 
geral, em conselhos de saúde e em movimentos sociais populares, assim como 
de estudos e reflexões coletivas.

29 - Trabalhador de Saúde, militante da Assembléia Popular
30 - Estudante da UFMG, militante da Assembléia Popular
31 - Estudante da UFMG, militante do Espaço Saúde
32 - Estudante da UFMG, militante do Espaço Saúde
33 - Estudante da UFMG, militante do Espaço Saúde
34 - Trabalhadora de Saúde, militante do Espaço Saúde
35 - Estudante da UFMG, militante do Espaço Saúde
36 - Trabalhadora de Saúde, militante do Espaço Saúde
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Conjuntura

Vivemos no Brasil um momento de reorganização das forças de esquerda 
e do movimento de massas. Para nos auxiliar na compreensão deste processo 
utilizamos o conceito de ciclos políticos. 

Um ciclo da esquerda é caracterizado por três elementos principais. São 
eles: 1) a predominância de uma certa leitura da sociedade; essa interpretação 
serve de base para a formulação de um programa que resume as mudanças 
propostas naquele período histórico; 2) a percepção hegemônica de uma forma 
de luta estratégica; 3) a presença de uma organização política que se apresenta 
legitimamente como referência aos olhos da sociedade e da maioria dos 
militantes. Em cada um dos períodos ou fases, existem uma série de condições 
econômicas, materiais e sociais que influenciam sobremaneira as ideias e práti-
cas do fazer coletivo da política.

Podemos perceber este movimento em ciclos em toda a história brasileira. 
Para facilitar nossa compreensão da questão em análise, a saúde e a loucura, 
faremos um recorte a partir da década de 80. 

Durante a ditadura militar, em especial na década de 70, a sociedade brasileira 
viveu um período de desenvolvimento econômico baseado em endividamento do 
Estado, estímulos à instalação de grandes multinacionais em território nacional e 
desenvolvimento dependente do capital internacional. A maioria das organizações 
políticas socialistas e democráticas foram criminalizadas e destruídas - inclusive 
fisicamente com o assassinato de seus quadros. Ao final da década de 70 e início 
da década de 80, o mundo vivenciou uma grave crise econômica, expressa na crise 
do petróleo, com repercussões na economia brasileira, em especial o agravamento 
da inflação e a desvalorização da moeda nacional. Ao mesmo tempo, as iniciativas 
de denúncia da grave censura à expressão política e perseguição aos socialistas e 
democratas fortaleceram-se e tornaram insustentável o poder do Estado con tro-
lado pelas Forças Armadas. Os movimentos sociais brasileiros viveram momento 
de fortalecimento da luta, com grandes mobilizações de massa, formação e 
fortalecimento de sindicatos, organizações populares e partidos políticos. Uma das 
expressões deste período foi a reforma constitucional que culminou com garantia 
de importantes direitos sociais e humanos na Constituição de 1988.

No entanto, a década de 90 foi marcada por um período de crescimento 
eco nômico global que, mesmo marcado pela acentuação das desigualdades 
sociais, não experimentou a ocorrência de uma grave crise cíclica do capitalismo. 
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Na política, a queda do Muro de Berlim e a desintegração do bloco soviético 
fortaleceram a visão do “fim da história” e da impossibilidade de um modo de 
produzir riquezas e relações sociais alternativo ao capitalismo. Retornaram as 
ideias liberais, com a diminuição da presença do Estado na garantia de direitos 
dos trabalhadores e defesa do livre mercado para a regulação da economia. 
Estes elementos influenciam a consciência do movimento socialista em todo o 
mundo.

A nosso ver, estamos no encerramento de mais um ciclo da esquerda brasileira. 
A hegemonia no último período de ideias reformistas e a perda de um horizonte 
revolucionário têm origem na realidade concreta do capitalismo e da esquerda 
brasileira. Podemos afirmar que vivemos no Brasil, há aproximadamente 20 anos, 
o descenso da luta de massas. Apesar de existirem grupos e projetos que não 
se afastaram da perspectiva revolucionária, eles não conquistaram hegemonia. 
Portanto, não se trata apenas de um problema da direção das organizações 
de esquerda. Devemos criticar os métodos de prática política, o abandono 
da formação teórica, a burocratização dos processos e das direções, mas não 
podemos perder de vista que o enfrentamento, nas organizações de esquerda, 
entre o reformismo e uma perspectiva revolucionária, é um fenômeno antigo 
e é determinado pela própria dinâmica da luta de classes. Quando a classe 
trabalhadora está na ofensiva contra o capital, consegue pautar seu projeto na 
sociedade, conquista vitórias e há uma tendência de que as ideias revolucionárias 
sejam hegemônicas. Quando a classe trabalhadora vive o descenso há uma 
tendência de que as ideias reformistas passem a ser hegemônicas. 

Portanto, é tempo de rever rumos, de críticas e autocríticas, de redefinir posi-
cio namentos, práticas e conteúdos cristalizados. O último período da esquerda 
foi marcado pela centralidade na disputa institucional e eleitoral, tendo como 
meta-síntese o “Lula-lá”. Construiu-se a partir de uma concepção de que o 
projeto da classe trabalhadora pudesse ser hegemônico através da ocupação de 
espaços institucionais do Estado burguês. A principal tarefa das organizações era 
eleger representantes para os espaços institucionais, em especial os candidatos 
da principal organização política aglutinadora, o Partido dos Trabalhadores - 
PT. Quando, enfim, o Projeto Democrático Popular chegasse à presidência da 
república as transformações necessárias seriam levadas a cabo e os problemas 
que afligem nosso povo estariam resolvidos. Sob o ponto de vista da lógica 
formal, tudo, em aparência, muito coerente. Mas, a história e a o movimento 
dia lético trouxeram à tona a essência de conciliação entre as classes que tal 
concepção carregava (a conciliação entre as classes significa, sempre, sobrepor 
os interesses de uma aos da outra, mediar conflitos minimizando suas origens). 
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A meta-síntese foi concretizada, por duas vezes. Lula foi eleito e re-eleito, mas 
as transformações não vieram. Provou-se que a disputa institucional somente 
faz sentido a partir da luta de massas e que a conciliação só interessa à classe 
domi nante. E neste contexto de hegemonia liberal, a institucionalização da luta 
popular e o abandono de pautas estratégicas para a luta dos trabalhadores leva-
ram ao enfraquecimento do movimento popular.

A Reforma Sanitária

O fato de o povo brasileiro ter garantido a saúde como um direito de todos 
e dever do Estado em sua Constituição de 1988 foi uma grande vitória. Além 
disso, reconheceu-se que a saúde está relacionada às questões econômicas, 
sociais e ambientais, às condições de trabalho e emprego, assim como que a 
participação popular deve ser parte da construção das políticas de saúde. Mas 
a reforma sanitária faz parte do contexto de disputa do modelo de sociedade 
que desejamos. Como dissemos, o último ciclo da esquerda brasileira (do fim da 
ditadura até os dias de hoje) foi marcado por algumas características essenciais: 
centralidade na luta eleitoral, institucionalização da luta popular e compreensão 
do Estado como entidade neutra. Percebemos que, no campo da saúde, todas 
estas características se fizeram presentes. 

O movimento social, popular e sindical, de forma direta ou indireta, sempre 
lutou por melhores condições de vida e saúde. Em nosso país, com a ditadura 
militar, as contradições econômicas e políticas permitiram que a esquerda 
se recompusesse e se fortalecesse. A conjuntura no período de luta pela 
redemocratização do país, embora envolvesse setores sociais democratas 
e socialistas, possibilitou vitórias para a classe trabalhadora. No entanto, a 
forma como a esquerda bra si leira respondeu ao neoliberalismo e à democracia 
burguesa não foi sufi cien te para um novo salto de qualidade na prática política 
capaz de construir a Revo lução Brasileira. 

Na Saúde, a maioria dos atores sociais que acumularam política no movimento 
social ocupou cargos de gestão nos serviços públicos de Saúde. Neste sentido, 
afastaram-se da luta de massas e confundiram-se com a estrutura de dominação 
maior das classes dominantes, que é o Estado. O Sistema Único de Saúde, como 
vitória popular na constituição de 88, da forma como hoje se constitui, é limitado 
na política e na legislação para garantir a máxima da saúde integral como 
direito e não como mercadoria. O setor Saúde não se desvincula da economia 
e reproduz as disputas entre a classe dominante e a classe explorada. Assumir 
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o Estado na tentativa de conquistar alguns avanços pontuais tem representado 
burocratização e despolitização dos movimentos sociais e dos próprios partidos 
de esquerda. 

O processo de Reforma Psiquiátrica e a Luta Antimanicomial

Os movimentos de Reforma Psiquiátrica iniciaram-se na segunda metade do 
século XX e, com diferentes matizes e veredas, partem da percepção de que a 
loucura tem o seu lugar social e articulam seu fazer para a transformação de um 
modelo de atenção centrado no encarceramento dos portadores de sofrimento 
mental. Uma característica comum nos diversos países em que operavam é que as 
reformas estavam profundamente inseridas em contextos de mudanças político-
sociais. Na Europa, coincidem com os movimentos reivindicatórios de 1968 e com 
a reorganização no pós-guerra. No Brasil, estão inseridas no contexto das lutas 
por direitos democráticos, como a questão da saúde e dos direitos humanos.

No nosso país, destaca-se o envolvimento da sociedade civil, sobretudo 
através da organização de trabalhadores, familiares e usuários no movimento 
da luta antimanicomial, o que potencializa a capacidade de mudanças mais pro-
fun das na estrutura social produtora da loucura. Um diagnóstico recente deste 
camin har nos mostra que o número de leitos em hospitais psiquiátricos foi re-
du zido pela metade, em relação aos existentes no início dos anos 80, e que uma 
rede de serviços substitutivos articulada em torno de Centros de Atenção Psi cos-
social (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (moradias protegidas) e políti-
cas de incentivo à reintegração social vem sendo construída. 

Os avanços na organização dos serviços de Saúde Mental e na percepção 
de senso comum da necessidade da Reforma Psiquiátrica foram vitórias popu-
lares no campo da saúde, possíveis, em grande parte, devido ao vigor da 
Luta Antimanicomial. Com características peculiares, como a participação de 
usuários e familiares de usuários dos serviços de saúde mental em aliança com 
trabalhadores do setor, o movimento atingiu uma maturidade e radicalidade 
capaz de trabalhar com a meta-síntese do fim da instituição hospitalar psiquiá-
trica, com sua substituição completa pelos dispositivos de reintegração psicos-
sosial. Em Minas Gerais, em particular Belo Horizonte, a experiência de Reforma 
caminhou para o sentido da organização do movimento social, com realização 
do dia 18 de maio - uma manifestação pública de denúncia e comemoração 
pelas vitórias da luta, e com a existência do Fórum Mineiro de Saúde Mental, 
associada às intervenções na gestão de serviços de saúde. Estas características 
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chamaram a atenção do movimento estudantil de saúde em Belo Horizonte. 

No entanto, a Luta Antimanicomial e a Reforma Psiquiátrica evidenciam con-
tra  dições do movimento político de que originam e do contexto histórico do qual 
fazem parte. As investidas neoliberais no setor Saúde, marcadas pelas tercei-
riza ções, precarização do trabalho, contingenciamento de recursos públicos e 
inge rências do complexo médico-hospitalar e farmacêutico na formulação de 
conhecimentos científicos e nas políticas de saúde, afetam sobremaneira a Refor-
ma Psiquiátrica. Junto a isso, a lógica da institucionalização da luta política, o 
enfra que cimento da sua base, a ausência de articulações com outros setores da 
classe trabalhadora e de um projeto de sociedade que referencie suas ações, tem 
gerado enormes dificuldades para o avanço das pautas da Luta Antimanicomial.

O Curso de Formação Político-profissional em Saúde Mental surge a partir 
dessa leitura de realidade procurando intervir sobre ela no sentido do avanço 
das conquistas. Isso se daria através da formação de novos quadros políticos para 
atuarem no movimento social, com clareza das propostas da luta Antimanicomial, 
de seu histórico e da conjuntura na qual ela se insere.

O contexto da formação em Saúde na Universidade Federal 
de Minas Gerais

As Universidades brasileiras, berço de sustentação da elite colonial e, poste-
rior men te, burguesa, têm ocupado um papel dúbio em relação aos modelos de 
organização da política de saúde mental. Em diversos momentos, colocam-se 
como uma das principais forças de elaboração programática da reforma. Em 
outras circunstâncias, talvez mais freqüentes, cede às pressões dos defensores 
do modelo biomédico. 

No caso da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), podemos observar 
importantes avanços no modelo de formação em saúde mental oferecido 
pela Escola de Enfermagem e Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional, enquanto na Faculdade de Medicina observa-se uma postura 
negligente em relação às mudanças do modelo psiquiátrico hegemônico. Expe-
riên cias importantes de pesquisa e extensão também estão em desen volvimento 
no Projeto PRISMA, vinculado ao Departamento de Psicologia da Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. 

Fez-se necessário, portanto, a construção de novas práticas na UFMG e o 
forta lecimento das já existentes que estejam comprometidas com a construção 
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de um novo paradigma no cuidado e no modelo assistencial em Saúde Mental. O 
Movimento Estudantil de Saúde na UFMG assumiu este desafio com a construção 
do Curso de Formação Político-Profissional em Saúde Mental. 

Curso de Formação Político-Profissional em Saúde Mental

Seus objetivos foram aproximar o movimento estudantil do Movimento da 
Luta Antimanicomial em Belo Horizonte, acumular forças para a mudança do 
modelo de formação em Saúde na universidade e possibilitar formação técnica 
e política em saúde mental a partir da práxis do cuidado. Os cenários de prática 
foram serviços de atenção primária e urgências da rede de saúde mental do 
Sistema Único de Saúde em Belo Horizonte. Os eixos teóricos foram a história 
da loucura e pressupostos filosóficos da Reforma Psiquiátrica, histórico do 
movimento de Reformas Sanitária e Psiquiátrica; organização da rede de atenção 
à Saúde Mental no SUS/BH; a clínica do sujeito na Reforma Psiquiátrica.

As diretrizes gerais do curso foram construídas pelo Espaço Saúde. Construíu-
se uma Comissão Pedagógica composta por um grupo de estudantes do Espaço 
Saúde e um profissional da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. 

O curso ocorreu pela primeira vez no primeiro semestre de 2007. Cada um 
dos cerca de 30 estudantes participantes permaneceu por 4 horas semanais em 
um CERSAM, Centro de Convivência ou acompanhando uma Equipe Matricial de 
um Centro de Saúde. A proposta consistia em que cada estagiário se tornasse 
sujeito ativo no processo de trabalho da equipe da qual fazia parte, sem prejuízo 
da assistência, desenvolvendo atividades específicas de seu campo profissional 
e atividades compartilhadas com outros profissionais, de acordo com as 
peculiaridades do serviço. Os estudantes também participariam das reuniões 
mensais de supervisão distrital que ocorrem no Distrito Sanitário do serviço do 
qual ele participa e de pelo menos uma reunião mensal de supervisão entre 
a Equipe Matricial e uma Equipe de Saúde da Família. Realizamos seminários 
teórico-clínicos quinzenalmente, com duração de 3 horas, nos quais foram 
estudadas as temáticas previamente definidas. 

Na primeira edição do projeto, contamos com a participação de estudantes 
ligados aos cursos de Belas Artes, Enfermagem, Letras, Medicina, Psicologia e 
Terapia Ocupacional. As atividades teóricas foram conduzidas por educadores 
da Escola Saúde Pública do Estado de Minas Gerais. Em uma das atividades 
teóricas, houve a participação de militantes da ASSUSAM (Associação dos 
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Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Minas Gerais) e do Fórum Mineiro 
de Saúde Mental. Uma das atividades do curso foi a nossa participação no Dia 
Nacional da Luta Antimanicomial em 2007, o 18 de maio, quando os estudantes 
se envolveram desde a construção das fantasiais nos Centros de Convivência, 
passando pelas reuniões de organização no Fórum Mineiro de Saúde Mental até 
o dia da manifestação pública.  

A avaliação final dos estudantes foi positiva, de maneira geral. Um aspecto 
de destaque foi a importância de compreender a dinâmica dos serviços e 
acompanhar a realidade dos usuários de forma mais profunda, sem a neces-
sida de de assumir naquele momento o papel de profissional de Saúde res pon-
sável pelos cuidados. A maioria dos estudantes conheceu um serviço subs-
titu  tivo pela primeira vez. Alguns dos educandos entraram no processo de 
orga ni zação dos estudantes participando do movimento estudantil de Saúde e 
contribuindo na organização da “Semana Universidade e loucura”, que incluía, 
dentre outras atividades, o Seminário “Universidade e Reforma Psiquiátrica: 
interrogando a distância.” Além disso, o Curso gerou repercussões no interior 
da universidade, com outros estudantes manifestando interesse em participar 
e alguns professores procurando informações e debatendo a questão. Um 
dos pontos negativos foram as limitações para absorver um curso com as 
características desta iniciativa - protagonismo do movimento estudantil, não-
institucionalizada, interdisciplinar - nas normas administrativas da Prefeitura de 
Belo Horizonte. Estas características contribuíram também para a desistência 
de alguns estudantes durante o curso. 

Conclusão

Não podemos nos esquecer de que a luta pela saúde integral e como direito 
passa, necessariamente, pelas mudanças estruturais da sociedade capitalista. 
Mostra-se necessário que o movimento de Saúde assuma como sua a tarefa 
da luta antiimperialista (contra o modelo de Saúde produzido e exportado 
pelos norte-americanos e europeus), da luta pela socialização dos meios de 
produção (na saúde, inclusive das ferramentas de produção de equipamentos e 
tecnologias que inegavelmente contribuem para cuidado das pessoas doentes) 
e da luta pela tomada do poder (do Estado em sua concepção ampla - executivo, 
judiciário, legislativo, mídia e aparelhos de repressão). Precisamos identificar 
com maior clareza quem são os principais inimigos que atuam no setor Saúde e 
tê-los como os verdadeiros inimigos de classe. Lembremo-nos que na atual fase 
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do capitalismo exercem papel importante as grandes transnacionais que atuam 
na saúde em outros setores, como a Bayer – agronegócio, Nestlé – alimentos, 
entre outros. 

As táticas para atingir estes objetivos estratégicos devem ser variadas e de-
vemos utilizá-las da melhor forma possível. Acreditamos que as reformas de-
mocráticas e populares (urbana, agrária, dos meios de comunicação, educ a cional 
e também as reformas sanitária e psiquiátrica) podem e devem ser conquistas 
importantes para que possamos potencializar a organização popular na cons-
tru ção da Revolução Brasileira, no caminho para o Socialismo e operarmos me-
lhorias concretas nas condições de vida do povo trabalhador.

Ressaltamos que a construção do Curso possibilitou um avanço de consciência 
para o movimento estudantil, reafirmou a aliança entre movimento estudantil e 
luta antimanicomial em Belo Horizonte e contribuiu para formar uma consciência 
critica estudantil da necessidade de mudança no modelo de formação dos cursos 
de Saúde da UFMG e de sua profunda relação com as mudanças estruturais da 
sociedade. Ressaltamos também que ainda se faz necessário intensificar os 
debates e avançar o processo de mudança curricular na Universidade, uma tarefa 
que somente se concretizará com pressão política dos movimentos sociais, do 
movimento estudantil e de setores progressistas das Universidades.
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PSICOPATOLOGIA E REFORMA 
PSIQUIÁTRICA: UMA EXPERIÊNCIA DE 
ENSINO PROTAGONIZADA POR QUEM 
VIVENCIA O SOFRIMENTO PSÍQUICO.37

Erotildes Maria Leal 38 
Octavio Domont de Serpa Jr39 

Introdução

A disciplina de Psicopatologia Especial I, oferecida pelo Departamento de 
Psiquiatria e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da UFRJ, é obrigatória 
para a graduação em psicologia da UFRJ. Atualmente sob responsabilidade do 
Prof. Octavio Serpa, coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em 
Psicopatologia e Subjetividade, organiza-se com aulas teóricas e atividades 
práticas que se realizam no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Neste artigo 
apresentaremos uma de suas atividades práticas - a aula prática no Centro de 
Atenção Diária do Instituto de Psiquiatria (CAD- IPUB) - sob responsabilidade de 
um dos autores. Esta atividade busca favorecer o protagonismo dos usuários do 
CAD no ensino da psicopatologia.

Como fazer da psicopatologia uma ferramenta para ouvir as vozes da experiên-
cia da loucura, tornando-as audíveis também aos nossos alunos? Estas são as 

37 - Este texto foi construído a partir do trabalho, com o mesmo título, apresentado na Mesa 
Redonda: Das experiências da Reforma ao ensino na universidade: aproximações pontuais, 
realizada no evento: Seminário Universidade e Reforma Psiquiátrica: Interrogando a Distância, sob 
forma de slides.
38 - Doutora em Psiquiatria e Saúde Mental (IPUB/UFRJ), pesquisadora (FAPERJ) do Laboratório 
de Pesquisas e Estudos em Psicopatologia e Subjetividade, IPUB/UFRJ, professora convidada da 
disciplina Psicopatologia Especial I, oferecida pelo Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal, 
da Faculdade de Medicina da UFRJ, ao curso de graduação de Psicologia da UFRJ.
39 - Doutor em Psiquiatria e Saúde Mental (IPUB/UFRJ); Professor-Adjunto do IPUB/UFRJ; 
coordenador do Laboratório de Psicopatologia e Subjetividade - IPUB/UFRJ, coordenador da 
disciplina Psicopatologia Especial I, oferecida pelo Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal, 
da Faculdade de Medicina da UFRJ, ao curso de graduação de Psicologia da UFRJ
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ques tões que marcam a difícil tarefa do ensino da psicopatologia no contexto da 
Reforma Psiquiátrica e, conseqüentemente, dirigem a atividade aqui relatada. 
Para respondê-las - e assim favorecer o protagonismo daqueles que vivenciam o 
sofrimento psíquico, desafio perseguido também pela Refor ma Psiquiátrica - apre-
sentaremos brevemente os limites da psicopatologia sintomatológica-criterio-
lógica, hegemônica na atualidade, e indicaremos a ne ces sidade de buscar o ensino 
de uma psicopatologia que tome o fenômeno patológico na sua dimensão corpo-
rificada, experiencial e e nativa. 

A disciplina Psicopatologia Especial I: um esforço de ir além 
da dimensão descritiva da psicopatologia.

O Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Faculdade de Medicina 
da UFRJ oferece ao curso de Graduação de Psicologia da UFRJ três disciplinas 
de psicopatologia. As disciplinas obrigatórias - Psicopatologia Geral e Especial 
I - estão sob responsabilidade de professores e pesquisadores do Laboratório 
de Estudos e Pesquisa em Psicopatologia e Subjetividade. Dentre os projetos 
de pesquisa que este grupo desenvolve, vale citar um estudo sobre o ensino 
da psicopatologia que busca incluir a dimensão subjetiva da experiência do 
adoecimento mental, a ser apresentado sob forma de livro de psicopatologia, e 
um projeto de pesquisa sobre a experiência de ouvir vozes. Ambos, financiados 
pela FAPERJ, contam com a participação ativa dos usuários - o primeiro através 
da constituição de relatos e de um capítulo do livro sobre a parceria professor/
usuário no ensino, e no segundo através da participação ativa numa oficina de 
troca de experiências para ouvidores de vozes. Os dois projetos são frutos do 
estudo da psicopatologia para além de sua dimensão descritiva, hegemônica na 
atualidade. Caracterizada como na perspectiva da 3ª pessoa (Cf Krauss 2003), 
esta tradição faz do fenômeno um sintoma a ser identificado e descrito de modo 
neutro, objetivo e ateórico por quem o observa.

O interesse desses pesquisadores em buscar uma tradição da psicopatologia 
que tome o pathos como expressão da relação complexa do sujeito com o mundo, 
com o outro e consigo é determinado por vários vetores. Dois deles merecem 
destaque aqui: a relação que têm com o campo da Reforma e o propósito de 
examinar o histórico desinteresse dos alunos de Psicologia pela psicopatologia.

No campo da Reforma, pensar o cuidado clínico implica, necessariamente, 
pensar em intervenções que melhorem a vida concreta das pessoas. O 
adoecimento, neste contexto, é tomado também como indicador da vida possível 
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e não como mero evento destacado do sujeito, a ser simplesmente vencido e 
superado. Tais pes quisadores encontram-se igualmente engajados no processo 
de formação de trabalhadores para a rede pública de assistência, através de 
cursos de capa ci tação e especialização (especialmente para profissionais de CAPS 
e PSF), articulação da rede de serviços e equipes que possam operar com essa 
lógica e com preensão do adoecimento e do cuidado. Sob responsabilidade desse 
grupo de pesquisadores e professores, e inserida neste contexto, encontram-se 
as ativi dades propriamente pedagógicas, tais como a disciplina de Psicopatologia 
Especial I. 

A disciplina de Psicopatologia Especial I tem o propósito de apresentar os trans-
tornos mentais sem deixar de refletir criticamente sobre os modelos atuais de 
classificação e diagnóstico, com características meramente descritivas. Apre sen ta 
ainda o campo da psiquiatria no território, as questões envolvidas no cuidado psi-
quiátrico à infância e adolescência, ao idoso e no hospital geral. Para tal, organiza-
se sob forma de aulas teóricas e práticas. As aulas práticas têm dois eixos: as que 
se desenvolvem em diferentes unidades assistenciais do Instituto de Psiquiatria 
da UFRJ (enfermaria, Centro de Atenção Diária e Centro de Atenção Diária para 
Psicogeriatria), e aquelas que, utilizando diferentes linguagens artísticas - vídeo e 
literatura - buscam ampliar a possibilidade do aluno conhecer a diversidade das 
experiências do adoecimento mental. Relataremos aqui uma dessas experiências 
práticas - aquela realizada no Centro de Atenção Diária da UFRJ (CAD) com a 
colaboração e parceria de um grupo de usuários desse ser vi ço.

O protagonismo dos usuários no ensino da psicopatologia: 
uma experiência na graduação psicologia. 

A atividade prática desenvolvida no Centro de Atenção Diária do Instituto de 
Psiquiatria teve inicio no ano de 2005. É uma atividade que envolve a participação 
de um grupo médio de 10 alunos e um grupo médio de 07 usuários. Cada grupo 
de alunos participa dessa atividade de 1 a 2 vezes, dependendo do cronograma 
do semestre letivo. A duração da atividade é de uma hora e 30 minutos. Os 
usuários participam da primeira hora, quando se retiram para o almoço, e os 
alunos, nos 30 minutos finais, são convidados a refletir sobre a sua experiência 
de aprendizagem naquele contexto. Os usuários participantes foram convidados 
pela professora responsável em assembléia da unidade ou por outros usuários 
que já participam. A cada ano, no inicio do período letivo, o convite é refeito 
na assembléia. Não há qualquer obrigatoriedade de freqüência por parte dos 
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usuários. A metodologia de trabalho desenvolvida com os usuários colaboradores 
sofreu, ao longo desses anos, algumas mudanças. Tais mudanças permitem a 
identificação de três tempos na história da atividade, descritos a seguir.

Tempo I: 

No primeiro contato dos usuários com a professora, ainda sem a presença 
dos alunos, para fins de apresentação da proposta e estabelecimento de acordo 
para desenvolverem-na em parceria, foi sugerido que os usuários dissessem aos 
alunos:

a) como era a experiência de ser portador de um transtorno mental e estar 
em tratamento;

b) o que era o serviço de atenção diária, como funcionava, e que papel desem-
pen hava no tratamento de cada um.             

A professora, desde o início, teve a função de facilitar a conversa entre alunos 
e usuários e fazer uma pequena ata da atividade. Neste primeiro momento parti-
cipava ainda da atividade um profissional da unidade, na função de observador. 
O início da atividade se dava com apresentação breve que cada um fazia - 
usuários e alunos - aos demais usuários do grupo. Seguia-se uma apresentação 
do serviço e do seu modo de funcionamento, feita por um usuário voluntário, 
complementada pelos demais usuários e por perguntas dos alunos; e por último, 
os usuários que desejassem relatavam a sua experiência de adoecimento. Cabia 
a professora fomentar o diálogo entre usuários e alunos. Após cada semestre 
letivo a professora realizava uma reunião de avaliação das atividades com os 
usuários colaboradores. Este espaço se mostrou fundamental e foi a partir dele 
que mudanças foram instituídas na atividade. 

Tempo de transição

Foi numa das reuniões de avaliação, realizadas ao fim do semestre, aproxi-
ma damente um ano e pouco após o seu início, que mudanças significativas no 
modo de realização atividade se esboçaram. Os usuários diziam ter perdido 
o interesse pela atividade, que se tornara “chata”, repetitiva, “porque não 
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agüentavam mais ouvir o relato do companheiro”, e pouco participativa por-
que os alunos não falavam. “Falamos sozinhos”, diziam. Iniciamos então uma 
seqüência de reuniões - professora e usuários - para definir outro modo de fun-
cio  namento. Uma questão em particular norteou esses encontros: o que esses 
usuários colaboradores, considerando a sua experiência de adoecimento e 
tratamento, tinham a dizer a um futuro psicólogo? Essa pergunta lhes foi dirigida 
pela professora. O que esperavam de um futuro psicólogo e o que poderiam 
transmitir para esses profissionais em formação? O que achavam importante 
que um futuro psicólogo soubesse para poder exercer bem a sua atividade?

Nos encontros pautados por tais indagações, discutimos a expectativa da 
professora – interesse em que os usuários, considerando a experiência vivida, 
colaborassem para a formação de profissionais sensíveis às vivências subjetivas 
do adoecimento - e a expectativa dos usuários - que a atividade fosse agradável 
e fizesse sentido em suas vidas. Iniciamos assim, a partir das anotações da 
professora, uma releitura e discussão dos temas já debatidos. Novas dinâmicas 
foram discutidas e uma nova metodologia foi desenhada a partir dessas trocas.

Tempo III

A primeira conseqüência desse trabalho intensivo com os usuários para a 
construção de uma nova metodologia para a atividade foi o acordo de que três 
reuniões de planejamento seriam realizadas ao longo do período letivo com os 
usuários: uma antes do início das aulas, uma ao meio e uma ao fim do semestre. 
A partir da revisão dos temas debatidos até aquele momento e da releitura das 
atas, foi construído uma temário com 12 temas, apresentados a seguir, que os 
usuários julgavam importante discutir com futuros psicólogos. No 2º semestre 
de 2007, após o início do uso de uma ferramenta virtual de ensino, foi possível 
acolher a sugestão dos usuários de garantir aos alunos o acesso ao temário 
antes das aulas, bem como apresentar com antecedência o Centro de Atenção 
Diária e sua dinâmica. Com o propósito de otimizar o tempo para o debate dos 
temas, disponibilizaram-se a gravar relatos em áudio sobre o funcionamento e 
dinâmica do Centro de Atenção Diária, bem como sobre alguns dos temas, o que 
garantiria que os alunos tivessem acesso a relatos de temas não discutidos em 
sala. Todo esse material foi disponibilizado na ferramenta virtual. 
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Os Temas:

a) Medo: o que acontece a quem tem medo? Como lidar com ele?

b) Violência e agressividade: como é sentir-se assim, o que fazem, o que gera 
a violência, como esperam ser tratados, como tratam outros que estão nesta 
situação

c) O que fazer quando sair do hospital dia e da internação?

d) Preconceito: como isso afeta a vida de quem sofre, como lidam com isso, 
etc...

e) Diagnóstico: deve ser revelado? Quem deve revelar? 

f) O profissional de psicologia - versatilidade no exercício da profissão: como 
executar outras funções não classicamente reconhecidas

g) O que fazer como um paciente se apaixona por um profissional: como 
lidar

h) Crise: como se sente na crise; sabe que está em crise, como sabe, o que 
pode ajudá-lo?

i) Família: importância, como lidar

j) Ouvir vozes: como é, como lidam, o que acham que ajuda a lidar com a 
experiência?

l) O desafio da inserção social

m) O erro do profissional: o que é uma intervenção inadequada e quais as 
suas conseqüências para o usuário

 

Após três anos de transcurso, alguns efeitos já podem ser recolhidos 
da realização dessa experiência de ensino. A atividade, pelo modo como 
está organizada, favo receu a experimentação de papéis novos pelos atores 
envolvidos. Os usuários ocuparam o papel de quem ensina, o professor tornou-
se novamente aprendiz - já que a dimensão experiencial é um saber que não 
possui - e os alunos experimentam a desestabilização da clássica relação de 
ensino, pau tada na diferenciação objetiva entre sujeito do conhecimento e 
objeto do con he cimento. Aquele que estaria ocupando o lugar de suposto objeto 
de con hecimento é ao mesmo tempo portador de um saber fundamental para a 
realiza ção da atividade. 
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A atividade de ensino teve ainda a sua dimensão processual ressaltada 
e permitiu que os alunos discutissem com o professor a sua experiência de 
apren dizagem. É sobre isso que gira o diálogo entre professora e alunos nos 
30 minutos finais. Conversam sobre como os alunos vivenciaram o encontro 
com os usuários e sobre o impacto da atividade sobre os pré-conceitos que 
organizavam seus saberes acerca dos transtornos mentais e seus portadores. Um 
ensinamento - igualmente fundamental para a Reforma - se depreende desse 
último momento da atividade: o lugar de quem cuida é também um lugar onde 
algo da dimensão experiencial se passa. Reconhecer isso é tão importante para 
o desenho do cuidado quanto reconhecer o sofrimento do lado de quem busca 
tratamento. Campo de conhecimento originalmente tributário dos espaços 
asilares e da observação, a psicopatologia e seu ensino se deixam assim arejar 
por outras formas de apresentação e transmissão do conhecimento. Modos 
que, por se darem num espaço aberto, cotidiano, de troca e relação entre os 
envolvidos, relativizam a força do modelo de conhecimento característico do 
conhecimento cientifico ocidental, pautada na clara diferenciação entre sujeito 
e objeto do conhecimento.

Para concluir

Uma experiência de ensino da psicopatologia como a descrita neste artigo exige 
que vários pressupostos estejam em jogo. Retomemos alguns deles, partilhados 
com o movimento da Reforma Psiquiátrica brasileira. Campo heterogêneo de 
práticas e saberes, a Reforma concebe o sujeito que sofre como expressão da 
relação humano-social e considera o adoecimento fenômeno decorrente dessa 
relação, que é, ao mesmo tempo, constitutiva do próprio sujeito e do mundo. 
Como compatibilizar essa perspectiva de compreensão do sujeito e de seu adoe-
ci mento com uma abordagem psicopatológica - a descritiva - centrada na pura 
descrição dos sintomas, que não oferece lentes para que se conheça o sofrimento 
psíquico do ponto de vista de quem o experimenta, nem o caráter relacional e 
contextual das expressões clínicas dos transtornos mentais? 

A Reforma Psiquiátrica exige o uso e ensino de uma psicopatologia que tome 
como elemento central a dimensão experiencial e as diferentes narrativas que 
cada sujeito produz para dar conta de seu sofrimento. Sem essa abordagem 
psicopatológica não é possível o exercício de uma clínica que evidencie a 
experiência do adoecimento e a vivência do cuidado - uma das possíveis 
caracterizações da clínica da Reforma.  
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Deste modo, essa atividade de ensino só é possível, porque professores e 
pes quisadores nela envolvidos apostaram na incompatibilidade epistemológica 
existente entre os princípios da Reforma e as características da psicopatologia 
sintomatológica-criteriológica, tradição hegemônica na atualidade, e buscaram 
outras tradições da psicopatologia. 

O estudo da psicopatologia hoje apresenta características que reduziram 
enor   me mente o escopo desta disciplina. Os sinais e sintomas, descritos por um 
su  posto “observador ideal”, que se vê livre de qualquer compromisso teó rico 
e juízo de valor, são apresentados de modo meramente objetivo. Como conse-
qüên cia, a dimensão subjetiva do adoecimento encontra-se apartada e tais vi-
vên cias são imediatamente transformadas em signos de doenças concebidas 
como categorias ontológicas.

O pathos não pode ser concebido apenas como um aglomerado de sintomas 
que nada diz do humano. Para ouvir as vozes da loucura e torná-las audíveis 
para nossos alunos, destacamos para os alunos a complexidade do adoecimento 
metal e o alcance diferencial das diversas abordagens psicopatológicas. Para 
tal, deixamos de empregar como ferramenta psicopatológica apenas um corpo 
de conhecimentos objetificante, produzido, sobretudo em ambiente asilar. 
Fomos buscar uma abordagem fenomenológica, corporificada e enativa que 
tem como questão central saber como sujeito e mundo se co-constituem. Nesta 
perspectiva não há separação entre a mente individual e o fenômeno social. As 
experiências anormais do eu são consideradas expressão da relação humano-
social, solo primeiro das alterações psicopatológicas e não apenas efeito de 
alterações oriundas do sujeito. Buscamos assim proporcionar aos nossos alunos 
“um entendimento acerca da experiência de sofrimento daquele que cuidamos, 
do seu pathos, tomando a dimensão experiencial em seu caráter eminentemente 
qualitativo, avaliativo e holístico, no sentido da alteração de uma forma de vida 
em sua totalidade.” (Serpa et all 2007) 

1.KRAUS, A. How can the phenomenological-anthropological approach contribute 
to diagnosis and classification in psychiatry? In: FULFORD, B., MORRIS, K., 
SADLER, J. & STANGHELLINI, G. (org.) Nature and Narrative. An introduction to 
the new philosophy of psychiatry. Oxford: Oxford University Press, 2003, p.1999-
216, p.212 

2. LEAL, E. M., GODINHO DELGADO, P. G.Clínica e cotidiano: o CAPS como 
dispositivo de desinstitucionalização In: Desinstitucionalização na saúde mental: 
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Ementa

Como promover uma interlocução mais fértil entre a Universidade e Reforma 
Psiquiátrica, que resulte em conquistas no âmbito da formação? Afinal, nem 
pode a Reforma Psiquiátrica dispensar a instituição universitária, como locus 
de transmissão das descobertas e inovações dos serviços abertos para os 
futuros trabalhadores de Saúde, e também como espaço de aprofundamento 
das múltiplas indagações surgidas ao longo do trabalho realizado. Por outro, 
tampouco pode a Universidade ignorar os espaços da Reforma, sob pena de 
denegar questões preciosas, privar-se de um precioso campo de estudos e 
pesquisa, e desobrigar-se do seu compromisso social.  

Aqui, surge uma questão, dentre outras: afinal, não se pode demandar à 
Universidade que ensine aquilo que não sabe ainda. Como os docentes e os 
alunos se aproximarão da Reforma Psiquiátrica, até este momento tão alheia aos 
seus horizontes? E como poderão, sem aproximar-se dela, estudar as questões 
que lhe dizem respeito? 

A essencial atividade pensante da Reforma nasce das provocações e desafios 
da lida cotidiana com os usuários - não no setting supostamente neutro do 
consultório, que eliminaria as “variáveis” do “lado de fora”, mas na constante 
variação de forças que se articulam na cultura. 

Assim, estreitar os laços com a instituição universitária não significa repassar-
lhe sumariamente o encargo de uma tarefa que ela não pode assumir – como, 
por exemplo, gerenciar o saber sobre a Reforma. Significa, antes de mais nada,  
convidá-la a participar, ao lado de muitos outros parceiros, de uma empresa 
cultural que dá cabimento à diferença.

Comissão Organizadora
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LUTA ANTIMANICOMIAL: UM MOVIMENTO 
QUE FAZ O QUE NÃO EXISTE

Sílvia Maria40

(com a colaboração de Ana Marta Lobosque)

“Ontem não houve amanhã, hoje será para sempre”. (Frederico Eymard)

Numa posição diferente das apresentações de pacientes na disciplina de 
Psico patologia com o intuito de uma discussão clínica do diagnóstico e orien-
ta ção terapêutica, gostaria de me apresentar como usuária da rede de servi-
ços subs titu tivos ao hospital psiquiátrico, bem como militante da Luta Antima-
nicomial. Assim, eu faço parte da Comissão Municipal de Reforma Psiquiátrica, 
sou conselheira fiscal da Associação de Usuários dos Serviços de Saúde Mental de 
Minas Gerais - ASUSSAM - MG e militante do Fórum Mineiro de Saúde Mental.

Também sou formada em Psicologia pela UFMG, e, como estudante, eu me 
recordo do meu incômodo nas aulas de Psicopatologia, onde uma turma de 
alunos adentrava o hospital psiquiátrico para conhecer a loucura. Ali, discutíamos 
o diagnóstico do paciente, mas a diretriz teórica de orientação terapêutica não 
se realizava. Ouvi dizer, na época, que a entrevista já era em si terapêutica. Mas, 
comparando este tipo de prática à realidade do meu tratamento em serviço 
aberto, considero equivocada e mesmo cruel a justificativa de que os pacientes 
solicitam tal apresentação uma vez que sabem que sua fala será valorizada41.  
Dentro de um hospital psiquiátrico, reclusos da vida na cidade, entendo que 
os pacientes se sentissem curiosos e, mesmo, ansiosos pela atenção oferecida 
nessas entrevistas. Mas tal atenção às suas falas não deveria acontecer em todo 
o seu processo de tratamento? E qual benefício essas entrevistas poderiam 
trazer ao paciente, uma vez que o seu contato com os alunos se resumia a uma 
única entrevista, sem haver qualquer espécie de retorno?

40 - Usuário do Centro de Convivência Artur Bispo do Rosário. Belo Horizonte - MG.
41 - QUINET, Antônio. Psicanálise e psiquiatria: controvérsias e convergências. A apresentação de 
pacientes de Charcot a Lacan. Rio de Janeiro. Rios Ambiciosos, 2001.
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Diante da realidade dos serviços abertos, pude presenciar, no meu caso 
inclusive, a maneira respeitosa do SAMU quando solicitado - o SAMU é um 
serviço que dispõe de ambulâncias em situações em que a vida se põe em risco e 
que mantém em Belo Horizonte uma parceria positiva com a Saúde Mental - e de 
seu encaminhamento aos CERSAM’s, onde são acolhidas as crises. Ali, oferece-
se atenção da família, com todas as suas dificuldades, o acompanhamento diário 
do usuário, de seu retorno ao trabalho e recriação de possibilidades, passando 
pelos Centros de Convivência... processo de cura este permeado sempre pela 
produção de sentido.

Quando a Psicopatologia busca nos convencer de que o hospital psiquiátrico 
é local privilegiado de ensino, focalizando a aprendizagem da loucura pelo 
viés de uma ou outra disciplina, como das disciplinas psi42, a saber, psiquiatria, 
psicologia, psicanálise, etc, esse discurso não me convence mais. 

Na diversidade humana, a loucura vem marcar sua diferença numa interlocução 
com a cidade, a política, o direito, as artes, a saúde, numa experiência legítima, 
de busca de autonomia e conquista de direitos.

No entanto, eu não pensava sempre assim. A loucura, por muito tempo, foi 
um fantasma de meus pesadelos insones. Aos dezesseis anos, como entendo, eu 
tive minha primeira experiência do vazio, da violência, que por mim denominei 
loucura: de viver sem estar viva, de não saber se existia... Naquele momento, 
muito apavorada com a possibilidade de ser levada para o manicômio, eu 
representei o papel de ser normal, de não ser notada... Se consegui enganar 
a todos, eu não sei; meu apelido naquela cidade distante, vim a saber: era 
“esquisita”. O fato é que não fui internada, e dessa experiência, que coincidia 
com a escolha das profissões na escola, eu decidi me dedicar às pessoas que 
sofriam por aquele absurdo que eu passava, entendendo que uma hora eu sairia 
daquele sofrimento e poderia ajudar outras pessoas na mesma situação. 

A crise passou, mas as esquisitices não. A primeira delas foi prestar o 
vestibular para Medicina com o intuito de fazer psiquiatria, mas com a condição 
de não administrar remédios. Os remédios me remetiam ao entorpecimento, ao 
assujei tamento, à ideologia da loucura como perigo, incapacidade, irrespon sa-
bilidade... E como eu havia passado pela crise sem os medicamentos, minha idéia 
era de melhorar cada vez mais, podendo provar que eles eram desnecessários. E, 
no entanto, eu continuava a me circunscrever a um círculo imaginário, rodando, 
rodando o dia inteiro, ouvindo música alta. E, após uma experiência religiosa, 

42 - LOBOSQUE, Ana Marta. Experiências da Loucura. Oficinas: Fazer-pensar. Rio de Janeiro. 
Garamond, 2001.
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eu passei a ver múltiplos pontos luminosos. Hoje, eu faço uso do medicamento, 
na dosagem certa, e sinto que me faz muito bem. Mas conheço amigos, mais 
precisamente, dois amigos, de um Centro de Convivência, que participam das 
passeatas do 18 de Maio, vão a reuniões, e que, por experiências invasivas e 
de violência em hospitais psiquiátricos, hoje não fazem uso do medicamento. 
Eu, também, passei a ver luzes e deixei de ver luzes sem usar medicação e me 
recordo, com carinho, de um amigo, muito querido, que, na época, nomeou 
aqueles pontos luminosos com a música do Caetano Veloso: Esse Deus dos fetos, 
das plantas pequenas, é a luz saindo pelos olhos de minha amiguinha linda...

Esse amigo é músico e professor de música. E nos encontrávamos na praça da 
Liberdade onde aconteciam as aulas - em que eu pedia a ele para matarmos aula 
e passarmos a tarde conversando. Ele sorria e consentia. E eu vim compreender 
depois que ali havia muita música e que já afinávamos os nossos instrumentos.

A Psicologia viria no ano seguinte, eu não tendo passado no vestibular e con-
ver sado com uma amiga de minha mãe, que é psicóloga, sobre meus planos 
e desejos. Se eu não gostaria de administrar remédios, havia a possibilidade, 
então, de fazer Psicologia...

E, assim, eu cheguei à Psicologia, procurando aprender um modo de ajudar 
às pessoas que sofriam, mas entendendo que somente quem tivesse passado 
por experiência de sofrimento intenso poderia dizer a respeito disso.

E fui uma figura um tanto perturbadora; muito crítica, interrompia bastante as 
aulas, quando as assistia... e, nisso, havia uma prerrogativa difícil de ser sus ten ta-
da mas que tornou-se meu modo de vida: apenas o que era verdadeiro me inte-
res sava, se aquilo não me atravessava como uma verdade eu logo abando na va. 

É claro que a universidade não é só o sonho, já um tanto apagado, do pen sa-
mento livre e democrático. Nela se inscrevem normas e obrigações, sanções e os 
desdo bramentos do exercício do poder. E, aqui, eu repetia diversas disciplinas, 
criava inimizades, desafetos- relembrando o simbólico 59, na disciplina de 
Psicopatologia, na terceira vez que a repetia, tendo-a concluído na quinta vez. 
Mas, também, participei de diversos seminários, encontros e colóquios, conheci 
pessoas interessantes, fui convidada a pensar sobre os problemas da alienação, 
percorrendo os caminhos da Filosofia e Psicanálise, tive a atenção amiga no lugar 
mais caótico e turbulento do Colegiado, somado aos encontros de Comunhão 
& Libertação, iniciei a aprendizagem da escuta do sofrimento humano, tracei 
caminhos por hospitais, Lacan, delegacia de mulheres...

Tive a oportunidade de fazer um estágio em um Centro de Convivência, mas 
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eu estava muito fechada em minha experiência e naquilo que eu considerava 
como importante contribuição não soube me abrir à experiência radical da 
loucura de transformação política e reinvenção da vida, que mais tarde, ao ser 
acolhida pelo CERSAM, em minha segunda crise, e entrando para a militância, 
eu vim a descobrir.

Uns quatro anos antes de me formar - eu me formei em nove anos - persegui 
um sonho que foi se tornando utopia: realizar um teatro de formatura. Depois de 
uns dois anos propondo e conversando com as pessoas, eu encontrei um grupo 
de amigos que demonstrou bastante interesse. Nós começamos entusiasmados 
e, não sei em que palavra não-dita ou mal-dita, o grupo virou as costas, deixando-
me sozinha com um amigo sem entender. Eu cheguei a procurar algumas pessoas 
do grupo que talvez estivessem mais dispostas a conversar e, do pouco que 
pude entender, o desinteresse se centrava no fato da minha proposta ser muito 
ambiciosa ou “maníaca”, conforme alguns “atos falhos”. 

Conversando com o meu amigo e buscando concluir aquela experiência, eu 
concordei com o grupo de que a minha idéia sobre o teatro, numa praça pública, 
era mesmo ambiciosa ou maníaca, conforme alguns, mas não pelo fato de 
precisar de uma super infra-estrutura, como sons, iluminação, cenário, figurino... 
A minha idéia era grandiosa porque dependia de um texto maravilhoso, que 
teríamos de criar, e de uma performance que, dependendo da cena, prescindia, 
até mesmo, das roupas. 

Essa experiência de silenciamento e exclusão me remete a uma outra que é 
a do estágio Internato Rural. Nesse estágio, o exercício do poder, justificado pelo 
preconceito, pela intolerância e punição, refez os caminhos já conhecidos da 
violência, do erro e da falta de ética.

Não falo de uma ética caduca e conciliadora dos preceitos e normas já 
estabelecidos e, sim, de uma ética da verdade43, que preserva a vida, cuja 
fidelidade rompe com o já conhecido e inaugura o novo, corajosamente!

Aqui, a ciência, mais uma vez, se viu manipulada a produzir uma não-ciência. 
E como a verdade nada tem a ver com a não-ciência, o seu processo continua 
enfrentando os sentidos falsos de verdade de uma ética niilista.

De minha experiência na universidade, a loucura fora apreendida ainda num 
discurso manicomial, que passa pela acusação, pelo fracasso e deficiência. A 
acusação, na medida, em que se criminaliza a loucura, como causa de algum mal, 

43 - BADIOU, Alain. Ética. Um Ensaio sobre a Consciência do Mal. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 
1995.
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passível de punição. O fracasso, como oposição entre trabalhador e paciente: 
compreendendo os transtornos mentais como uma doença que não tem cura, o 
discurso universitário tem dificuldades em assimilar que o papel de trabalhador 
da Saúde Mental ou de usuário desse mesmo serviço possa ser exercido pela 
mesma pessoa. E a deficiência aponta para uma cultura que não assimila a diver-
sidade da loucura, ora negando-a, ora excluindo-a.

Eu me tornei usuária da rede de serviços de Saúde Mental, comprometida 
com a clínica antimanicomial, apenas quando concluí meu curso de Psicologia. 
Aqui, a militância, em prol de uma sociedade sem manicômios, da inclusão da 
diversidade da loucura na cultura, é responsabilidade de diversos atores: tra ba -
lhadores, usuários, gestores e comunidade. Admiro-lhes a coragem e a dis po-
nibilidade de lutar por um mundo mais justo, mais solidário, igualitário e diver so.

Relembrando as palavras de Nietzsche, em uma das manifestações realizadas 
por este movimento social: “Fazemos realmente e sem cessar aquilo que ainda não 
existe!” Eu percebo como sendo essa, também, a insígnia ética deste movi men to 

E, como usuária, eu tenho a enorme satisfação de vivenciar a falta do que 
ainda não existe no presente, de fazer essa política no presente, para o presente 
e em função do presente vivenciar esse movimento, que faz o que ainda não 
existe, como desejo de vida.

Dessa mesma manifestação, realizada em frente ao XXIII Congresso Brasileiro 
de Psiquiatria, em outubro de 2005, onde protestávamos pela participação 
dos psiquiatras que não faziam parte da Reforma Psiquiátrica e por um 
posicionamento perante as questões de um tratamento digno e de cidadania 
aos portadores de sofrimento mental, convoco a todos vocês que tiveram a 
paciência de me ouvir e que ainda não fazem parte deste movimento, com o tema 
que, na ocasião, vestimos nossa camisa: Falta você na Luta Antimanicomial!
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REFORMA PSIQUIÁTRICA E UNIVERSIDADE:
UMA PASSAGEM POR FOUCAULT

Oswaldo Giacoia Junior44

 
Tratar do tema da aproximação entre a Universidade e a Reforma Psiquiátrica 

no Brasil, quase oito anos depois do início do século XXI, é, certamente um desafio 
de grande monta, sobretudo porque nos encontramos num processo de ampla 
transição, que a universidade tem acompanhado com certa relutância, muitas 
vezes pondo sob forte suspeição a qualidade científica do trabalho realizado 
na rede pública de assistência aos distúrbios mentais. Transição de um modelo 
psiquiátrico no qual a assistência às pessoas portadoras de transtornos mentais 
centralizava-se, sobretudo, nos manicômios ou grandes hospitais psiquiátricos, 
para um paradigma substitutivo da internação hospitalar, constituído como uma 
rede de instâncias assistenciais e de cuidados permanentes, integrada (desde 
a Constituição Federal de 1988) ao Sistema Único de Saúde, numa articulação 
entre as gestões federal, estadual e municipal, e equipado com forte poder de 
controle social exercido por Conselhos Comunitários de Saúde.

O processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil surge conjuntamente com o 
movi mento de Reforma Sanitária, visando à mudança de modelos de assistência 
e gestão nas práticas de saúde, “defesa da saúde coletiva, equidade na oferta de 
serviços, e protagonismo de trabalhadores e usuários dos serviços de saúde nos 
processos de gestão e produção de tecnologias de cuidado”45.  Trata-se, no en tanto, 
de uma história autônoma, iniciada nos anos 1970, fruto de intensa mo bilização 
da sociedade brasileira, articulada a um contexto internacional de mu danças e 
superação do modelo de reclusão asilar, de luta por direitos de pacientes psiquiá-
tricos no Brasil, pela regulamentação legislativa desses direitos como patrimônio 
jurídico de pessoas acometidas de transtornos mentais severos ou leves.

44 - Departamento de Filosofia IFCH/Unicamp giacoia@tsp.com.br
45 - Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Saúde. DAPE. Coordenação Geral de Saúde 
Mental: Reforma Psiquiátrica e Política de Saúde Mental no Brasil. Documento apresentado à 
Conferência de Reforma dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas. OPAS. Brasília, 
novembro de 2005. Portal: www.saude.gov.br  http://pvc.Datasus.gov.br
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O Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), movimento 
plural, formado por trabalhadores integrantes do movimento sanitário, as so-
cia ções de familiares, sindicalistas, membros de associações de classe, profis-
sio nais e pessoas com longo histórico de internações psiquiátricas, surge neste 
ano (1978). É, sobretudo, este Movimento, através de variados campos de luta, 
que passa a protagonizar e a construir a partir deste período a denúncia da 
violência dos manicômios, da mercantilização da loucura, da hegemonia de uma 
rede privada de assistência e a construir coletivamente uma crítica ao chamado 
saber psiquiátrico e ao modelo hospitalocêntrico na assistência às pessoas com 
transtornos mentais46. 

A Reforma Psiquiátrica, atualmente em curso no Brasil, é, sem dúvida, um 
processo de amplo espectro, com sólida base comunitária e apoio nos órgãos 
públicos de saúde em múltiplos setores organizados da sociedade civil. Ela 
contempla um alargamento das margens de autonomia de grupos sociais no pla-
nejamento, na organização, execução, gestão e avaliação das políticas públicas 
de assistência às pessoas afetadas por sofrimentos psíquicos, assim como a 
des centralização e progressivo desmonte do modelo psiquiátrico que tinha por 
centro de organização o internamento em hospitais psiquiátricos ou em leitos 
psiquiátricos em hospitais gerais.

O descredenciamento pelo SUS e progressiva desativação de tais leitos faz-
se acompanhar, na Reforma, por medidas substitutivas que constituem a nova 
face da assistência pública à Saúde Mental, que já registra conquistas históricas 
rele vantes em várias localidades do país, dos estados do Nordeste até o Rio 
Grande do Sul. A Rede de Atenção à Saúde Mental criada pela reforma é com-
posta principalmente por Centros de Atuação Psicossocial (CAPS), Serviços Resi-
denciais Terapêuticos (SRT), Ambulatórios de Saúde Mental, Hospitais Gerais, 
Nú cleos de Assistência Psicossocial (NAPS), Centros de Convivência e Cultura, 
pelo programa Volta para Casa, distribuídos em redes, concentradas, por sua 
vez, em territórios, facilitando a comunicação das experiências, a supervisão e 
con trole pelos agentes de Saúde e pelos Conselhos Comunitários.

Essa rede de assistência aberta, contínua e permanente, caracteriza-se por 
ser essencialmente pública, de base municipal e com controle social fiscalizador 
e gestor no processo de consolidação da Reforma Psiquiátrica. A organização 

46 - Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Saúde. DAPE. Coordenação Geral de Saúde 
Mental: Reforma Psiquiátrica e Política de Saúde Mental no Brasil. Documento apresentado à 
Conferência de Reforma dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas. OPAS. Brasília, 
novembro de 2005. Portal: www.saude.gov.br  http://pvc.Datasus.gov.br
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hierárquica em conselhos municipais, estaduais, Conselho Nacional de Saúde, 
juntamente com as Conferências de Saúde Mental, garante a participação de 
trabalhadores em Saúde, usuários dos serviços e associações de familiares nos 
processos de gestão, valorizando o protagonismo e autonomia na construção 
da rede assistencial à Saúde Mental, com objetivo básico de inclusão social pelo 
trabalho e promoção da cidadania.

Com a Reforma Psiquiátrica, a sociedade civil brasileira se firma como partícipe 
e co-responsável pela implementação de uma política de saúde mental que 
representa um inequívoco avanço em relação a um modelo psiquiátrico fundado 
no regime concentracionário dos manicômios, caracterizado pela patologização 
e estigmatização dos transtornos mentais, e ainda tragicamente marcado por 
modalidades diversas de violência, abusos e violações de direitos fundamentais.  
Conquistas que é necessário assegurar e preservar, por meio de uma atitude 
crítica de vigilância constante, para evitar, tanto quanto possível, a reedição de 
precedentes históricos que conduziram a resultados monstruosos, em flagrante 
contradição tanto com as próprias premissas quanto com as melhores intenções 
de seus atores. 

A Reforma Psiquiátrica e as políticas públicas dela decorrentes, com a corre-
la tiva necessidade de organização dos serviços de Saúde Pública com garan-
tia de qualidade e acessibilidade a toda população, constituem tema incon-
tornável para a universidade como instituição de pesquisa, ensino e extensão 
de serviços, sobretudo se pensamos nas urgências de formação de quadros 
quali ficados para enfrentar os desafios emergentes do campo da Saúde Men-
tal. Por outro lado, da parte da rede pública de assistência à Saúde, não há 
como prescindir da contribuição da universidade não apenas no que tange 
à formação profissional, como também no que respeita à reflexão teórica e 
crítica iluminadora de sua praxis.

Esses são alguns dos desafios que o tema e a ocasião apresentam, que natu-
ral  mente, se fazem acompanhar de outras dificuldades igualmente graves. 
Assim, por exemplo, quando refletimos sobre nosso próprio presente, cor-
remos um risco nada desprezível de uma inevitável perda de segurança e 
auto-reconhecimento; pois que, ao definir nosso tempo por sua diferença em 
relação a um Outro, temos necessariamente de nos instalar no espaço instável 
dessa mudança, do que se desloca e se acha em trânsito, reconhecendo, assim, 
muito mais o que já estamos deixando de ser, do que aquilo em que estamos 
nos transformando; ou seja, sem discernir com clareza o que, nessa distância, 
estamos fazendo de nós mesmos. 
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Tendo em vista esse tipo de perigo, penso oportuno valer-me de alguns 
recursos que um pensamento do final do século passado nos colocou à disposição, 
um pensamento que jamais deixou de se exercer à beira do abismo e no fio da 
navalha, na detecção e reflexão de mutações.  Refiro-me ao recurso proporcionado 
pela arqueo-genealogia de Michel Foucault, particularmente por seu conceito de 
bio-política que, acredito, ser-nos-á, ainda hoje, de grande utilidade.

Num curso ministrado no Collège de France entre 1974 e 1975, postumamente 
publicado com o título Os Anormais, Foucault reconstitui as transformações 
ocorridas no saber e no poder psiquiátricos a partir da metade do século XIX, com 
efeitos perduráveis em praticamente todo o curso do século seguinte (XX). Para 
os fins desse trabalho, interessa-me em especial o processo de transformação 
da psiquiatria em tecnologia de defesa, proteção e ordem social.

Para dar conta dessa tarefa, tomo como ponto de partida o fenômeno histórico 
da generalização do saber psiquiátrico durante a segunda metade do século XIX 
e das condições de possibilidade desse alargamento de seu campo de incidência 
e domínio de objetos. Um dos elementos fundamentais do dispositivo que torna 
possível essa generalização é dado pela psiquiatrização da infância.

“A infância como fase histórica de desenvolvimento, como forma geral de 
comportamento, se torna o instrumento maior da psiquiatrização. E direi que é 
pela infância que a psiquiatria veio a se apropriar do adulto, e da totalidade do 
adulto. A infância foi o princípio de generalização da psiquiatria; a infância foi, na 
psiquiatria como em outros domínios, a armadilha de pegar adulto”47. 

Não se trata, de modo algum, de considerar a infância e a infantilidade como 
um novo território a ser conquistado pelos jogos de poder-saber da psiquiatria 
da doença mental; não se trata, nesse sentido, de uma simples ampliação de 
campo, mas de uma modificação relevante, de amplo alcance, em seu domínio 
de objetos, em sua relação com a verdade e, portanto, em sua estruturação 
como saber e como tecnologia de poder. Fazendo da infância ponto de apoio 
estra tégico, a psiquiatria estende seu espaço de atuação, generaliza seu saber-
poder, de modo a incluir em seu raio de incidência quase que o inteiro campo de 
comportamentos marginais ou anormais.

“A partir do momento em que a infância ou a infantilidade vai ser o filtro 
para analisar os comportamentos, vocês compreendem que, para psiquiatrizar 
uma conduta, não será mais necessário, como era o caso na época da medicina 

47 - Foucault, M. Os Anormais: Curso no Collège de France (1974-1975).  Trad. Eduardo Brandão. 
São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 386s.
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das doenças mentais, inscrevê-la no interior de uma doença, situá-la no interior 
de uma sintomatologia coerente e reconhecida… Para que a conduta entre 
no domínio da psiquiatria, para que ela seja psiquiatrizável, bastará que seja 
portadora de um vestígio qualquer de infantilidade. Com isso, serão submetidas 
de pleno direito à inspeção psiquiátrica todas as condutas da criança, pelo 
menos na medida em que são capazes de fixar, de bloquear, de deter a conduta 
do adulto, e se reproduzir nela. E, inversamente, serão psiquiatrizáveis todas 
as condutas do adulto, na medida podem, de uma maneira ou de outra, na 
forma da semelhança, da analogia ou da relação causal, ser rebatidas sobre e 
transportadas para as condutas da criança”48.   

Desse modo, toda conduta considerada desviante ou anormal pelo repre-
sentante do poder psiquiátrico pode e deve ser remetida, em última instancia, 
a uma relação com a infantilidade: como o efeito ou o resultado seja de um 
retardamento, bloqueio ou abortamento no curso do desenvolvimento ‘normal’, 
ou normativo, produzindo uma inadequação da conduta ao que é tomado 
como ‘normal para a idade’; seja de uma regressão do indivíduo adulto a 
estágios pretéritos de seu próprio processo de evolução. Como quer que seja, 
a representação de uma ‘infância normal’ funciona como um discriminante que 
permite traçar os limiares para os desvios anormais de comportamento.

O princípio produtor e regulador da anormalidade das condutas não é iden-
tificado como um elemento positivo, mas “a partir da ausência de uma inibição, 
ou da ausência de um controle, ou da ausência das instâncias superiores que 
asseguram a instauração, a dominação e a sujeição das instâncias inferiores. 
Não que haja nelas mesmas, nessas instâncias inferiores, uma espécie de vibrião 
patológico que bruscamente as faria entrar em efervescência e multiplicaria ao 
mesmo tempo sua força, sua dinâmica e seus efeitos. Não é isso, em absoluto, 
essas instâncias continuam sendo o que são; mas elas só disfuncionam na 
medida em que o que deveria ao mesmo tempo integrá-las, inibí-las, controlá-
las, está fora de jogo”49. 

Não se trata, portanto, de um assomo irrefreável de um instinto patológico, 
mas antes de um desequilíbrio funcional que caracteriza um desarranjo, uma 
disfunção por referência à representação normativa de um desenvolvimento 
‘normal’ do indivíduo, desenvolvimento que conduz ao funcionamento adequado 

48 - Foucault, M. Os Anormais: Curso no Collège de France (1974-1975).  Trad. Eduardo Brandão. 
São Paulo: Martins Fontes, 2001, p.388.
49 - Foucault, M. Os Anormais: Curso no Collège de France (1974-1975).  Trad. Eduardo Brandão. 
São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 381.
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do sistema de comportamento adulto, depois de atingido um estágio apropriado 
do senso moral e da capacidade de julgar. Portanto, as condutas desviantes e 
anormais podem ser codificadas e remetidas a estados de permanência ou 
regressão a níveis ou patamares infantis do desenvolvimento psíquico normal 
e desejável. Um dos efeitos clínicos mais importantes dessa mobilização da 
infância como suporte de generalização do saber psiquiátrico é que a psiquiatria 
passará a se configurar, na segunda metade do século XIX, como uma ciência das 
condutas normais e anormais.

Para Foucault, o mais importante em todo esse processo que toma a 
infância como fator essencial na generalização da psiquiatria é que “a infância 
e a infantilidade da conduta oferecem como objeto à psiquiatria não mais 
propriamente - e até não mais de maneira alguma - uma doença ou um 
processo patológico, mas certo estado que vai ser caracterizado como estado 
de desequilíbrio, isto é, um estado no qual os elementos passam a funcionar de 
um modo que, sem ser patológico, sem ser portador de morbidez, nem por isso 
é um modo normal. A emergência de um instinto que não é em si doentio, que 
é em si sadio, mas que é anormal ver surgir aqui, agora, tão cedo ou tão tarde, e 
com tão pouco controle; o aparecimento de tal tipo de conduta que, em si, não 
é patológica, mas que, no interior da constelação em que figura, não deveria 
aparecer - é tudo isso que vai ser agora o sistema de referência, do domínio de 
objetos em todo caso, que a psiquiatria vai tentar policiar”50. 

Ocorre então uma substituição das formas de inteligibilidade e procedimentos 
terapêuticos da psiquiatria das patologias mentais (praticada como terapia de 
monomanias), que são fenômenos de irrupção bruta dos instintos, e, portanto, 
processos patológicos instauradores de descontinuidades na seqüência linear 
da vida, por uma psiquiatria que toma como seu objeto não mais espasmos 
intercorrentes de delírio mórbido, mas estados permanentes, portadores 
de um estatuto clínico de aberração definitiva, de anormalidade, em certo 
sentido, incurável.

“O estado como objeto psiquiátrico privilegiado não é exatamente uma doen-
ça, aliás, não tem nada a ver com uma doença, com seu desencadeamento, com 
suas causas, seu processo. O estado é uma espécie de fundo causal perma nente, 
a partir do qual podem se desenvolver certo número de processos, certo nú  mero 
de episódios que, estes sim, serão precisamente a doença. Em outras pa  la vras, o 

50 - Foucault, M. Os Anormais: Curso no Collège de France (1974-1975).  Trad. Eduardo Brandão. 
São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 391.
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estado é a base anormal a partir da qual as doenças se tornam possíveis”51. 

Entre o estado e a noção tradicional de predisposição, como fatores causais 
da doença (mental), existem duas diferenças fundamentais. Em primeiro lugar, a 
predisposição era considerada uma virtualidade que, por si apenas, não excluía seu 
portador da esfera da normalidade. Uma pessoa poderia ter uma predisposição 
para o adoecimento, sem jamais vir a manifestar um comportamento pato-
ló gico. Em segundo lugar, a predisposição era um fator monocausal, ou seja, 
predis punha para um determinado tipo de doença, e não para outro. O estado 
anormal, por sua vez, retira seu portador da esfera da normalidade, de modo que 
não pode ser considerado um indivíduo normal. Ademais, a potência etiológica 
do estado é ilimitada, ele pode produzir qualquer anormalidade, tanto no plano 
do comportamento quanto das anomalias e disfunções físicas do corpo.

Eis, portanto, o que se configura, para Foucault, como a situação estruturalmente 
paradoxal da psiquiatria a partir da metade do século XIX. Se, no início desse 
mesmo século, a psiquiatria clínica assegurava para seu saber a legitimidade 
institucional do exercício de um poder de tipo médico - com o tipo de intervenção 
disciplinar que lhe é próprio - isso ocorria sob a condição de transformar a loucura 
em doença mental, em princípio curável, ou seja, de patologizar a loucura. Sob 
essa condição, a psiquiatria podia se instituir e legitimar sua intervenção nos jogos 
de saber e poder como uma ciência e uma técnica da alienação mental, mantendo, 
com isso, uma relação estável com a verdade científica a respeito da doença.

A partir de 1850-1870, a psiquiatria se institui como ciência das condutas 
normais e anormais, portanto como um saber terapêutico a respeito da potência 
etiológica dos estados mentais anômalos e de seus sintomas que, no entanto, 
tem de aplicar os efeitos de seu poder médico, por ela generalizados, não mais 
a um domínio de objetos subsumíveis sob a rubrica da doença, ou seja, do 
patológico, mas que tem o estatuto de desequilíbrio, de desvio comportamental. 
Continuava, no entanto, essencialmente fundada em seu estatuto de medicina, 
já que é com base nele que a psiquiatria se habilita, pelo menos em grande parte, 
a exercer os efeitos de poder, cujo exercício monopolístico pretende assegurar 
para si. 

É assim que à despatologização de seu objeto, que constituía a condição 
de possibilidade de sua generalização, vai corresponder, num outro pólo, o 
aban do no da função terapêutica por parte dessa nova psiquiatria, já que ela 
não mais se ocupa com doenças. “Dando-se o poder de passar por cima da 

51 - Foucault, M. Os Anormais: Curso no Collège de France (1974-1975).  Trad. Eduardo Brandão. 
São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 397.
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doença, dando-se o poder de desconsiderar o doentio ou o patológico, e de 
relacionar diretamente o desvio das condutas a um estado que é ao mesmo 
tempo hereditário e definitivo, a psiquiatria se dá o poder de não procurar mais 
curar. Claro, a medicina mental do início do século dava uma grande importância 
à incurabilidade, mas, precisamente, a incurabilidade era definida como tal 
em função do que devia ser o papel maior da medicina mental, isto é curar. A 
incurabilidade era apenas o limite atual de uma curabilidade essencial à loucura. 
Mas a partir do momento em que a loucura se apresenta efetivamente como 
tecnologia do anormal, dos estados anormais fixados hereditariamente pela 
genealogia do indivíduo, vocês percebem que o próprio projeto de curar não 
tem sentido. De fato, é esse sentido terapêutico que desaparece com o conteúdo 
patológico do domínio coberto pela psiquiatria”52. 

Como podemos perceber, o que Foucault descreve é a transição de um tipo 
de psiquiatria que se constituía como medicina da alienação mental (e que, para 
tanto, tinha como condição de seu funcionamento um investimento de poder-
saber sobre a loucura que a tomava fundamentalmente no registro mórbido 
da patologia mental), para um regime distinto de saber-poder que só pode se 
sustentar como um poder medicamente qualificado, mas que, paradoxalmente, 
põe sob seu controle um domínio ampliado de objetos que não pode mais ser 
operacionalizado no registro das patologias. Para Foucault, a despatologização de 
seu objeto constitui condição de possibilidade da generalização do poder médico 
da psiquiatria, num processo que se desdobra do século XIX até nossos dias. 

Colocamo-nos, portanto, em condições de mensurar os efeitos da mobilização 
da infância como operador da generalização da psiquiatria como ciência das 
condutas normais e anormais. Não se tratou, nesse processo, de uma hipertrofia 
do saber psiquiátrico que recobrisse, como metástase, a totalidade da vida ou o 
conjunto do desenvolvimento dos indivíduos, do berço à cova. Ao contrário, foi 
uma concentração e um aprofundamento na infância que habilitou a psiquiatria 
a se constituir como instância geral e derradeira de controle das condutas. Por 
outro lado, a partir do momento em que ela pode referir toda anormalidade 
à potência multicausal de um estado de anomalia mental (em particular a 
um estado de degeneração hereditariamente adquirido), ela pode investir 
ilimitadamente seu saber e seu poder em todas as esferas de comportamento 
humano, para decidir de sua normalidade.

E, nesse ponto, é indispensável compreender a potência virtualmente ilimitada 

52 - Foucault, M. Os Anormais: Curso no Collège de France (1974-1975).  Trad. Eduardo Brandão. 
São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 402.
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que a nova psiquiatria passa a adquirir justamente porque se liberou do fardo 
da doença mental e da meta terapêutica dessa enfermidade. O que assis ti mos, 
segundo Foucault, a partir de meados do século XIX, é a uma repro po si ção do 
estatuto e da função da psiquiatria, que passa a desempenhar o papel essen cial-
mente bio-político de proteção da sociedade contra os perigos per ma nentes que a 
assediam, provenientes das pessoas portadoras de estados de anomalia mental.

“A partir dessa medacilização do anormal, a partir dessa desconsideração do 
doentio e, portanto, do terapêutico, a psiquiatria vai poder se dar efetivamente 
uma função que será simplesmente uma função de proteção e de ordem. Ela 
se dá um papel de defesa social generalizada e, pela noção de hereditariedade, 
se dá ao mesmo tempo um direito de ingerência na sexualidade familiar. Ela 
se torna a ciência da proteção científica da sociedade, ela se torna a ciência da 
proteção biológica da espécie. É nesse ponto que queria me deter, nesse ponto 
em que a psiquiatria, tornando-se ciência e gestão das anomalias individuais, 
toma o que foi para a época seu máximo de poder. Ela pôde efetivamente (e é 
o que fez no fim do século XIX) pretender tomar o lugar da própria justiça; não 
apenas da higiene, mas na verdade da maioria das manipulações e controles da 
sociedade, por ser a instância geral de defesa da sociedade contra os perigos 
que a minam”53. 

Eis, portanto, o grande perigo a que historicamente conduziu um movimento 
que, desde outra perspectiva, exibe também um aspecto libertário: a deses-
tig mação da loucura como doença mental, a que corresponde o abandono do 
centramento da terapia na busca dos efeitos característicos do tratamento da 
loucura como monomania e alienação mental. Liberação também da loucura 
dos modelos diagnósticos, sintomatológicos, etiológicos e clínico-terapêuticos 
característicos das enfermidades somáticas, que era o que garantia a inscrição 
legítima da medicina mental no quadro institucional e jurídico-político do saber-
poder de tipo médico.  

E, no entanto, esse viés inequivocamente emancipatório, ‘humanizador’ de 
transformação da psiquiatria em ciência e terapia geral das anormalidades exibe, 
ao mesmo tempo, o caráter bifronte de todos os grandes eventos históricos. 
Como o afirma Giorgio Agamben precisamente a respeito da função histórica e 
bio-política das declarações fundamentais de direitos do homem e do cidadão: 
“É como se, a partir de um certo ponto, todo evento político decisivo tivesse 
sempre uma dupla face: os espaços, as liberdades, os direitos que os indivíduos 

53 - Foucault, M. Os Anormais: Curso no Collège de France (1974-1975).  Trad. Eduardo Brandão. 
São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 402s.
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adquirem no seu conflito com os poderes centrais simultaneamente preparam, a 
cada vez, uma tácita, porém crescente inscrição de suas vidas na ordem estatal, 
oferecendo assim uma nova e mais temível instância ao poder soberano do qual 
desejariam liberar-se”54. 

Penso que essa advertência de Agamben guarda uma correlação íntima com 
o conceito foucaultiano de bio-política e de bio-poder. Com efeito, compreender 
a modernidade política, segundo Foucault, implica em perceber que nela é a 
vida que se coloca como o elemento decisivo nos cálculos e estratégias do poder 
soberano. A vida biológica, considerada tanto no pólo dos corpos individuais - 
objetos das disciplinas -, quanto a vida genérica das populações - o objeto das 
regulamentações previdenciárias. 

O bio-poder, que constitui a forma moderna da soberania, resulta, pois, de um 
acoplamento de tecnologias disciplinares e regulamentares estendendo-se do 
orgânico ao biológico, do corpo individual ao conjunto da população, mediante 
as tecnologias acopladas de disciplina regulamentação previdenciária. “O que 
caracteriza o biopoder é a crescente importância da norma que distribui os seres 
vivos num campo de valor e utilidade. A própria lei funciona como norma devido 
a suas funções reguladoras. Uma sociedade normalizadora é o efeito histórico 
de técnicas de poder centradas na vida. A principal característica das técnicas 
de normalização consiste no fato de integrarem no corpo social a criação, a 
classificação e o controle sistemático das anormalidades”55. 

Diferentemente da lei jurídica, a norma disciplinar não exige promulgação 
ofi cial pelas instâncias legislativas do Estado, não tem o estatuto de imperativo 
for  mal mente proclamado e garantido pelo soberano. Normas, no sentido em 
que as compreende Foucault, são regras que instituem padrões de medida e 
standards pelos quais são mensurados rendimentos e performances. A norma 
é, assim, antes de tudo, uma regra que institui uma medida, uma maneira de 
pro duzir a medida comum. Nesse sentido, é pela norma que se pode referir uma 
multiplicidade a um padrão comparativo e, desse modo, tornar comparável e 
individualizar, demarcar e fixar uma individualidade por comparação, instituindo, 
ao mesmo tempo, uma instância de controle das anormalidades. 

Nessas condições - que são precisamente aquelas vigentes no momento de 
transição da psiquiatria, que deixa de ser ciência médica da doença mental para 

54 - Agamben, G. Homo Sacer. O Poder Soberano e a Vida Nua I. Trad. Henrique Burigo. Belo 
Horizonte: Editora UFMG. 2002, p. 127.
55 - Foucault, M. Em Defesa da Sociedade. Curso no Collège de France (1975-76). Trad. Maria 
Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 141s.
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transformar-se em tecnologia das anomalias comportamentais -, a gestão política 
da vida simplesmente não pode funcionar sem uma relação incontornável com 
o racismo, na medida em que este deve ser compreendido como um meio de 
introduzir um corte e uma partilha no contínuo da vida, cuja gestão o poder 
político tomou a seu cargo. Nos marcos da bio-política, o poder soberano passa 
fundar-se sobretudo na norma, e a se definir como poder de ‘fazer viver e deixar 
morrer’, ao contrário da soberania clássica, fundada na lei, cuja divisa era ‘fazer 
morrer e deixar viver’. 

Nisso reside a importância vital do racismo para a bio-política: consiste em 
que ele é capaz de estabelecer uma cesura de tipo biológico, fragmentar o 
campo de incidência da decisão soberano a sobre a vida que merece ser vivida 
e aquela que deve ser abandonada à morte. Nesse sentido, o racismo é nada 
menos que “a condição para que se possa exercer o direito de matar. Se o poder 
de normalização quer exercer o velho direito soberano de matar, ele tem de 
passar pelo racismo. E se, inversamente, um poder de soberania, ou seja, um 
poder que tem direito de vida e de morte, quer funcionar com os instrumentos, 
com os mecanismos, com a tecnologia da normalização, ele também tem de 
passar pelo racismo”56. 

Naturalmente, a referência de Foucault não é apenas ao tradicional e 
histórico racismo étnico, de ampla vigência e circulação no século XIX, mas antes 
do racismo político, não o assassínio direto, mas um racismo de normalização, 
que funciona principalmente como exposição à morte, como multiplicação, para 
alguns indivíduos ou segmentos da população, do risco de morte política, como a 
segregação, a exclusão, a expulsão, a rejeição. Ora, se a nova psiquiatria pôde se 
instituir então como a ‘instância geral de defesa da sociedade contra os perigos 
que a minam’, é compreensível que não tenha podido evitar sua contaminação 
com o racismo e, portanto, com fascimos de variada configuração. E, no caso da 
psiquiatria, o racismo que nela se enxerta, ou que com ela surge, é o racismo 
contra o anormal.

“É o racismo contra indivíduos que, sendo portadores seja de um estado, seja 
de um estigma, seja de um defeito qualquer, podem transmitir a seus herdeiros, 
da maneira mais aleatória, as conseqüências imprevisíveis do mal que trazem 
em si, ou antes, do não-normal que trazem em si. É, portanto um racismo que 
terá por função não tanto a prevenção ou a defesa de um grupo contra outro, 
quanto a detecção, no interior mesmo de um grupo, de todos os que poderão 

56 - Foucault, M. Em Defesa da Sociedade. Curso no Collège de France 1975-1976. Trad. Maria 
Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 306.
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ser efetivamente portadores do perigo. Racismo interno, racismo que possibilita 
filtrar todos os indivíduos no interior de uma sociedade dada”57. Parentesco 
histórico, portanto, entre a função bio-política da psiquiatria,  como tecnologia 
de defesa da sociedade e da ordem, e o neo-racismo do século XX, que atingiu 
expressão paroxística nos regimes totalitários  do século passado.

Acredito que, nessa nova mutação do saber-poder psiquiátrico que assistimos 
e ajudamos a promover com as novas políticas de Saúde Mental, corremos 
também o risco de que a força emancipatória do movimento seja cooptada 
pelos mecanismos da disciplina bio-política da saúde mental. Se isso ocorrer, 
arriscaríamos a simplesmente trocar o compacto modelo concentracionário 
da psiquiatria hospitalocêntrica pela difusão capilar, por todo o tecido da 
sociedade, de instâncias de controle de anormalidades distribuídas em rede, 
ou seja, passaríamos do seqüestro e do confisco massivo da saúde mental para 
sua colonização por instrumentos disciplinares mais dóceis, mas não menos 
eficazmente opressores.

Talvez que, para evitar o perigo de uma re-captura insidiosa e difusa pelo 
dis po sitivo bio-político, seria prudente fazer uso estratégico do movimento de 
Reforma Psiquiátrica Brasileira, como se pode fazer análogo uso estratégico 
de outros movimentos de liberação – do movimento de liberação sexual, por 
exemplo. Esses movimentos “devem ser compreendidos como movimentos de 
afirmação ‘a partir’ da sexualidade. Isto quer dizer duas coisas: são movimentos 
que partem da sexualidade, do dispositivo de sexualidade no interior do qual nós 
estamos presos, que fazem com que ele funcione até seu limite; mas, ao mesmo 
tempo, eles se deslocam em relação a ele, se livram dele e o ultrapassam”58. 

Analogamente, para conjurar os perigos do dispositivo bio-político da 
psiquiatria como instância socialmente onipresente de controle geral das anor-
malidades, teríamos de levar o movimento de Reforma Piiquiátrico até o limite 
máximo de funcionamento, a partir do qual ele começa a ranger e fissurar, para, 
então, num esforço autocrítico de desprendimento de si, evitando a cristalização 
em restos e formas erráticas que aprisionam, livrarmo-nos dele e ultrapassá-lo.

57 - Foucault, M. Os Anormais: Curso no Collège de France (1974-1975).  Trad. Eduardo Brandão. 
São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 403.
58 - Foucault, M. Microfísica do Poder.Organização e tradução de Roberto Machado. Rio de 
Janeiro: Graal, 1979, p. 203.
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POR UM ENSINO ANTIMANICOMIAL:
ALÉM DA SAÚDE

Marcus Vinicius de Oliveira59 

Bom dia a todos e a todas. Primeiro, quero agradecer ao simpático convite 
de Ana Marta Lobosque e do grupo de estudantes que organiza esse seminário. 
Quero falar da importância desse evento, concordando completamente com o 
diagnóstico que dá origem a ele, ou seja, a distância e as dificuldades que nós 
enfrentamos quando se trata de traduzir aproximações entre esse campo tão 
rico, tão complexo e tão vivo, que é chamado campo da Reforma Psiquiátrica, 
com o campo da academia. De fato, um diagnóstico é preciso. Há um problema. É 
preciso colocar esse problema sobre a mesa. É preciso tratar dele. E é importante 
que vocês tenham tomado iniciativa de fazer isso. 

Por outro lado, agradeço também porque estar aqui nesse momento me 
produz existencialmente, num certo encontro com o real, a consciência de que 
ter 50 anos significa a possibilidade de pensar a vida em décadas. Há três décadas, 
exatamente em 1977, estivemos aqui, exatamente nesse lugar, na sede do Dire-
tó rio da Faculdade de Medicina da UFMG, no terceiro ENE60, fazendo nossos 
con fron tos com a polícia da ditadura militar. E há duas décadas, em dezembro de 
1987, em Bauru, nós criamos o movimento anti-manicomial. E há pouco mais de 
uma década e meia eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, portanto 
estou relacionado com a universidade, estou no campo da academia.

Pensar a vida em décadas é uma grande responsabilidade, podem ter certeza. 
Vocês, que são jovens, ainda não sabem disso. É uma grande responsabilidade 
pensar a vida em décadas, porque efetivamente nos dá uma consciência de uma 
certa urgência, ao mesmo tempo em que nos dá dimensão do caráter complexo 
que constitui a realidade. E ao mesmo tempo em que reforça o nosso desejo da 
luta, nos torna mais prudentes, em relação às escolhas e as eleições que a gente 
tem de fazer para percorrer os caminhos em direção aos objetivos buscados. 

59 - Professor do Departamento de  Psicologia da UFBA
60 - III Encontro Nacional dos Estudantes



88

Eu me sinto bastante tocado pelo tema deste seminário, como professor 
universitário mas também como militante da luta anti-manicomial. Antes de ser 
da academia, eu era militante da luta anti-manicomial. Eu sou um militante da 
luta anti-manicomial que foi à academia, num movimento que muitos de nós 
fizemos e estamos fazendo, ao constatar que era preciso buscar a legitimidade no 
campo acadêmico para que nós pudéssemos desenvolver a nossa luta política. Em 
nossa luta política tornou necessário que, em um dado momento, nós também 
nos transformássemos em doutores. Doutores de fato e de direito. Doutores, 
que fazem doutorados, defendem as suas teses, e a partir daí passam a dizer 
para os outros doutores: vejam, colegas, os senhores podem estar enganados 
em relação ao que cultivaram até aqui como construção do pensamento. 

Então, esse lugar inequívoco do saber como recurso de luta política deve ser 
afirmado e por isso a importância desse evento. Porque o lócus da universidade 
é um lócus que tem um imenso poder social - é obvio, não é o único, mas há efe-
tivamente uma área de domínio social do saber que vem da universidade. Há 
o prestígio da ciência, da tecnociência, sobretudo. Mas o prestigio da ciência, a 
chancela cientifica dos discursos é um dos recursos políticos mais impor tan tes 
para discriminar o valor que esses discursos adquiriram no interior da socie da de. 

Eu costumo dizer que, do ponto de vista das expectativas da academia, 
muitas vezes eu deveria me considerar uma fraude, sem nenhuma vergonha de 
dizer isso para vocês. Muitas vezes na academia eu me considero um bárbaro, 
com relação aos aspectos formalísticos, ritualísticos da universidade que apenas 
visam manter o privilégio de certos discursos, manter certas posições de poder. 
Não pactuo com a hipocrisia e com os jogos de conveniência.  Assim, eu me con-
si dero um bárbaro aculturado na universidade, tentando fazer aquelas coisas 
que a universidade diz que a gente tem de fazer. Ser produtivo, escrever os 
artigos, submeter os artigos às normas das revistas, ficar bem posicionado lá na 
CAPES, para receber recursos de pesquisa. Faço todas essas coisas, mas não me 
deixo iludir por isso como sinto iludidos muitos de meus colegas; não suponho  
que essa seja uma meta em si mesma e que isso poderia resumir o sentido da 
minha vida. Amar e mudar a vida é o que me interessa mais. E se o saber que 
pro duzimos não serve para isso, para o que mais ele serviria?

Então, na verdade, quero ver a universidade como um lócus a mais, no 
interior do qual a gente trava certos combates; e para combater neste lócus é 
preciso que nós reconheçamos as regras da arena da universidade. E preciso ser 
estra té gico. Não adianta a gente ficar batendo de frente, estupidamente, como 
um cabrito que se arremessa contra uma parede, porque isso não nos levará a 
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nada. Poderemos ficar roucos às vezes, mas isso não necessariamente produzirá 
sensibilidade nos ouvidos dos nossos pretensos interlocutores. 

Estou descrevendo um pouco a razão de estarmos aqui com esse número 
de pessoas, possivelmente com esse tipo de interesse. Acho que, no campo 
da universidade, temos resistências importantíssimas para que ela possa abra-
çar efetivamente as proposições que advém desse campo vivo que é a luta 
antimanicomial. Até porque a universidade mormente cultiva a morte. A univer-
sidade cultiva o discurso morto da mera reprodução. 

Falar depois das intervenções da Silvia e do Giacoia também me faz ter cuidado 
para resistir aos poderosos atratores que eles enunciaram. Eu tive de tomar um 
grande cuidado para não sair do meu rumo, pois tanto a Silvia quanto o Giacoia 
me atraíram profundamente e de repente eu comecei a sentir que eu estava 
sendo capturado, capturado pelo pensamento do outro, pelo que eles estavam 
dizendo de tão profundo e atraente. Não, eu tenho de manter uma linha, inclusive 
para diversificar e não apenas reproduzir e também para dialogar com eles. 

É importantíssimo que nós atentemos as regras e os modos de funcionamento 
do espaço universitários que muitas vezes podem nos esclarecer sobre certas 
dificuldades que enfrentamos. O fato de que esse saber sobre a loucura, como 
Oswaldo Giacoia trouxe, tenha se inscrito no campo médico, é extremamente 
problemático para nós, porque é preciso considerar a constituição do bio-
poder e o lugar da medicina na constituição do bio-poder, o papel do poder 
médico, a articulação da medicina com o campo da reprodução capitalista com a 
manutenção da força de trabalho.  A articulação da medicina, hoje, com o campo 
da tecno-ciência através de algumas das indústrias que são exatamente as mais 
poderosas do mundo: as indústrias biomédicas. Então, trata-se de mexer com 
interesses de gente que tem muito poder. Gente que se mobiliza. Gente que - 
não sei se podemos falar em “mais valia” ainda, nestes tempos do discurso único 
- gente que tem uma potência de extração de mais valia sob vários aspectos da 
vida. Estamos, pois, às voltas com gente muito poderosa. 

Eu sempre digo, também, que a luta antimanicomial está no campo sanitário 
absolutamente contrariada; está neste espaço porque foi o  campo sanitário que 
historicamente configurou esse espaço de cuidado da loucura desde o século 
XVIII. Eu sempre digo que, quando examino detidamente o meu negócio, vejo 
que tem muito pouco a ver com o campo sanitário, com o “terapêutico”. O meu 
projeto de luta antimanicomial tem mais a ver com um projeto antropológico. 
Quando estou lidando com as relações entre a sociedade e a loucura, estou 
lidando com uma dimensão que se constitui na antropologia: transformação 
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da cultura, mudança cultural. Neste momento, esta luta pela transformação da 
cultura tem de ser feita no campo sanitário, porque o campo sanitário histori ca-
mente institucionalizou os recursos, os equipamentos, as instituições que tratam 
da loucura. Portanto, também os discursos, as teorias, estão todos institucio na li-
za dos no campo sanitário. 

Mas a relação da loucura com a sociedade é uma relação de natureza eminen-
temente antropológica. O transbordamento em relação à grade simbólica que 
nós comungamos e que chamamos de cultura não pode ser interpretado por 
um critério que desconheça um importante problema, a saber: nem todos os 
sujeitos são igualmente sócios da sociedade e nem compartilham da cultura 
durante todo tempo e do mesmo modo. Porque, às vezes, alguns se desconectam 
dessa sociedade. 

E esse é o problema fundamental, tal como o entendo, da questão antropológica 
da loucura. A loucura é um transbordamento da cultura. A cultura é a ordem. A 
remissão da cultura à ordem é a redução do mundo ao ordenamento simbólico. 
Isso é produzir cultura. É sempre produzir uma constrição do complexo, do 
fluxo, do dinâmico, ao mesmo, ao regular, quando, por exemplo, a gente marca 
o horário das nove horas e chega aqui às nove horas. É esse o tipo de conforto 
que efetivamente a gente produz pela via de uma co-ordenação cultural que nos 
inscreve num mundo previsível, ordenado, governável.

Porém, é no campo da saúde que nós militamos nessa causa. E é no campo 
da saúde que se instaurou esse dispositivo psiquiátrico tão bem recuperado 
aqui na exposição de Oswaldo Giacoia. Então, nós estamos falando da academia 
e sua relação como o campo da saúde. Nós não estamos falando de uma aca-
de mia qualquer. De um modo geral, a academia lida com a morte. Lida com o 
saber morto. Ela tem uma preguiça danada de se encontrar com a vida e se 
relacionar com a vida e com as coisas que estão acontecendo. Ela precisa dar 
uma congelada, se distanciar, reduzir através dos recursos metodológicos para 
produzir um discurso, uma aproximação discursiva a respeito dos fenômenos. 
Faz parte do negócio da academia. Isso é metodologia cientifica: produzir uma 
redução da realidade para torná-la acessível. E é eficiente. Gerou todo esse 
edi fício tecnocientífico e ofereceu a base, do ponto de vista de uma retro-
alimentação, de todo o modelo de tecnociencia que hoje é elemento axial para 
o processo de organização de nossa vida concreta.

Mas nós estamos mexendo com a Medicina e com a academia do campo 
médico. Então eu vejo muitas vezes isso: os poderes instituídos no campo médico 
são poderes que derivam desde essas relações conexas com o capitalismo, 
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relações materiais, estruturais poderosíssimas, e que ao mesmo tempo se 
estendem até essa dimensão imaginária da dor, do sofrimento e da morte que 
constitui a fonte simbólica, a fonte imaginária do poder da medicina. 

Afinal de contas, sofrer e ter dor, sofrer e morrer são coisas que nossa socie-
dade abomina de qualquer maneira. Temos um campo aí efetivamente pode-
roso. É aquela história, “Você sabe com quem você está falando?” É pre ciso 
se dar conta que o poder com o qual lidamos é um poder muito bem insta la-
do e que responde a certos interesses. Não a interesses dos médicos, dos psi-
quia  tras. Mas respondem aos interesses do bio-poder. De uma certa forma de 
administração e gestão da vida na sociedade, que opera sistematicamente num 
projeto de constrição da vida, da criminalização da vida, da redução do com-
plexo, diminuição do espectro da variedade ao mesmo. 

Acho que temos aqui um esclarecimento do tamanho do nosso problema, do 
tamanho da nossa briga. Gosto de saber do tamanho da briga. Não há problema 
de ser o pequeno Davi contra o grande Golias. Não tem problema sermos o 
pequeno Davi. Não temos uma disputa fálica com o Golias, para gente mostrar 
quem tem o maior - não se trata disso. O que importa é que nós precisamos 
efetivamente de ter uma estratégia para enfrentarmos o grande poder. 

Em pelo menos três momentos da nossa luta, recordo-me que estive ligado a 
esse tema da Universidade e da Reforma, inclusive em companhia da Ana Marta 
Lobosque, e, num deles, evocamos exatamente esse tema de como fazer uma 
infle xão no campo do conhecimento critico da clinica antimanicomial interferindo 
no ensino das universidades. Imaginando como poderíamos contaminar - eu 
gosto dessa expressão no campo sanitário - como contaminar, contagiar as pes-
soas nesse campo asséptico da academia?  

Nesse campo que tem muitas vezes a assepsia como um valor fundamental, 
como sermos agentes poluidores, contaminantes? Como é que nós poderíamos 
con taminar esse campo asséptico com essas produções tão ricas, tão sofisticadas 
que vêm da experiência da desrazão, do transbordamento, da desorganização, 
do ouvir vozes, do ver pontos luminosos? Como toda essa dimensão do hu-
ma no, sacrificada por essa ótica estreita que impede a percepção da riqueza e 
da complexidade da vida humana, poderia se fazer presente no cotidiano do 
nosso ensino?

É óbvio: no nosso problema, o monstro maior se chama “o capitalismo”. 
Às vezes discutimos muitas coisas, mas esquecemos de dizer que existe algo 
de terrível e condicionante do mal, que se chama o capitalismo. Que isso é 
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estrutural. E que isso está aí e o estamos reconhecendo. Que tudo isso que 
nós estamos vivendo, como o quadro, a moldura de uma forma estrutural que 
empobrece a produção da vida, chama-se capitalismo. 

E para enfrentar esse monstrengo, esse monstrão, nós precisamos também 
de pensar nossa estratégia. Eu gosto muito de pensar qual a conexão entre a 
minha micro-luta, entre a micro-política, enfim isto que estamos fazendo aqui, 
com o enfrentamento desse monstrão. Acho difícil. Se cada um fizesse um 
pouquinho nessa tarefa, talvez a gente abrisse um rombo grande, mas às vezes 
eu fico pensando também na Matrix - o filme - e fico falando: ai, ai, eu tenho 
um medo danado de ser apenas mais um Neo, se lembram do herói do filme 
Matrix? Eu tenho um medo danado de ser um Neo que esteja se oferecendo 
para o sistema, através da  minha luta, apenas um teste para que o sistema 
possa verificar as suas próprias fragilidades e aperfeiçoá-las. Um vírus projetado 
pelo sistema para testar a si próprio e se fortalecer.

Acho que o Giacoia nos adverte disso. No risco de estar apenas oferecendo 
para o sistema a sensibilização para um teste das áreas de fragilidade. E ao man-
ter mos a nossa luta pela revolução descobrirmos que fomos programados para 
estarmos, fazendo exatamente essas coisas e sensibilizando ai esse sistema. Temos 
que ter um pouco de paranóia também. A luta política pode ficar meio em baçada, 
a gente pode se iludir. Na verdade, o grande problema é o dom de iludir. O dom 
de nos iludirmos. Estamos lidando o tempo todo com essa incerta posição. Tudo 
que fazemos como Oswaldo Giacoia nos trouxe, mesmo numa pers pectiva critica, 
pode de alguma forma ser recuperado pela ordem. Isso é um perigo constante 
e exige que nós consideremos essa incerteza como regra. Exige essa não fixação 
dogmática das coisas, essa experimentação, o caminho da experimentação. 

Mas eu estava lembrando a Ana Marta Lobosque que nós fizemos um Encontro 
Nacional de Trabalhadores de Ensino e Pesquisa da Luta Antimanicomial, em 
1999, em Salvador. Vocês estão vendo: quase uma década. A vida vivida em 
décadas é um achado que vocês me proporcionaram nessa manhã ao vir a este 
lugar. Vou refletir depois sobre isso. Há quase uma década houve este Encontro 
Nacional, pontuando exatamente essa coisa: é fundamental para a expansão do 
nosso campo da luta antimanicomial que nós conquistemos posições no interior 
da Universidade. É fundamental, é estratégico que nós possamos conquistar 
essa posição. Até porque os operadores dos serviços de Saúde Mental já vêm 
devidamente deformados da universidade. Então, nós temos um trabalhão em 
re-ensinar as praticas antimanicomiais para esses sujeitos. Seria melhor que eles 
já viessem com mais preparo e conhecimento de causa. 



93

CADERNO SAUDE MENTAL 2 - UNIVERSIDADE E REFORMA PSIQUIÁTRICA: INTERROGANDO A DISTÂNCIA

Nós temos um projeto ético, um projeto muito interessante, um projeto 
criativo, um projeto que eu acho que faz cócegas no umbigo da ordem, cutuca 
a ordem de alguma forma. Este é o projeto da luta antimanicomial. Mas nós 
precisamos dos operadores. Quem vão ser os operadores do projeto? Então, nós 
precisamos formar pessoas que possam operar o projeto, sustentar o projeto. E 
nós temos uma indústria formadora de pessoas que está ainda sobre o jugo, sob 
o domínio, sob o controle do projeto dominante de interpretação do fenômeno 
com o qual nós lidamos, ou seja, com este transbordamento representado pela 
loucura que é interpretado como patologia, doença, ameaça. 

Quer dizer, nós somos contra-hegemônicos. Como contra-hegemônicos acho 
que nós somos muito porretas, como se diz lá na Bahia. Vejam só, nós fechamos 
oitenta mil leitos nesse país em 20 anos de luta, nós já fizemos mais de mil 
CAPS61.  Mas vamos pensar: como é que os CAPS estão operando? O operador 
do CAPS: qual a formação, qual a concepção, qual o conceito, qual a teoria, qual 
a tecnologia terapêutica com que ele opera? Será que isso tudo que acontece no 
CAPS está exatamente embebido nessa lógica de ruptura da qual nós estamos 
tratando aqui? Certamente que não. Mas no CAPS, mesmo assim temos um 
aspecto positivo, pois estamos no plano da contradição, porque doido preso, 
profissional solto; doido solto, profissional preso. 

Então nós estamos ai, presos na contradição histórica da exigência de tratar 
das pessoas loucas em regime de liberdade. E o regime da liberdade é o nosso 
grande elemento positivo, pois toda vez que o balanço ideológico, a caçamba 
ideológica começa a operar demais para o lado da manutenção da ordem, 
sempre temos a liberdade como um recurso para poder problematizar o que se 
está fazendo: “Mas, companheiro, você está ai numa postura de carcereiro”. 

A denúncia antimanicomial é muito importante nesse sentido. Porque você 
sempre pode reivindicar a condição antimanicomial para denunciar que o pólo 
da liberdade esta sendo comprimido, constrangido. No hospício não dá para fazer 
isso. É claro que lá, eles, os usuários, não estão livres e nem está previsto que 
eles estejam livres. É para que eles estejam encarcerados lá dentro mesmo. 

Temos essa oportunidade de trabalhar no campo da contradição. Mas nós 
gostaríamos de mais do que isso. Nós gostaríamos que efetivamente os sujeitos 
pudessem já vir da universidade com um mínimo da cultura geral sobre esse 
plano de pensamento que nós temos instituído como pratica social. É que a 
informação acerca de certas idéias que desenvolvemos como recurso critico, se 

61 - CAPS: Centros de Atenção Psicossocial
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não cuidamos, vai virando apenas conceitos ao modo paranóide. – o ideal do 
acolhimento, por exemplo, virou o conceito de “acolhimento”. Acolhimento é 
uma atitude, é uma postura democrática. Acolhimento é uma postura ética. Mas 
quando vira um mero conceito perde a sua potencia crítica. 

Examinemos esse tema do acolhimento. Está bem. Temos de falar com vocês, 
no curso de Medicina, no curso de Psicologia, sobre o que é acolhimento. Porque 
vocês são de uma classe social, diferente da outra classe social. Vocês têm um 
olhar muito incompetente para saber da vida dos pobres, certo? Mormente 
vocês exercitaram sua posição de poder como classe social em relação a essa 
clientela que vocês têm que atender e não pode haver acolhimento de um 
cidadão superior a um outro que está rebaixado, onde não há equivalência 
política entre quem atende e quem é atendido. 

Então, já ajuda muito fazer uma critica desse tipo. Alertar as pessoas para 
o fato de que no Brasil as pessoas são classificáveis entre os desprezíveis e os 
aprazíveis. E que nós, desde nossa posição de classe, somos os aprazíveis, que 
merecem apreço, somos os distintos senhores e senhoras, os doutores, visto 
que aqueles, os desprezíveis não têm distinção nenhuma. Os distintos atendem 
aqueles que não têm distinção. Os aprazíveis atendem os desprezíveis. E isso 
por si só, já é gerador de uma série de problemas. Não estou falando apenas da 
Reforma Psiquiátrica. Estou falando de um atendimento precário e desrespeitoso 
que foi reconhecido oficialmente como um problema e gerou um programa 
governamental, o Humaniza - SUS. 

Ora, vamos e venhamos, é pouco o que se pede: reconheça que o cara 
que você atende é o cara que paga o seu salário. Você é um agente do Estado 
garantindo o direito do cidadão. Reconheça! Apenas coisas como essas, se a 
gente tivesse a oportunidade de discuti-las democraticamente dentro da sala de 
aula, se essas informações circulassem, só isso operaria grandes transformações 
no processo de cuidados, de equívocos e confusões. 

Sabe como é que aprendi isto? No começo dos CAPS, quando havia dois, três 
CAPS funcionando, eu fui visitar um deles, em 1991, e presenciei uma discussão 
na constituição da equipe e a grande discussão era: agora nós trabalhamos o 
tempo todo no mesmo espaço, os usuários convivem conosco. Olhem, que 
isso foi um problema em gente, no início dos anos 90! Como é que vai ser esse 
negocio de conviver cotidianamente com o cliente, não é mesmo? Como é 
que vai ser essa convivência? Isso questionava todo o modelo de consultório 
anteriormente vigente. Será que é possível conviver com o cliente o dia inteiro 
no mesmo espaço, encontrando com ele, abrindo porta, fechando porta? Como 
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é que vai ficar o setting, como é que vai ficar esse tal do setting? Isso era um 
problema gravíssimo. 

A discussão desse CAPS era sobre o horário da alimentação, se deveria 
ter uma mesa no refeitório para os técnicos e outra para os usuários. E aí um 
profissional muito honestamente diz assim: “Tudo bem gente, tudo bem. Eu 
não como sentado à mesa, com gente que come de boca aberta. É visceral. Eu 
tenho náuseas e não me sento à mesa com eles, porque eles não têm educação 
para comer à mesa”. Esse comer de boca aberta fala daquilo que o Bourdieu 
chama de “hábitus”. Nós temos que pensar que são “hábitus” diferentes. São os 
“hábitus” da classe média, dos que comem três vezes por dia, tiveram ingesta 
protéica suficiente na primeira infância e foram à universidade, versus o “hábitus” 
das classes populares. E é um encontro de hábitus, encontro democrático de 
hábitus - hábitus distintos. Saber dessas coisas, introduzir essas problemáticas 
claramente, na conversa universitária podia ajudar demais o nosso serviço. Podia 
fazer com que o funcionamento do CAPS se tornasse mais fácil. 

Já fizemos uma carta aberta aos professores e alunos da disciplina de Psico-
pa tologia, discutindo exatamente essa questão que a Sílvia levantou da tal apre-
sentação do enfermo, do absurdo da manutenção dessa prática. Fizemos uma 
intervenção, através dessa carta, conclamando os estudantes de psicologia e de 
outras áreas a se rebelarem contra seus professores burocratas que, por mero 
conforto da suas vidas pequenas e mesquinhas, insistem em levar vocês para 
hospitais onde os doidos estão reunidos. Onde é fácil pegar um doido lá dentro 
com o sintoma que se quer mostrar e, por pura facilidade, vai se mantendo essa 
pratica que violenta a cidadania, a ética das pessoas.  

A Bahia era um dos lugares mais difíceis de fazer Reforma Psiquiátrica. Vocês 
nem imaginam como é dura a nossa luta, quando comparamos com o processo 
mineiro ou de Belo Horizonte por exemplo. A nossa colega  Andreza que está 
aqui, no público, é uma boa testemunha das dificuldades baianas. A Reforma 
Psiquiátrica na Bahia não é Golias contra Davi não. É um Davizinho contra um 
imenso Golias, esse gigantesco poder médico. Por isso é que eu entendo esse 
negocio de poder da instituição. Era um poder muito absoluto. Um poder 
corporativo, um poder político. Antonio Carlos Magalhães, o coronel político da 
Bahia, era médico e professor da Faculdade de Medicina da UFBA, entenderam? 
Um poder clientelístico das relações. Então na Bahia tem sido muito difícil o 
caminho de fazer a Reforma. Houve uma época que praticamente desisti de 
conversar, de tentar continuar fazendo a mobilização social. Eu pensava: “Gente, 
não dá... Não adianta. Eu estou jogando o melhor da minha energia fora!” E aí, 
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por desespero, não foi por mérito não, por absoluta falta de perspectiva, pensei 
no que mais eu poderia ainda fazer. 

E foi então que me dei conta de que eu era professor, sendo militante da luta 
antimanicomial. Que fazia muitas coisas no movimento, fazia encontros, escrevia 
cartas, mas na minha universidade eu dava disciplinas que não tinham nada a ver 
com isso. Eu não era um professor das disciplinas que nos interessam na minha 
universidade. Aí me dei conta do equivoco. E vi também que eu já tinha dado 
alguns cursos de Extensão com os temas: Elementos teóricos para uma clinica 
psicossocial das psicoses ou A luta antimanicomial e a Reforma psiquiátrica: 
elementos teóricos, sempre tentando seguir para esse ponto da fundamentação 
teórica, mas vi que aquilo era insuficiente. 

Então resolvi mudar minha estratégia. Organizei um campo de estágios. E vou 
concluir agora falando sobre isso nos próximos cinco minutos. Eu organizei um 
campo de estágio como professor do departamento de Psicologia. Decidi que ia 
aceitar alunos para estágio. Estágio em quê? Em Clinica da Psicose, para romper 
a divisão do trabalho tão habitual entre nós: aos psiquiatras, os psicóticos, aos 
psicólogos os neuróticos. Eu costumo dizer que os psiquiatras que davam aulas 
no meu departamento levavam os estudantes de Psicologia ao hospício para 
dar um susto neles na disciplina de psicopatologia, para que nunca mais eles 
quisessem ver aquilo e garantir assim uma certa divisão do mercado de trabalho. 
Então decidi: vamos tentar romper com isso. 

E então eu tive a felicidade de encontrar um colega da Terapia Ocupacional 
que queria também fazer um estágio. O local que tive, o local que me tolerou, me 
aceitou, me deixando dormir na soleira da porta - isso é um poema de Fernando 
Pessoa, “como um cão, a quem deixam dormir na soleira da porta” - foi um 
pequeno hospital psiquiátrico público de Salvador, que tem 28 leitos masculinos, 
uma emergência e um ambulatório imenso e desorganizado.

Então foi este o lugar que eu encontrei para organizar um campo de estágio. 
E aproveitei para organizar esse campo de estágio fazendo uma disputa técnica 
e teórica no campo da Reforma Psiquiátrica. Uma disputa clara, que é a tal 
historia que até hoje nos persegue e deve perseguir vocês aqui: dizem que há 
alguns usuários que precisam de se internar. Na Reforma Psiquiátrica nós temos 
esse problema. Algumas pessoas dizem: “Mas tem uns que precisam internar. 
Mas tem uma hora que tem uns que precisam internar”. Ai vem enfermaria psi-
quiá trica em hospital geral, até falaram de CAPS IV com 15 dias de internação 
em Campinas, acho um verdadeiro despropósito! 
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Mas essa questão do leito é uma questão muito provocativa. Na hora da 
crise, na hora do paroxismo, manda-se internar! Atende no CAPS e depois manda 
internar! Então decidi, vamos disputar esse conceito E eu resolvi disputar contra o 
conceito do leito psiquiátrico, usando o conceito de intensificação de cuidados. 

Então, nós criamos um programa de intensificação de cuidados a pacientes 
psicóticos. Entendemos a intensificação de cuidados como um incremento de 
investimento humano que mira a necessidade das pessoas. Acho que é isso que 
nós temos que fazer em todo lugar. Mas nos casos dos pacientes muito graves, 
esta é a única chance de reverter o transtorno, a desorganização geral que 
poderia levar esse paciente à internação. Então nós selecionamos 45 pacientes 
cuja característica era a de serem os mais desorganizados psiquicamente. É 
uma bela coleção de sujeitos recusados pelos serviços. Os mais desorganizados 
psiquicamente. Aqueles cujos laços familiares eram mais frágeis. Aqueles que 
eram reinternados sistematicamente. Aqueles que passaram a vida internados. 
Então essa foi a nossa turma. 

Fizemos uma seleção inversa da seleção que os serviços fazem, pois preferem 
se desresponsabilizar por estes pacientes porque eles são muitos “difíceis”. 
Então nós criamos um programa que visava intensificar os cuidados. O nosso 
discurso era o seguinte: essa gente só se interna muito, essa gente só é muito 
desorganizada psiquicamente, essa gente só tem uma família desorganizada, 
porque essa gente não recebe os cuidados de que precisa. E se conseguirmos 
oferecer os cuidados que essa gente precisa e se com isso essa gente conseguir 
se organizar psiquicamente, organizar sua vida e a família, então nós teremos 
demonstrado a tese de que nós não precisamos de hospitais psiquiátricos. 
Que o que necessitamos é de promover cuidados. Nós estamos em condição 
de oferecer cuidado. E cuidado é investimento humano, fundamentalmente. É 
princi palmente investimento humano. 

E esse é o programa que já tem quatro anos de existência. Vamos encerrá-lo 
agora em julho de 2008.  Estamos encerrando para fazer um balanço. E estamos 
encerrando, os psicólogos em companhia das colegas da Terapia Ocupacional. 
Por acaso, uma colega que dava aulas numa outra Universidade, que também 
queria fazer um programa de estágio, achou que a minha idéia era interessante, 
e se associou. Então nós temos psicólogos e terapeutas ocupacionais. Depois, 
alguns bárbaros da medicina, certos estudantes, em número de três, também 
acharam que aquele negócio era interessante e se voluntariaram para o trabalho. 
Então nós estamos agora com o terceiro estagiário de medicina. 

E o interessante é que nós trabalhamos com a noção de campo e núcleo 
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de que o sanitarista Gastão Wagner fala para distinguir os elementos comuns á 
todas as profissões dos elementos específicos. No nosso estagio damos ênfase 
nos núcleos, no que é aprendizagem comum.  É todo mundo junto o tempo 
todo. O discurso para um psicólogo é o mesmo para o terapeuta ocupacional. 
Porque nós radicalizamos no desafio da prestação de cuidados. Nós até hoje 
tivemos 110 alunos, que passaram pelo nosso programa, por seis meses, por um 
ano, e uma minoria por um ano e meio. 

O nosso programa se baseia fundamentalmente na noção de Atenção Domiciliar. 
Se eu quero cuidar das pessoas eu tenho de ir ao local em que as pessoas vivem. 
Os nossos atendimentos são atendimentos semanais, bi-semanais, tri-semanais, 
tantos quantos forem necessários na casa da pessoa. Uma das características 
necessárias para os estudantes participarem desse estagio é que eles tenham 
tempo. Vinte horas por semana, no mínimo. E não pode ter aula de inglês, aula de 
balé; tem de ter vinte horas de disposição. Pode ser sábado, pode ser domingo, 
mas, enfim, tem que ter vinte horas por semana para participar desse estágio. 

Então, o atendimento, a atenção domiciliar é ir à casa das pessoas e fazer 
da casa o lugar da escuta e da intervenção. Nós trabalhamos e isolamos um 
conceito fundamental, a partir de uma interpretação da psicose que vem com 
o Pichon Riviére, de que a psicose se constitui num distúrbio do vinculo, que 
existe um enigma da questão vincular na psicose e que isso constitui o principal 
da gestão terapêutica do paciente psicótico: a questão do outro, como ele a 
estabelece, como ele se relaciona com esse enigma. Colocamos como eixo, por 
isso, a noção de vínculo e passamos então a trabalhar na casa das pessoas.

A casa das pessoas é um setting mais interessante.  Porque lá a gente opera 
com níveis muito concretos dos aspectos que determinam as crises das pessoas.  
A dona Maria trata o filho como bebê: “Vamos parar com isso dona Maria. Assim 
não dá. Está muito sufocante para ele. Dá um jeito de dar mais espaço”. E às 
vezes aquilo não é uma interpretação não. Aquilo é uma interferência na vida 
da Dona Maria a partir do que você testemunha no cotidiano. E no dia seguinte 
você repete: “Dona Maria, a senhora continua sufocando o cara. Dá um tempo. 
Assim ele não pode respirar. Deixa-o existir”. 

São intervenções muito concretas, mas para fazer essa intervenção você tem 
de ter produzido uma relação de confiança com a Dona Maria, uma relação onde 
ela deposita, usando mais uma vez um termo do Pichon. Nós podemos falar 
o que quisermos com as pessoas que atendemos desde que nós já estejamos 
estabelecidos no lugar de depositários que nos autoriza a dizer aquelas coisas. 
A nossa grande questão é conquistar essa posição de depositário, dessa família, 
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desse paciente, dessas relações todas, que as pessoas nos percebam como uma 
pessoa interessante e útil no seu cotidiano. Que pensem: “Nesse cara eu confio 
porque ele vem aqui toda semana, ele está aqui comigo. Ele conhece como eu 
vivo. Ele é meu parceiro na construção, na administração do meu problema e 
da minha dificuldade. Então nesse cara eu posso confiar”. Esse programa se 
baseia nessa depositação, e a partir daí a gente faz uma gestão complexa dessas 
relações transversais, atravessadas, paralelas. 

Começamos a atender um paciente, descobrimos que o irmão dele é mais 
doido ainda. Ele entra também no atendimento. Deslocamos mais um estagiário. 
Descobrimos que a mãe é mais doida ainda. Mais um estagiário. E começamos a 
abordar as coisas dali. É no quente das coisas, é no calor das coisas que passamos. 
Erramos muito. Fizemos muita bobagem. Perdemos uns três ou quatro pacientes 
por barbeiragem dos supervisores e dos estagiários

Mas fizemos também acompanhamento terapêutico com pacientes que não 
saíam de casa. Então tivemos que treinar isso, esse acompanhamento tera pêu-
tico. Fazemos grupos de pura convivência e sociabilidade. Todos das equipes 
têm reuniões terça, e na outra segunda feira. Temos dois grupos. No inicio, ia 
um paciente, dois pacientes... Hoje são oito, dez pacientes, regularmente. Regu-
lar mente estão lá. É um ponto de encontro, não é um grupo terapêutico. É um 
ponto de encontro para produzir coisas, possibilidades de experiências novas. 
Produzir o conforto da sociabilidade. Fazemos grupos que fazem projetos, pas-
seiam, enfim fazemos essas coisas todas e fazemos intervenções como vocês 
fazem nos CAPS, com requisição para o Ministério Público para beneficio, libe ra-
ção de interdição judicial. 

Enfim, são muitas possibilidades de experimentação para o ensino, para o 
trei na mento das habilidades. Atendemos um paciente no manicômio judiciário. 
Quando começamos a atender, ele era uma paciente em crise que tinha uma 
história de um processo judicial nebuloso, não sabíamos muito bem sobre o 
processo, algo sobre um abuso sexual, e ele estava sendo processado. Um belo 
dia a mãe dele vai ao fórum para pedir a interdição judicial, equivocada ela 
para tentar o beneficio, ai tinha dois mandatos de prisão. Ai ele foi recolhido 
ime dia tamente ao presídio. E as nossas estagiárias corajosas passaram a 
atendê-lo no presídio. E lá dentro do presídio ele teve uma crise horrorosa. 
Elas negociaram e ele foi para um manicômio judiciário. Há dois anos e meio 
a gente faz um acompanhamento desse paciente. A gente negocia agora a 
liberdade condicional dele, no Ministério Público, com o juiz, com o promotor. 
Nós continuamos acompanhando a ele e à mãe. Agora o paciente foi para a 
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prisão. Impossível dar seguimento ao acom pan hamento? Não, continuamos 
acom    panhando e atendendo,

Bem, o programa apresentou resultados interessantíssimos. Ensinou que 
temos cinco, seis pacientes que nós chamamos irredutíveis. Para estes não basta 
o que está sendo feito, é preciso operar outra coisa. Eles precisam de mais do 
que estamos oferecendo. O negócio do estagiário que muda a cada seis meses 
não fun  ciona para eles. Tudo funciona, intensificação de cuidado funciona 
muito para eles, melhora muito a qualidade de vida mas a gente não consegue 
reverter cli ni camente a questão de que ele tenha que se manter desorganizado 
para sobre viver como sujeito no laço social. A gente não consegue reverter esse 
ponto, em que a desorganização continua sendo a única maneira para ele estar 
no mundo. Então, há uma coisa mais sofisticada nesse campo da clínica e aí 
neste ponto que não dá para operar com esse recurso dos estagiários. 

Os estagiários mudam a cada seis meses. Há uma contradição em termos, 
já que eu trabalho a noção de relação, de vínculos. O problema da psicose está 
relacionado com esse enigma do outro e do vinculo, e como é que as pessoas se 
vinculam. E como é que se propõe ao cidadão que tem este tipo de dificuldade, 
que de seis em seis meses vai ser trocada a pessoa que está ali, da qual adquiriu 
confiança, com a qual ele fez uma depositação, com a qual ele se vinculou, e a 
cada seis meses muda essa pessoa? Isso é uma contradição em termos. 

Entretanto, vimos que o problema era muito mais os estagiários darem 
conta de sair. Com o passar do tempo, a primeira, a segunda vez os pacientes 
estranhavam, depois eles depositavam no lugar do cuidado e não mais na pessoa. 
“Então, tudo bem, pode ir embora. Foi bom você ter me acompanhado e tal, mas 
tudo bem, você pode ir embora, pois eu sei que vai vir uma outra pessoa legal, 
que vai ficar aqui no lugar, que vai acompanhar, com essa transferência do lugar 
do cuidado”

Do total de 40, cerca de 30 ou 33 pacientes, vários deles, nesse momento em 
que nós estamos encerrando o estágio, estão sendo reencaminhados aos CAPS. 
Nós estamos produzindo o acolhimento deles nos CAPS, pois os nossos CAPS em 
Salvador estão muito confusos ainda. Estamos mediando essa relação, de forma 
que eles se vinculem aos CAPS. A maior parte voltou a estudar, reorganizou a sua 
vida, estabilizaram o uso de medicamentos e estão há mais de dois anos e meio 
sem internação.

Outro dia aconteceu um caso interessante. Uma dupla de estagiários foi lá 
visitar um paciente. Nós temos supervisão coletiva, como vocês estão aqui todos 
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juntos, aprendemos todos juntos sobre os casos. Então, relataram na supervisão: 
o paciente foi internado. Um paciente que estava há dois anos sem internar-se. O 
que aconteceu? “Ah, nós fizemos a visita. Nós chegamos e ele estava bem, pediu 
para a gente, entusiasmado, visitar a obra onde ele está ajudando a construir a 
casa da família. Nós fomos, ele nos mostrou. A gente voltou e quando a gente foi 
embora parece que ele não ficou muito bem. Aí o irmão falou alguma coisa, e ele 
deu uma porrada no irmão. Como ele é um paciente que já se internou muitas 
vezes levaram-no para a internação, ele foi internado”.

Obviamente, responsabilizei as estagiarias. A responsabilidade é de vocês, eu 
disse. Vocês precisam tomar Red Bull para atender esses pacientes, para esta-
rem atentas a tudo o que se passa e inclusive ter atitude quando vão ver uma 
obra em construção, quando o usuário convida. Porque ver obra dos outros é 
uma chatice. É uma das coisas mais chatas quando você vai visitar um amigo 
e ele diz: “Venha ver a obra que estou fazendo’. É ou não é uma chatice? E eu 
per cebi que elas foram traídas pela chatice de ver a obra. Ele estava empolgado 
e elas deram uma ducha nele, pois elas foram muito negligentes em presença. 
Perguntei:” vocês falaram “oohhh que interessante, que importante?” Não, 
não falaram nada disso. Elas foram frias com o entusiasmo dele. E isso mexeu 
com ele. Funciona assim, automaticamente, foram lá ver a obra, levou, investiu, 
depositou, frustrou a uma certa expectativa, então ele se desorganizou. Porque 
estes sujeitos são os que se desorganizam por fatos pequenos como estes. E ai 
o irmão falou alguma coisa e ele deu uma porrada. “Então, concluí, o que acon-
teceu é de responsabilidade de vocês. Desinternem o paciente”, intimei!

E foi lindo. Elas foram lá na família, fizeram a discussão toda. Dois anos sem 
internar o cidadão, como é que vai voltar a internar levianamente por uma 
bobagem dessa? Porrada todo mundo dá, família pobre dá porrada em todo o 
mundo. Violência familiar e doméstica é uma cultura de violência, e é preciso 
acabar com ela, mas enfim, por que ele vai ter que ser internado? O irmão 
se arrependeu. Dois dias depois a mãe foi lá buscá-lo para desinterná-lo e o 
hospital falava assim – era um hospital privado conveniado do SUS: “A senhora 
tem certeza que vai levar? Ele não poderá voltar nos próximos 30 dias depois de 
internado”. Ameaçavam a mãe! E lá está em casa o paciente, super bem. Essas 
são historias de investimento. Foi uma grande aprendizagem para todos.

Então, para concluir, eu diria para vocês que esta tem sido minha aprendizagem.  
E eu descobri que perdi muito tempo, perdi muito tempo por não ter trabalhado o 
principal recurso que eu tinha na minha faculdade. O principal recurso que eu tinha 
para a minha militância. Eu perdi muito tempo por não ter investido na formação 
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dos profissionais que iriam atuar no CAPS, nessa formação dentro da academia. 
Os nossos estágios são estágios muito concorridos, normalmente a gente tem 20 
vagas, aparecem 40, 50 candidatos. Descobri também que os estudantes estão 
buscando mais modos de fazer, campos de prática, do que retomar a historia 
da loucura, para refletir sobre os aspectos mais gerais. Há um grande poder na 
ideologia da liberdade antimanicomial hoje, mas não sei se vocês estudantes 
estão mais pragmáticos, são mais de resultado, mais pragmá ti cos, numa postura 
mais de resultado e querem também aprender como é que se faz.

Eu descobri que aquele discurso que fiz na minha universidade, dando aula, 
nas palestras, nos eventos, que eu fiz por 10 anos, que agora havia uma grande 
audiência em torno, interesse por isso. E um grande recurso foi gerado a partir 
disso foi o Grupo de Trabalho Estudantil Eduardo Araújo, em homenagem a 
um companheiro nosso, usuário, que foi lá na faculdade e disse: “Vocês não 
querem montar um grupo de apoio à luta antimanicomial?” E a partir disso, 
embrionariamente organizou alguma coisa. Depois disso ele morreu, e o grupo 
retomou isso e construiu um grande projeto de intervenção estudantil, de 
modo autônomo, dentro da faculdade. Eu como professor apenas subscrevo os 
projetos e os legalizo como programas de extensão. 

Eles agem autonomamente, eu sou um mero assinador para aquilo valer 
como extensão para a vida acadêmica deles. Eles fizeram uma avaliação dos 
serviços de Saúde Mental do município de Salvador, numa pratica muito parecida 
com aquela do VER SUS. De visitar os serviços, de fazer uma permaneciam nos 
serviços, de fazer um diagnostico nos serviços, foi muito importante e formativo 
Eu fiquei impressionado com a mudança da capacidade de percepção deles. 
Eles fizeram isso. Eles fizeram um Cine Insano, alguma coisa assim, que é uma 
mostra de cinema regular dentro da faculdade convidando os colegas para 
discutir os temas da loucura durante todo o ano. Fizeram um seminário muito 
interessante, onde  apresentaram os resultados dessas pesquisas, e discutiram 
fundamentalmente essa questão do território, problematizaram o seminário, 
como vocês estão fazendo. 

Então eu percebi que podia começar a ficar menos ansioso porque havia 
produzido, através dessa prática clinica, técnica do fazer pratico uma militância 
muito orgânica da luta antimanicomial. Eles são muito parecidos conosco, sabe, 
Ana Marta. Eles aprenderam que o hospício não, que a ordem manicomial não. 
Eles captaram isto de uma forma muito radical. Captaram como uma tendência 
da sociedade em relação a esse grupo de paciente.

E hoje, para minha felicidade, são disputadíssimos os alunos que fizeram 
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parte do PIC (Programa de Intensificação de Cuidados). São disputadíssimos, 
estão nos CAPS estão trabalhando no interior do Estado, são porta-vozes de uma 
perspectiva radical e substitutiva em relação aos manicômios. Talvez eles saibam 
insuficientemente sobre a teoria da clínica da psicose. Talvez a minha própria 
limitação em relação a isso não tenha permitido que eles tenham desenvolvido 
de uma forma mais sofisticada. Apesar disso, eu digo que o que eles sabem 
da clinica da psicose dá para eles lidarem com 90% dos casos por aí. Porque 
eu fiquei com essa idéia de que há 10% dos casos que precisam de algo mais 
sofisticado em termos da competência clinica. Que há uns 10% que precisam 
de uma ação muito mais sofisticada para que você consiga interferir numa certa 
dinâmica que estabelece a experiência psicótica. 

Mas estes profissionais certamente têm uma coisa que eu reputo como fun-
da mental: eles têm postura, eles têm pegada. Doido pra eles é o seu tra balho, 
sem medo, sem confiança excessiva, mas com atitude. Tínhamos uma estagiária, 
a Fernanda, agora estagiaria do CAPS: ela é praticamente a pessoa que esta 
dando formação para os profissionais do CAPS nesse negocio de atender pa-
cien te em crise. Todo mundo pirado, e ela, aquela pivete, desse tamanho, chega 
lá e o paciente diz: “Vou matar, vou esganar”, e a equipe pensa: “Nossa, tem 
que chamar a segurança”, e ela diz assim: “Ele só está falando que vai matar, vai 
esganar. Enquanto ele estiver falando a gente pode conversar com ele, o proble-
ma é quando ele partir para cima”. 

Então, quer dizer, há uma postura de relação que eu acredito ser fundamental, 
uma postura democrática, uma ética de cuidado, uma ética da responsabilidade, 
uma consciência de que o que faz diferença na nossa clinica é o encontro clínico. 
O que faz diferença é a presença. Produzimos juntos uma revista sobre o nosso 
programa. E para um professor universitário a coisa mais deliciosa é quando aluno 
escreve sem você mandar. Nada melhor do que isso. Ficamos entusiasmadíssimos. 
Você não precisa mandar. A gente tem uma revista que já esta diagramada e 
estamos batalhando pelo financiamento da edição que se chama Intensa Extensa: 
a clinica psicossocial das psicoses, na qual esses alunos tiveram voluntariamente 
a necessidade, a precisão subjetiva de escrever sobre o que fizeram. Passar 
para o texto, passar para o outro plano. De passar os casos que atenderam, os 
sentimentos que estabeleceram. Não é uma revista de artigos científicos. É uma 
revista de relatos de experiências na atuação desse programa. 

Então eu considero de alguma forma que esse projeto veio responder para 
mim que eu podia ter feito há muito tempo coisas dessa maneira e que, talvez, 
a idéia de que a produção de novos campos de pratica seja a grande revolução. 



104

Não adianta a gente ficar falando, a gente tem de fazer junto com os alunos 
e talvez isso possa mudar um pouco, pois nós passamos a ser mais atrativos 
paulatinamente, mais atrativos no meio da mesmice que muitas vezes domina 
o cenário acadêmico e os cursos de Psicologia. E as pessoas dizem: vou atrás 
destes bárbaros, porque hoje também tem muito serviço no CAPS hoje. E é 
preciso aprender a trabalhar no CAPS para arranjar um emprego no CAPS. Por 
isso eu falei que tem um negócio de cálculo e resultado também, não é ideologia 
somente não. Mas por fim, por cálculo também se chega muito facilmente à 
convicção de que nós fazemos tem uma superioridade ética e que de alguma 
forma, o que nos falta ainda, quanto à parafernália técnica, certamente nós 
temos para dar e vender no campo da ética. E isso nos faz atrativos. 

Eu quis dividir com vocês um pouco das minhas preocupações e das minhas 
experiências tentando aproximar a universidade de uma forma viva do campo 
da assistência. Eu descobri que a universidade que precisava ser aproximada era 
eu, entenderam, eu era a universidade que precisava se aproximar das dinâmicas 
vivas e não esperar que os outros o fizessem. A responsabilidade era minha. E 
fui muito legal, nos quatro últimos anos eu me reencantei inclusive com este 
campo da clinica, do que eu me encontrava um tanto distanciado. Eu vi que era 
fantástico! E que eu ainda gosto muito de fazer isso. Obrigado a todos. 




