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RESUMO 

 

Essa tese tem como foco discutir acerca das articulações produzidas no campo 

sociocultural do processo de Reforma Psiquiátrica e sua pertinência para a consolidação 

da Estratégia de Atenção Psicossocial (EAPS) em Fortaleza/CE. Tal interesse justificou-

se pela necessidade de promover não apenas a produção de tais redes, mas também 

interfaces que possibilitem estratégias de suporte e sociabilidade sob a ótica da 

desinstitucionalização da loucura. Inspirados na perspectiva cartográfica de Deleuze e 

Guattari, determinamos como objetivos: 1) debater a complexidade do processo de 

Reforma Psiquiátrica e analisar a EAPS como modelo para política atual de saúde 

mental do país; 2) mapear as estratégias socioculturais ligadas à rede de CAPS na 

cidade, examinando as experiências que já se constituem ou podem vir a se constituir 

como redes de suporte social cotidianas; 3) a partir deste mapeamento, definir e discutir 

eixos que convirjam para a concretização deste novo paradigma em saúde mental, 

esboçando uma cartografia das questões e movimentos em curso. O mapeamento, 

realizado em 2009, constituiu-se por entrevistas semiestruturadas com os coordenadores 

dos 14 CAPS existentes e com algumas pessoas relacionadas ao Colegiado de Saúde 

Mental. Além disso, durante todo o desenvolvimento do estudo, participamos de 

eventos públicos, que nos dessem pistas das conexões entre saúde mental e cultura. A 

partir do levantamento produzido, definimos três vetores de discussão (Arte, Trabalho e 

Parceria com Movimentos Sociais) que se sobressaíram como possibilidades efetivas de 

intervenção no campo sociocultural da Reforma em Fortaleza e indicaram caminhos 

relevantes no processo de efetivação de um novo modelo de atenção. Para cada um 

desses eixos, buscamos nos aproximar de um campo empírico de investigação (Projeto 

Arte e Saúde, COOPCAPS e MSMCBJ) no qual pudéssemos conhecer melhor suas 

potencialidades e dificuldades a partir de entrevistas abertas com alguns de seus atores e 

a produção de um “diário de sensações” no ano de 2010. Vimos que eles estão 

articulados com a proposta da EAPS, fazendo parte das preocupações da Política 

Nacional de Saúde Mental e também da gestão municipal. Contudo, percebemos ser 

necessário fomentar ainda mais tais dimensões, atentando para sua complexidade tanto 

no plano macro quanto micropolítico, no intuito de continuar pondo em movimento o 

processo de Reforma Psiquiátrica. 

 

Palavras-chave: reforma psiquiátrica; atenção psicossocial; dimensão sociocultural, 

redes. 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to discuss on articulations that have been produced on the socio-

cultural field in the Psychiatric Reform process and its pertinence to the streghtening of 

Psychosocial Care Strategy (EAPS) in Fortaleza/CE. Such interest has been justified by 

the need to promote not only the production of these networks, but also interfaces to 

enable strategies of support and sociability from the perspective of deinstitutionalization 

of madness. We were inspired by the cartography perspective of Deleuze e Guattari, and 

determined as objectives: 1) to discuss the complexity of Psychiatric Reform process 

and analyze the EAPS as a model for the current Mental Health policy in the country; 2) 

to map socio-cultural strategies connected to the CAPS network in the city, 

investigating experiences that already exist or may be constituted as everyday social 

support networks; 3) from that mapping to start, define and discuss some aspects that 

converge to the accomplishment for this new mental health paradigm, drawing a 

cartography of the issues and movements in progress. The mapping was carried out in 

2009 and consisted of semi-structured interviews with the coordinators of the 14 

existent CAPS and with some people connected to the Coordination of Mental Health. 

Besides, during the whole development of the study, we have taken part in public events 

that brought us clues on the connection between mental health and culture. From the 

survey produced, we defined three vectors for discussion (Art, Labour and Partnership 

with Social Movements) which have been highlighted as effective possibilities of 

intervention in the socio-cultural field of Psychiatric Reform in Fortaleza and reveal 

important paths on the fulfillment process of a new pattern of care. For each of these 

axes, we chose a field of empirical research (Projeto Arte e Saúde, COOPCAPS e 

MSMCBJ) in which we could better understand their strengths and difficulties, starting 

from open interviews with some of their actors and the production of a “diary of 

sensations” in 2010. We have seen that they are articulated with the proposal of EAPS, 

being part of the concerns to the National Mental Health Policy and also the municipal 

administration. However, we have noticed to be necessary to promote those dimensions 

further, focusing on its complexity at the macro and micro policies, with the purpose of 

leading the Psychiatric Reform process. 

 

Key-words: psychiatric reform; psychosocial care; socio-cultural dimension; networks. 
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RESUMEN 

 

Esta tesis tiene como propósito discutir las relaciones producidas en el campo 

sociocultural durante el proceso de la Reforma Psiquiátrica y su pertinencia para la 

consolidación de la Estrategia de Atención Psicosocial (EAPS) en Fortaleza/CE. Este 

interés se justifica  por la necesidad de promover no solo la producción de este tipo de 

redes, sino también las interfaces que posibiliten estrategias de soporte y sociabilidad 

desde una perspectiva de desinstitucionalización de la locura. Inspirados por la 

perspectiva cartográfica de Deleuze y Guattari, hemos determinado los siguientes 

objetivos: 1) debatir la complejidad del proceso de la Reforma Psiquiátrica y analizar la 

EAPS como un modelo para la política actual de salud mental en el país, 2) delinear las 

estrategias socioculturales relacionadas a la red CAPS en la ciudad, examinando las 

experiencias ya constituidas o las que puedan llegar a constituirse como redes de 

soporte social cotidianas, 3) a partir de ese delineamiento, definir y discutir los ejes que 

convergen hacia este nuevo paradigma en salud mental, describendo en una cartografia 

los temas y los movimentos em curso. La recolección de información, llevada a cabo en 

2009, consistió en entrevistas semi-estructuradas con los coordinadores de los 14 CAPS 

existentes y algunas personas relacionadas con el Colegiado de Salud Mental. Además, 

durante todo el desarrollo del estudio, participamos de eventos públicos, que diesen 

pistas sobre las conexiones entre la salud mental y la cultura. A partir de la información, 

definimos tres vectores de discusión (Arte, Trabajo y Alianza con los Movimientos 

Sociales) que sobresalían como posibilidades efectivas de intervención en el campo 

sociocultural de la Reforma en Fortaleza e indicaron caminos relevantes en el proceso 

de ejecución de un nuevo modelo de atención. Para cada uno de estos ejes, eligió un 

campo de investigación empírica (Projeto Arte e Saúde, COOPCAPS e MSMCBJ) en el 

que se pudiera entender mejor sus puntos flertes e las dificultades, com el uso de 

entrevistas abiertas con algunos de sus actores y la producción de un “diário de 

sensaciones” en el año de 2010. Hemos visto que estos vectores están articulados con la 

propuesta de la EAPS, pues forman parte de las preocupaciones de la Política Nacional 

de Salud Mental y también de la gestión municipal. Sin embargo, creemos que es 

necesario fomentar aún más estas dimensiones, teniendo en cuenta su complejidad tanto 

en el plano macro como micropolítico, a fin de continuar poniendo en movimiento el 

proceso de Reforma Psiquiátrica. 

 

Palabras clave: reforma psiquiátrica; atención psicosocial; dimensión sociocultural; 

redes. 
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1. PARA TECER UMA TESE 

 

A criatividade é apenas a criação de soluções originais para 

problemas dados, enquanto a criação envolve a invenção dos 

próprios problemas (Kastrup, 2007a, p.60). 
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Agulhas, novelos de lã coloridos, um molde, muita paciência. Faz-se uma 

laçada, um ponto, um nó; outra laçada, mais um ponto e um nó. Esse último não ficou 

bom. Desfaz, refaz. O plano era fazer um gorro, mas agora um cachecol parece ser a 

escolha mais adequada. Usamos diferentes tons de linhas, que pegamos emprestado com 

outros amigos costureiros, e criamos desenhos que nem tínhamos cogitado de início.  

A escrita da tese que ora apresentamos, em muitas ocasiões, nos remeteu a um 

trabalho de costura, aqui entendido não como remendo ou conserto, mas como produção 

de alinhavos, de laços. Máquina de agenciamentos. Neste sentido, no lugar de linhas, 

agulhas, pontos e nós, buscamos cerzir pensamentos, percepções, conceitos, afectos, 

encontros. E, ao invés de tomarmos uma figura estática como modelo, inspiramo-nos no 

traçado de uma cartografia, com múltiplos desenhos e enredamentos, que se 

modificavam a cada novo olhar.  

Tal metáfora nos pareceu ainda mais apropriada devido ao nosso interesse em 

discutir a constituição de redes heterogêneas e diversificadas que apóiam e fomentam a 

Reforma Psiquiátrica no Brasil. Mais do que cumprir com as exigências de elaboração 

de um trabalho acadêmico, desejávamos que esta pesquisa pudesse colaborar 

efetivamente para a construção de caminhos possíveis na consolidação da Estratégia de 

Atenção Psicossocial (EAPS), ainda que fosse apenas com um fiozinho solto o qual 

alguém pudesse usar para costurar outras histórias. 

Passos e Barros (2009) afirmam que toda produção de conhecimento baseia-se 

em uma tomada de posição que implica o sujeito politicamente, isto é, no modo como 

ele se relaciona com o mundo e consigo mesmo. É esse posicionamento que torna 

possível indagar determinada realidade de maneira distinta e criar outros planos de 

visibilidade e expressividade. É também a análise dessa implicação que permite 
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perceber os movimentos de captura e resistência que afetam este processo e mobilizam 

a escolha de diferentes caminhos. 

A construção de nosso objeto de pesquisa indica, assim, a maneira como nos 

afetamos e nos relacionamos com os desafios enfrentados pela Reforma Psiquiátrica no 

Brasil e, sobretudo, como nos posicionamos diante dos encontros, teóricos e 

existenciais, que tecemos nesse/com esse campo. Isso significa que tal objeto não se 

encontrava dado a priori, mas que foi sendo delineado no contato entre pesquisador, 

teorias e campo. Dessa forma, pensamos ser relevante apresentar, ainda que de modo 

breve, as questões que auxiliaram na composição de nosso escopo. 

As inquietações que movem essa tese derivam-se do nosso contato com tal 

campo problemático desde a época de nossa investigação de Mestrado. A partir da 

percepção de que o campo cultural extrapola o uso da arte como ferramenta terapêutica 

stricto sensu e que se faz necessário problematizar o papel dessa dimensão sociocultural 

no movimento da Reforma Psiquiátrica, pusemo-nos a indagar a respeito de como as 

articulações entre loucura e cultura poderiam fomentar o processo ainda embrionário de 

constituição da rede assistencial de saúde mental em Fortaleza/Ce.  

Desde o início do nosso trabalho, algumas perguntas mobilizavam-nos a pensar: 

o que significa, de fato, desinstitucionalizar a loucura? Que porosidades e capturas a 

cidade/sociedade permite? Que papel as redes sócio-culturais desempenham (ou podem 

desempenhar) neste processo? E que redes são essas? 

A idéia de rede tem sido trabalhada por diferentes teorias e campos de 

conhecimento e aplicação, tornando-se, no caso da saúde mental, um conceito-chave 

nos debates acerca da Reforma Psiquiátrica, da atenção psicossocial e da 

desinstitucionalização da loucura. Todavia, parece-nos que, apesar do uso quase 
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exaustivo do termo, a discussão acerca desse constructo, como ferramenta teórica e 

instrumento prático e de intervenção, tem ficado aquém de sua potência inventiva.  

Segundo Zambenedetti e Silva (2008), tal conceito modificou-se 

fundamentalmente no processo de Reforma Psiquiátrica brasileiro, passando de um 

modelo preventivista, no qual a rede era complementar ao hospital psiquiátrico, para um 

modelo desinstitucionalizante, em que se propõe efetivamente a substituir o modo 

asilar. A rede advoga a articulação de serviços assistenciais e recursos sociais 

comunitários com o intuito de formar uma “série de pontos de encontro, de trajetórias 

de cooperação, de simultaneidade de iniciativas e atores sociais envolvidos” (Amarante, 

2007, p.86).  

A idéia de rede coaduna-se, portanto, com a perspectiva de construção de um 

lugar e de um modo distinto de lidar com a diferença radical da loucura. Não mais a 

lógica da clausura e da periculosidade, mas a busca por novas formas de cuidado e de 

práticas de sociabilidade dentro do território. Essa outra maneira de se relacionar com a 

loucura apresenta também novos desafios em vários âmbitos, caracterizando a Reforma 

Psiquiátrica como um “processo social complexo”, conforme definição de Amarante 

(2003, p.48). O autor assinala que o movimento da Reforma é composto por quatro 

dimensões - teórico-conceitual ou epistemológica, técnico-assistencial, jurídico-política 

e sociocultural - que se complementam e, não obstante remetam a esferas de ação 

distintas, se encontram entrelaçadas e produzem ressonâncias entre si.  

Como exemplo disso, podemos observar que não seria possível pensar em 

transformações no âmbito dos serviços sem debater a inserção destes num contexto 

sociocultural, que produz relações econômicas, políticas, históricas, urbanas etc., 

configurando modos de pensar, agir e sentir. Ou ainda, se mostraria infrutífero pleitear 

mudanças nas leis, descolando-as de uma discussão conceitual que desse suporte à 
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produção de um novo discurso e de novas práticas. Ressalta-se, portanto, a importância 

de todos esses aspectos na construção dinâmica e permanente de tal processo, visto que, 

ao se modificar a lógica e o saber que dão sustentação a certo modo de tratar e 

compreender a loucura torna-se imprescindível também transformar as práticas e as 

relações que se estabelecem com ela no campo político, jurídico, social e cultural. 

A despeito das dificuldades em trabalhar com um processo comprometido com 

tantas frentes de luta, nossa aposta é exatamente a de que a riqueza dessas articulações 

pode produzir outros arranjos de força no campo social. Todavia, verificamos que, ao 

longo do tempo, a Reforma não avançou de modo semelhante em todas essas áreas. 

Percebemos, assim, a importância e a necessidade de discutir de modo mais acurado o 

desenvolvimento de ações na esfera sociocultural, haja vista ser este um aspecto 

fundamental na ampliação do conceito de Reforma Psiquiátrica e que deteve pouca 

atenção e investimento por parte da política nacional até então, apesar de apresentar 

uma relevância fundamental na proposta de desinstitucionalização e reinserção dos 

sujeitos em sofrimento psíquico.   

Amarante (2009) explica-nos que a dimensão cultural da Reforma diz respeito à 

transformação do lugar social da loucura e é estratégica neste processo por possibilitar a 

ampliação da Reforma Psiquiátrica para além de apenas uma modificação no modelo 

assistencial. Tal eixo abarca um conjunto de intervenções e estratégias que possibilitam 

a criação de outro modo de ver e lidar com a loucura no imaginário social, tais como: 

associações de usuários e familiares, cooperativas sociais, projetos comunitários, etc. 

Embora a política de atenção psicossocial que rege a assistência em saúde 

mental no país indique a necessidade de se trabalhar a partir de diferentes eixos, 

observamos que o foco principal findou sendo, principalmente, o nível técnico-

assistencial, apesar de podermos constatar também alguns avanços em outros campos, 
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como na formulação de novas leis de amparo e proteção às pessoas em sofrimento 

psíquico ou ainda na reformulação de conceitos e saberes que embasam essa discussão. 

Não obstante, perguntamo-nos por que as políticas públicas tomaram esse rumo. A que 

necessidades e demandas respondiam? Que efeitos foram provocados pela escolha deste 

foco? E que novos caminhos são necessários para fomentar os diversos eixos e apontar 

outras saídas para a Reforma no Brasil? Como diversificar a rede de serviços 

substitutivos e conectá-la a outras redes de intervenção cultural pode ampliar e efetivar 

mudanças nas relações estabelecidas com a loucura (transformações no imaginário 

social, nas representações e conceitos a ela vinculados, nas práticas e nos territórios 

urbanos)? 

Apesar da percepção de que a dimensão sociocultural da Reforma Psiquiátrica 

necessita de maior incentivo e investimento no que tange à política nacional de 

assistência à saúde mental, verificamos que ocorreram conquistas importantes neste 

âmbito. Podemos citar, como exemplo, a maior participação dos segmentos da luta 

antimanicomial (usuários, familiares e profissionais) na proposição de direcionamentos 

para as políticas de saúde (tanto na participação das Conferências de saúde mental e dos 

Conselhos de saúde, como a partir da organização de associações, grupos e 

cooperativas).  

Além disso, foram criados equipamentos sociais como, por exemplo, os Centros 

de Convivência e Cultura, que fomentam articulações relevantes de apoio à saúde 

mental. Esses dispositivos públicos oferecem espaços de sociabilidade, produção 

cultural e intervenção na cidade e não se caracterizam como instrumentos assistenciais, 

de atendimento médico ou terapêutico (Brasil, 2007).  

Há, ainda, ações como a parceria entre o Ministério da Saúde (MS), representado 

pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), por meio do Laboratório de Estudos e 
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Pesquisas em Saúde Mental (LAPS) e o Ministério da Cultura (MinC), representado 

pela Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural (SID), que lançou em 2009 o 

primeiro prêmio cultural nacional voltado para a área da Saúde Mental
1
, e a colaboração 

entre os movimentos da Reforma Psiquiátrica e da Economia Solidária, atualmente 

política oficial do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que busca inclusão social 

das pessoas em sofrimento psíquico através de empreendimentos solidários e de auto-

gestão (Brasil, 2005a).  

Essas iniciativas, no entanto, ainda estão em processo de construção e, muitas 

vezes, são limitadas pela falta de investimento e interesse na sua ampliação. Temos um 

exemplo claro disso ao compararmos a evolução no número de Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) criados neste período em relação a outros serviços como 

cooperativas de trabalho e Centros de Convivência e Cultura, dispositivos que não tem a 

terapia e o tratamento como objetivo primeiro.  

De acordo com os dados do Ministério da Saúde (Brasil, 2011a), até dezembro 

de 2010 existiam 1620 CAPS funcionando em território nacional. Um aumento bastante 

significativo ao compararmos com o número desses equipamentos no ano de 2002, 

quando havia apenas 424. Com relação ao número de Centros de Convivência e Cultura 

cadastrados no Ministério da Saúde e em funcionamento
2
 até o fim de 2008, tem-se 

apenas 51 implantados em todo o país, dos quais apenas quatro encontram-se fora da 

região sudeste (dois no Paraná e dois na Paraíba) (Brasil, 2010). 

                                                           
1 O prêmio: “Loucos pela Diversidade” teve seu edital lançado em 20 de maio de 2009 e homenageava, 

nessa edição, Austregésilo Carrano, escritor e militante da Luta Antimanicomial. Tal premiação surgiu 

das propostas elaboradas na Oficina Nacional de Indicação de Políticas Públicas para pessoas em 

Sofrimento Mental e em Situação de Risco Social – Loucos pela Diversidade: da diverisdade da loucura 

à identidade da cultura, ocorrida no ano de 2007, e visava a “premiar iniciativas culturais de instituições 

públicas ou privadas sem fins lucrativos que atuam na interface saúde mental e cultura, organizações da 

sociedade civil sem fins lucrativos e grupos artísticos ou artistas sem vínculo institucional que atuam na 

interface saúde mental e cultura e pessoas em sofrimento psíquico” (Brasil, 2009a, p.1). 
2
 De acordo com o relatório de gestão (Brasil, 2011b), existem ainda nove Centros de Convivência e 

Cultura em construção e vinte em forma de projetos. É possível verificar, então, que não houve a 

concretização da ampliação desse tipo de equipamento no último ano. 
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É importante esclarecer que, ao compararmos tais dados não estamos 

questionando o aumento no número de CAPS, tampouco defendendo que estes 

deveriam existir em mesmo número que outros serviços ou equipamentos. Entendemos 

que cada um desses dispositivos ocupa um lugar e uma função específica e relevante na 

construção da rede de atenção em saúde mental. O que desejamos problematizar com 

essa comparação é a lógica, ainda bastante presente, de que a Reforma Psiquiátrica é 

produzida, apenas, no âmbito técnico-assistencial estrito. 

Vemos, assim, que muito ainda há a desenvolver neste campo, não apenas no 

que se refere ao cenário nacional, em uma dimensão macropolítica e normativa, mas 

também no modo como a Reforma, no sentido de um movimento social vivo, atualiza-

se em contextos locais. É neste sentido que passamos a indagar nosso campo de 

investigação. 

O caso de Fortaleza/CE apresenta uma história peculiar e interessante e ajuda-

nos a vislumbrar algumas dificuldades encontradas no processo de implantação de uma 

rede de apoio à saúde mental baseada na perspectiva da desinstitucionalização e da 

atenção psicossocial. O processo de Reforma Psiquiátrica só começou a se estruturar 

efetivamente no início de 2006. Até este momento, a cidade possuía apenas três CAPS 

II, alguns equipamentos de passagem, como ambulatório e hospital-dia, e experiências 

comunitárias de atenção à saúde, tais como: o Movimento de Saúde Mental Comunitária 

do Bom Jardim (MSMCBJ) e o Movimento Integrado em Saúde Mental Comunitária 

(MISMEC-Ce), responsável pelo Projeto Quatro Varas. A assistência no âmbito da 

saúde mental baseava-se, prioritariamente, nos sete hospitais psiquiátricos existentes, 

sob a ótica de um modelo biomédico.  

A partir da mudança na gestão municipal, iniciada em 2005, houve uma 

ampliação expressiva no número de CAPS, que proporcionou a Fortaleza um 
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reconhecimento como uma das cidades que mais expandiu sua rede de saúde mental nos 

últimos anos
3
. Neste período, além do fechamento de um hospital psiquiátrico particular 

conveniado com o Sistema Único de Saúde (SUS), ocorreu a criação de mais três CAPS 

II, seis CAPSad, dois CAPSi e um Serviço Residencial Terapêutico (SRT). Houve, 

ainda, a experiência da criação de um setor de desintoxicação, bem como a articulação 

de leitos em Hospitais Gerais. Todavia, devido a problemas institucionais, tais leitos 

foram desativados e a gestão estava buscando novas articulações possíveis neste âmbito.   

Com a expansão da rede de serviços substitutivos, houve também uma busca por 

novas estratégias de suporte no âmbito comunitário e por outros modelos de cuidado, 

como, por exemplo, o início da implantação do matriciamento na atenção básica. Assim, 

a tessitura de redes sociais e intersetoriais de apoio e suporte e a mudança no modelo de 

atuação ainda estão se esboçando. Nota-se, porém, que em muitas circunstâncias, uma 

reflexão mais atenta acerca do modo de atenção psicossocial e suas vicissitudes torna-se 

secundária em relação à busca por avanços na infraestrutura da rede sanitária de saúde 

mental. É importante, então, ressaltarmos que a ampliação física de tal rede é de suma 

importância e necessidade, mas apenas isso não garante a transformação ensejada na 

maneira de lidar com a loucura.  

Por se tratar de um processo recente, tanto em relação à cidade de Fortaleza 

quanto no que se refere à realidade brasileira, entendemos que muito ainda precisa ser 

feito e que tal processo exige a participação de todos (usuários, familiares, técnicos, 

gestores, comunidade, universidade) em um trabalho contínuo de discussão e criação de 

novas práticas e caminhos que apontem para a desconstrução de estigmas e para a 

produção de outras formas de cuidado e sociabilidade. Apesar das ações citadas, 

                                                           
3
 A Coordenação Nacional de Saúde Mental (MS) incluiu a cidade de Fortaleza na Menção de 

Reconhecimento de Experiências Exitosas de Saúde Mental, divulgada no Dia Mundial de Saúde Mental 

(10 de outubro) de 2009, como o município com significativa ampliação da rede de atenção psicossocial e 

da cobertura assistencial dos últimos anos (Fortaleza, 2009). 
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percebemos que o foco da política de saúde mental (em todos os níveis de gestão) 

continua muito restrito às mudanças técnico-assistenciais, o que finda por dificultar a 

ampliação e efetivação da Reforma, visto que esta diz respeito não somente a uma 

mudança técnico-administrativa, mas à produção de outros modos de relação com a 

diferença.  

Compreendemos, assim, a relevância deste trabalho e da escolha de nosso locus 

de investigação ao propor discutir e dar visibilidade a uma dimensão da Reforma 

Psiquiátrica que é preciso promover, bem como refletir sobre esse contexto atualmente 

na cidade de Fortaleza. Tendo em vista a necessidade de se avançar na discussão acerca 

dos princípios da Reforma brasileira e suas transformações ao longo dos últimos anos, 

definimos, pois, como objeto de nosso estudo as articulações que vêm se desenvolvendo 

em uma dimensão sociocultural, que extrapola o campo clínico-assistencial estrito no 

processo de Reforma Psiquiátrica. Entendemos que a proposta de uma política de saúde 

mental, cuja história está firmemente atrelada à forte participação de movimentos 

sociais a favor de uma noção ampliada de saúde e que se baseia em paradigmas e 

princípios diferentes daqueles da Psiquiatria clássica, precisa indicar não apenas 

diferentes modos de cuidado e gestão, mas principalmente, deve apontar novas formas 

de relação e sociabilidade. 

Concordamos com Yasui quando diz que: 

 

(...) a Atenção Psicossocial, aqui compreendida como o paradigma 

transformador da Reforma Psiquiátrica, não pode ser confundida com 

uma transformação nos serviços de saúde mental, ou seja, em uma 

modificação na organização institucional das formas de cuidado ou 

dos processos de trabalho. É muito mais ampla e complexa. Refere-se 

à ousadia de inventar um novo modo de cuidar do sofrimento humano, 

por meio da criação de espaços de produção de relações sociais 

pautadas por princípios e valores que buscam reinventar a sociedade, 

constituindo um novo lugar para o louco. Isto implica em transformar 

as mentalidades, os hábitos e costumes cotidianos intolerantes em 
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relação ao diferente, buscando constituir uma ética de respeito à 

diferença (2009, p. 03).   

 

Nossa problemática encontra, portanto, fundamento no paradigma da Estratégia 

de Atenção Psicossocial (EAPS), que se refere a um conjunto de mudanças éticas, 

políticas, práticas e teóricas que fazem parte da atual política de saúde mental do país 

(Yasui & Costa- Rosa, 2008). Calcada nas diretrizes da Reforma Sanitária, a EAPS é 

uma lógica que se articula às diretrizes da atenção territorial, à integralidade dos 

cuidados, à intersetorialidade no campo das políticas públicas, bem como à efetivação 

do controle social via participação dos usuários e familiares. Operar a construção dessas 

interfaces, mapear as tecnologias psicossociais que vêm sendo produzidas no sentido de 

viabilizar processos de reinserção social, aumento de contratualidade e autonomia entre 

os usuários, é um desafio posto na atualidade que o presente trabalho procurou 

enfrentar. 

Ademais, a EAPS leva-nos a refletir acerca da inspiração e da ressonância da 

desinstitucionalização, fundamento da Reforma Psiquiátrica italiana, no processo de luta 

antimanicomial no Brasil. Ao propor a negação e o desmantelamento radical do saber e 

das práticas psiquiátricas produtoras da loucura como “doença mental”, Basaglia e os 

reformadores italianos (Basaglia, 1985) apontam para a desconstrução não apenas do 

manicômio em sua materialidade, como instituição total onde nenhuma troca é possível; 

mas também dos manicômios subjetivos, que impedem o estabelecimento de outras 

relações possíveis com a diferença. É a relação da sociedade com a loucura que 

necessita ser transformada, a partir da crítica às estruturas sociais que sustentam 

determinadas instituições e da ação política, de modo que seja possível pensar em 

processos de emancipação das pessoas em sofrimento psíquico, não resumindo a uma 

adequação destas a uma padronização vigente dos modos de vida.  Como disse Maria 
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Grazia Giannichedda (2002, s/p), citando Basaglia: “Não se pode fazer psiquiatria se 

não existe dignidade, se não são pessoas”
4
.  

A preocupação de ambos os processos de Reforma com o exercício dos direitos 

civis e sociais por parte dos sujeitos em sofrimento mental e sua inserção no campo das 

trocas sociais, faz-nos problematizar também a lógica segmentária e fragmentada 

hegemônica no campo das políticas sociais e seus efeitos nos modos de organização dos 

coletivos que dificultam a criação de processos participativos, novas práticas políticas e 

agenciamentos sociais que resistam à uniformidade e ao controle tão evidentes nos 

modos de subjetivação contemporâneos.  

Em consonância com as reflexões apresentadas, delineamos como objetivo geral 

de nosso estudo analisar a articulação de redes de suporte e sociabilidade e sua 

interface com a rede assistencial em saúde mental no processo de reforma psiquiátrica 

na cidade de Fortaleza/CE à luz dos paradigmas da desinstitucionalização e da 

Estratégia de Atenção Psicossocial (EAPS). Como objetivos específicos, que nos 

serviram de guia na pesquisa, definimos:  

1) debater a complexidade do processo de Reforma Psiquiátrica e analisar a 

EAPS como modelo para política atual de saúde mental do país;  

2) mapear as estratégias socioculturais ligadas à rede de CAPS de Fortaleza, 

examinando as experiências que já se constituem ou podem vir a se constituir como 

redes de suporte social cotidianas;  

3) a partir deste mapeamento, definir eixos de discussão e campos de 

investigação, que convirjam para a concretização deste novo paradigma em saúde 

mental, esboçando uma cartografia das questões e movimentos em curso. 

                                                           
4
 “Non si può fare psichiatria se non c'è dignità, se non ci sono persone” (tradução livre da autora). 
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Tomamos a ideia de rede como um de nossos analisadores
5
 privilegiados, pois 

nos permite refletir acerca da produção dessas articulações envolvendo diferentes 

dimensões da cultura e do cotidiano que tem se conectado à assistência à saúde mental, 

possibilitando aos usuários a reconstrução de suas próprias vidas e à fabricação de 

novas “práticas de espaço” (Certeau, 1994) na cidade. Práticas estas que atualizam 

outros modos de perceber e experimentar o espaço vivido cotidianamente, entendendo 

espaço como “efeito produzido pelas operações que o orientam, o circunstaciam, o 

temporalizam e o levam a funcionar em unidade polivalente de programas conflituais ou 

de proximidades contratuais” (Certeau, 1994, p.202).  

Afinal, como vislumbrar outras formas de relação com a loucura, se 

continuamos a mantê-la restrita a determinados lugares? De que maneira podemos 

produzir outros modos de sociabilidade se não rompemos com a lógica de um circuito 

fechado em si mesmo? Com a intenção de aprofundar as questões ora apresentadas e 

que nos servirão de norte e de disparadoras do pensamento, optamos por, 

primeiramente, construir um plano teórico-conceitual a respeito da Reforma Psiquiátrica 

brasileira, destacando alguns elementos fundamentais para sua relação com o campo 

sociocultural. Em seguida, refletimos sobre a perspectiva trazida pelo conceito de 

“cartografia” (Deleuze e Guattari, 1995), que balizou nossa prática de pesquisa, e 

expomos o percurso feito durante essa investigação. Finalmente, buscamos discutir, a 

partir dos nossos encontros com o campo, as articulações desenvolvidas que se referem 

à dimensão sociocultural da Reforma no contexto fortalezense, ao mesmo tempo em que 

tentamos refletir acerca dos avanços, dificuldades e desafios vividos nesse processo não 

apenas em nível local, mas no próprio movimento nacional de Reforma, pensando nos 

                                                           
5
 Analisador é um conceito-ferramenta da Análise Institucional que se refere a um dispositivo que dá 

visibilidade ao jogo de forças, desejos e contradições de um dado momento ou contexto, permitindo a 

análise e explicitação do caráter polifônico do real (Baremblitt, 2002; Paulon, 2005). 
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caminhos possíveis a serem percorridos, à luz dos princípios da desinstitucionalização e 

da atenção psicossocial. 
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2. NOTAS SOBRE A REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA: 

CONSTRUINDO UM PLANO TEÓRICO-CONCEITUAL DE ANÁLISE. 

 

Na realidade, por toda parte ainda existem grades, chaves, barras, 

portões, pessoal com escassa preparação técnica e, muitas vezes, 

humana, mas a questão, de qualquer forma, está em aberto: a 

destruição do manicômio é um fato urgentemente necessário, se não 

simplesmente óbvio (Basaglia, 2005a, p. 26). 
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Para compreendermos melhor o movimento da Reforma Psiquiátrica no país, sua 

dinâmica de processo social complexo com o desafio de extrapolar o âmbito assistencial 

e inventar novos possíveis na maneira de se relacionar com a experiência da loucura, 

faz-se necessário que percorramos alguns debates que estão no cerne desse processo. 

Propomos, de início, discorrer brevemente sobre suas principais influências, 

princípios e embates. Nossa intenção aqui não é elaborar uma revisão da história da 

assistência ou da Reforma Psiquiátrica no Brasil, visto que tal tarefa já foi realizada com 

primor por autores como Machado, Loureiro, Luz e Muricy (1978), Amarante (1995a), 

Costa (2007), Vasconcelos (2008a), dentre outros. Nosso objetivo é explicitar e destacar 

alguns aspectos importantes desse processo que resultaram no atual momento que 

estamos vivendo e que deram condições para a fabricação de nossos questionamentos 

apresentados anteriormente.   

Em seguida, buscamos discorrer acerca do conceito de atenção psicossocial, que 

oferece suporte a um novo modelo de assistência à saúde mental, em oposição ao 

modelo asilar, e fundamenta a política nacional atual. Para finalizar esta seção, 

intentamos discutir as articulações que estão sendo produzidas no campo sociocultural 

da Reforma e seus desafios.     

 

2.1. A trajetória da Reforma Psiquiátrica no Brasil: avanços e dificuldades. 

De acordo com Resende (1990), a tendência principal da assistência psiquiátrica 

brasileira desde sua origem foi a exclusão. As primeiras instituições psiquiátricas do 

país, criadas na segunda metade do século XIX, surgiram primordialmente para cumprir 

uma função social de preservação da ordem, dos bens e da segurança dos cidadãos. 

Ainda que houvesse também a intenção de tratar e curar, a partir das teorias e técnicas já 
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em voga na Europa, foi o caráter segregador dessas instituições a principal marca dos 

primeiros quarenta anos de assistência formal no Brasil. 

 

A premência e a preeminência da função saneadora dos primeiros 

hospícios dão às origens da assistência psiquiátrica brasileira um 

aspecto bastante peculiar, qual seja, o da precedência da criação de 

instituições destinadas especificamente a abrigar loucos sobre o 

nascimento da psiquiatria, enquanto corpo de saber médico 

especializado (Resende, 1990, p. 39-40). 

  

Convém ressaltar, no entanto, que mesmo após este período, com a ascensão da 

psiquiatria científica no país, baseada em teorias higienistas e preventivistas, e a 

despeito de algumas experiências isoladas, a assistência psiquiátrica continuou a ter 

como sua característica mais marcante a exclusão e o internamento das pessoas ditas 

“anormais”. 

Ainda de acordo com Resende (1990), a partir da década de 1960, a assistência 

psiquiátrica amplia seu domínio. Passa, então, a não estar somente voltada para o 

público indigente através dos grandes hospícios públicos estatais, mas se estende aos 

trabalhadores e seus dependentes a partir de uma lógica privativista de contratação de 

leitos em hospitais particulares. 

Interessante, no entanto, é perceber que apesar do aumento nos leitos de 

hospitais conveniados, os documentos oficiais da época enfocavam o aspecto preventivo 

da assistência psiquiátrica, com base em atendimentos ambulatoriais, locais de trabalho, 

domicílios e hospitais gerais. Na prática, porém, isso não acontecia. A política de 

assistência psiquiátrica hegemônica, principalmente após a criação do INPS em 1966, 

constituiu-se centrada no modelo médico-hospitalar, privado, de cunho curativista 

(Paulin & Turato, 2004). 

É neste contexto e influenciado por toda uma conjuntura política e social 

marcada pela ditadura e pelas lutas de movimentos sociais por seus direitos e pela 
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redemocratização do país, a partir do final da década de 1970; bem como a partir das 

influências de outros processos de Reforma pelo mundo (especialmente a Psiquiatria 

comunitária preventivista norte-americana, as comunidades terapêuticas inglesas e a 

Psiquiatria Democrática italiana) e de experiências pontuais de humanização na área da 

saúde mental que o processo de Reforma Psiquiátrica brasileira começa a se engendrar. 

Neste ponto, é importante ressaltar que, apesar do paradigma da 

desinstitucionalização da Psiquiatria Democrática Italiana ser a principal inspiração do 

ideário da Reforma brasileira, todo esse processo foi e, em muitos momentos ainda é, 

influenciado por outras práticas discursivas, a exemplo da perspectiva neo-organicista 

da psiquiatria e de um enfoque preventivista de saúde mental. De acordo com Godoy: 

  

Sendo um processo complexo que envolve diversos atores, a 

institucionalização gradual do ideário da Reforma teve a influência de 

diversas vertentes na formulação das políticas nacionais de Saúde 

Mental. De maneira que são diversos os campos discursivos que 

inspiram a proposta oficial de Reforma Psiquiátrica, gerando algumas 

contradições (...) (Godoy, 2009, p.27). 

 

Como nos explica a autora, essa pluralidade de pressupostos epistemológicos, 

técnicos e ético-políticos finda por produzir uma política oficial de saúde mental 

nacional de caráter híbrido e, em alguns momentos, até mesmo contraditória em relação 

aos princípios do próprio SUS. Como exemplo dessa aproximação com o preventivismo 

e o neo-organicismo, cita a priorização da demanda e a focalização das ações em grupos 

específicos, bem como a construção do conceito (e atual objeto da psiquiatria) do 

transtorno mental. 

Todavia, Godoy aponta-nos como caminho possível para a superação desse viés 

preventivista a aproximação da política oficial a outras políticas mais porosas às 

questões do campo psicossocial, como a Política Nacional de Humanização (PNH) e a 
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Política de Educação Permanente do SUS (Godoy, 2009). É interessante pontuar como 

essas políticas citadas pela autora, em muitas ocasiões, aparecem como distintas e 

apartadas do campo da saúde mental, como se este fosse algo descolado do próprio 

campo da Saúde Coletiva. Refletir sobre essas questões nos ajuda a perceber de modo 

mais acurado os processos de institucionalização relativos às políticas de saúde e a 

procurar caminhos instituintes para as mesmas a partir das nossas práticas cotidianas. 

A respeito do desenvolvimento do processo de Reforma brasileiro, Vasconcelos 

(2008a) apresenta uma periodização da história em três grandes fases, que muito nos 

auxilia a entender como vem sendo engendradas suas principais lutas e conquistas. A 

primeira fase abarcou o período de 1978-1992 e caracterizou-se pela crítica ao sistema 

hospitalar-asilar e pelas primeiras experiências de humanização e de rede ambulatorial 

em saúde mental na região sudeste. A segunda, vivenciada entre 1992-2001, foi 

marcada pela implantação da estratégia de desinstitucionalização, pela consolidação do 

movimento da luta antimanicomial e pela percepção dos efeitos da política neoliberal 

neste processo. Na terceira fase que, segundo o autor, ainda está em curso, tivemos a 

consolidação da hegemonia da Reforma e da rede de atenção psicossocial, a ampliação 

da agenda política em saúde mental, a fragmentação do movimento de luta 

antimanicomial em diferentes tendências e ainda continuamos a sentir o impacto das 

limitações neoliberais no atual governo.  

Desde o início, pois, observamos que vai se consolidando como um dos 

principais aspectos da Reforma Psiquiátrica brasileira o seu caráter de movimento social 

organizado. Conforme dito por Yasui, a Reforma: 

 

É, sobretudo, um processo que traz as marcas de seu tempo. Não é 

possível compreendê-la sem mencionar suas origens, como 

movimento social, como uma articulação de atores da sociedade civil 

que apresentaram suas demandas e necessidades, assumindo seu lugar 
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de interlocutor, exigindo do Estado a concretização de seus direitos. 

(Yasui, 2006, p.22). 

 
 

Neste sentido, pensamos ser importante destacar a emergência do Movimento 

dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM) como ator social fundamental no projeto 

da Reforma brasileira, pois foi por meio dele que surgiram as primeiras propostas de 

transformação do sistema assistencial, assim como a emergência do exercício de um 

pensamento crítico ao aparato psiquiátrico clássico. Influenciados também pelo contexto 

da redemocratização do país no final dos anos de 1970, o MTSM inicia uma reflexão e 

uma crítica em relação aos saberes e práticas da psiquiatria, discutindo sobre seus 

efeitos tanto na dimensão técnica e terapêutica, como na função social ocupada por ela 

(Amarante, 1995a; 1995b).  

De início, as reivindicações do Movimento oscilavam entre uma questão de 

organização corporativa e uma mudança no campo da psiquiatria. O estopim para essas 

críticas deu-se a partir do episódio conhecido como a “Crise da Dinsam (Divisão 

Nacional de Saúde Mental)
6
”, detonada pelas denúncias de irregularidades e maus-tratos 

no Centro Psiquiátrico Pedro II no Rio de Janeiro no ano de 1978. Neste momento, 

houve uma mobilização dos profissionais da área no intuito de apontar a precariedade 

da assistência nos hospitais, além de protestarem por melhores condições de trabalho, 

visto que desde meados da década de 1950 não havia concurso público e, a partir do ano 

de 1974, as contratações de profissionais graduados eram feitas como admissões de 

“bolsistas”.  Esta situação gerou uma greve dos profissionais em abril de 1978, seguida 

de uma demissão em massa destes e também de estagiários (Amarante, 1995a).  

                                                           
6
 A Dinsam, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, era responsável pela criação das políticas de saúde 

no âmbito da saúde mental na época. Funcionava no Rio de Janeiro e possuía quatro unidades (Centro 

Psiquiátrico Pedro II – CPPII ; Hospital Pinel ; Colônica Juliano Moreira – CJM e Manicômio Judiciário 

Heitor Carrilho). (Amarante, 1995a). 
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O MTSM caracterizou-se tanto por seu perfil não-institucionalizado, como pela 

sua composição múltipla e plural, com participantes de várias categorias profissionais 

da saúde, instituições e entidades distintas, bem como por pessoas que não eram da área. 

Ademais, ao longo do tempo, o Movimento se fortificou e ampliou sua discussão e sua 

luta, objetivando uma transformação radical no campo da saúde mental, ligando-se aos 

próprios usuários, seus familiares e a sociedade civil.    

Vemos que estes dois aspectos (a não-institucionalização e a heterogeneidade 

encontrada no Movimento) estão imbricados e marcam de modo fundamental a 

Reforma Psiquiátrica brasileira, principalmente, se compararmos ao processo ocorrido 

na Reforma Sanitária. De acordo com Furtado e Campos (2005), ambas as reformas 

possuem origens comuns, haja vista nascerem da luta de classes trabalhadoras que se 

articularam com outros setores da sociedade na busca de ações transformadoras da 

realidade. Todavia, enquanto o movimento sanitário escolheu tomar uma posição mais 

alinhada ao aparelho estatal, a partir de uma perspectiva macropolítica, baseando-se na 

mudança da Política Nacional como ponto de partida para a melhoria na assistência; o 

movimento da Reforma Psiquiátrica optou, em um primeiro momento, por uma 

estratégia micropolítica ao priorizar as alianças intersetoriais e as articulações com 

diferentes atores sociais, expandindo-se além do campo da saúde, resistindo, inclusive, a 

se inserir nas instâncias do poder público. 

Essa decisão pela não-institucionalização do movimento ressoa na própria 

discussão da desinstitucionalização e desconstrução das idéias, saberes e práticas da 

psiquiatria clássica e aproxima o movimento de uma concepção de cuidado, pautada 

pela escuta singular do sofrimento e pela transformação cotidiana dos modos de vida. 

Tal postura ético-política faz-nos lembrar da Psiquiatria Democrática italiana e reafirma 

a necessidade de não apenas se modificarem as condições tecno-assistenciais, mas todo 
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o status quo de segregação e exclusão social, política, econômica e cultural vivida por 

essas pessoas. Conforme advogam Rotelli, De Leonardis e Mauri, importantes 

operadores desse processo de Reforma: 

 

A ênfase não é mais colocada no processo de ‘cura’, mas no projeto de 

‘invenção de saúde’ e de ‘reprodução social do paciente’. (...) O 

problema não é cura (a vida produtiva), mas a produção de vida, de 

sentido, de sociabilidade, a utilização das formas (dos espaços 

coletivos) de convivência dispersa (Rotelli, De Leonardis & Mauri, 

p.30, 2001). 

 

Concordamos com Yasui (2009) que, tanto a Reforma Psiquiátrica quanto a 

Reforma Sanitária constituem-se como projetos civilizatórios, pois não postulam 

somente princípios gerenciais organizadores de um sistema de produção de cuidados de 

saúde, mas são imbuídas de valores como equidade, acessibilidade e integralidade, que 

indicam a construção de uma sociedade mais justa socialmente. 

Vemos que o movimento da Reforma brasileira tem como principal bandeira a 

luta pela cidadania e pelos direitos das pessoas em sofrimento psíquico, ultrapassando o 

campo estrito da assistência. Encontramos nesta afirmação, mais uma vez, a grande 

influência da Reforma Psiquiátrica italiana no processo brasileiro que, segundo 

Amarante (1995a), assim como o movimento de Antipsiquiatria, não se caracterizava 

somente como um reparo no modelo psiquiátrico, mas como ruptura com o paradigma 

clássico da psiquiatria, visando à desconstrução do conjunto de relações entre 

instituições, saberes e práticas que reduzia e objetivava a experiência da loucura.  

A proposta basagliana abarca um embate com a ciência e o discurso psiquiátrico, 

uma análise e discussão acerca do processo saúde/doença e uma compreensão e crítica 

em relação às instituições psiquiátricas totais (Amarante, 1994). Marca também a 
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tomada de uma posição política, baseada na proposta de uma mudança social e cultural 

referente ao processo de exclusão e estigmatização dos sujeitos em sofrimento psíquico.  

Os reformadores italianos produziram uma mudança concreta, a partir de 

transformações nos saberes e práticas que alicerçavam a forma corrente de entender e 

lidar com a loucura. Ao mesmo tempo, propuseram a criação de outra forma de se 

relacionar com ela, lutando contra os preconceitos e contra o próprio movimento de re-

institucionalização, que em muitos momentos aparece sob uma nova roupagem, mas 

com o objetivo de reduzir a existência global e complexa do paciente a um diagnóstico.  

 

A desinstitucionalização, aquela falsa, obviamente tenta o contrário: 

mumificar o objeto da Psiquiatria, deslocando apenas as formas e os 

modos da gestão, mais que qualquer outra coisa, os lugares, o look; se 

o verdadeiro objeto tornou-se a ‘existência-sofrimento do paciente em 

sua relação com o corpo social’, que relação miserável tem as 

instituições tradicionais com este novo objeto (mas também muitas 

daquelas novas). Pouco pertinentes, inadequados, como usar um metro 

para medir líquidos, ou uma caixa para conter a corrente do rio. A 

verdadeira desinstitucionalização será então o processo prático-crítico 

que reorienta instituições e serviços, energias e saberes, estratégias e 

intervenções em direção a este tão diferente objeto (Rotelli, 2001, p. 

91).  

 

É importante, então, ressaltarmos que desinstitucionalizar a loucura não se refere 

apenas ao processo de desospitalização, tampouco diz respeito a confirmar uma 

operação de “exclusão por inclusão” (Barros, 2003, p. 204) já vivenciada por essas 

pessoas. A radicalidade desta proposição reside na idéia de que é necessário 

desconstruir as formas de relação cotidiana com a experiência da loucura que foram se 

constituindo ao longo do tempo. Desconstruir a idéia de doença mental, da 

periculosidade e do risco, da incapacidade, do asilamento.  

Para Basaglia e os reformistas italianos era essencial o desmantelamento do 

manicômio, mas era imprescindível que este fosse acompanhado de estratégias e ações 

que permitissem romper com o olhar reducionista e cronificador sobre a loucura, 
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desvelando outras práticas de atenção e, principalmente, da invenção de novas relações 

cotidianas e de outras sociabilidades possíveis. É a relação da sociedade com a loucura 

que necessita ser transformada, de modo que seja possível pensar em processos de 

emancipação das pessoas que saem do hospital psiquiátrico, não resumindo a uma 

adequação destas a uma padronização vigente dos modos de vida. 

 

(...) a superação do manicômio não representa a modernização de uma 

forma antiga de gestão, nem a exportação da mesma lógica para o 

território, mas sim a penetração sistemática de uma profunda crise em 

todos os aparatos do controle e da sanção: é a ruptura do complexo 

mecanismo de distribuição da clientela na sua dosagem equilibrada de 

sanção (Basaglia, 2005b, p.257). 

 

Neste sentido, a experiência emblemática do município de Santos – SP, iniciada 

em 1989, é fundamental não apenas para constatarmos a influência da Reforma 

Psiquiátrica italiana (mais especificamente, o processo ocorrido na cidade de Trieste na 

década de 1970) no Brasil, mas principalmente por constituir-se como um marco no 

movimento de mudança paradigmática no âmbito da saúde mental nacional. O processo 

de Santos foi a concretização da possibilidade de atenção integral baseada em uma rede 

de serviços assistenciais e culturais, com o fechamento do manicômio da cidade, que 

deu sustentação a um novo modelo de ação efetivamente substitutivo. 

Os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) de Santos (não obstante a criação 

de outras experiências antimanicomiais pioneiras, como o CAPS Luiz Cerqueira na 

cidade de São Paulo) foram “as primeiras experiências inspiradas nos Centros de Saúde 

Mental triestinos, adotando as noções tanto de serviços substitutivos quanto de tomada 

de responsabilidade e de território (...)” (Freire, Ugá & Amarante, 2005, p.116)
7
. 

Consideramos que os três elementos destacados pelos autores são a base fundamental 

                                                           
7
 Grifos dos autores. 
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que possibilitou não apenas outra reflexão sobre o fenômeno da loucura, mas também a 

criação de práticas distintas de atenção e apoio
8
.  

Na próxima seção, debruçar-nos-emos de modo mais demorado sobre esses e 

outros conceitos norteadores de um modo diferente de cuidar e lidar com a loucura. 

Neste momento, porém, interessa-nos perceber como o discurso da 

desinstitucionalização e da luta antimanicomial produziram novas práticas e modos de 

relação com as pessoas em sofrimento psíquico, como no caso santista.  

Ao advogar, assim como Basaglia (1985), uma negação e um desmantelamento 

radical do saber e das práticas psiquiátricas que produzem a loucura como “doença 

mental”; isto é, mal individual que deve ser excluído da sociedade para ser tratado e 

curado a partir de uma relação problema-solução, a equipe de Santos começa a construir 

caminhos que apontam para a transição necessária e urgente do modelo manicomial 

para o modo psicossocial. 

Para isso, foi necessário o enfrentamento de várias questões, nos níveis macro e 

micropolítico, que perpassavam o âmbito estrito da assistência (como por exemplo, a 

relação usuário-trabalhador de saúde), passando por articulações intersetoriais e 

chegando até a transformação das próprias relações com a cidade e com o cotidiano. 

Koda (2003) afirma que há um deslocamento do debate sobre a loucura, extrapolando o 

campo técnico, estendendo-se, assim, ao campo da cultura e da ética. Dessa forma, o 

foco deixa de ser a diferença como negativo (doença, desvio) e passa a ser a 

singularidade de cada usuário, com suas necessidades e potencialidades. 

                                                           
8
 Uma curiosidade interessante relatada por Lancetti (2009) refere-se ao modo como David Capistrano 

Filho (médico sanitarista, secretário de saúde e, depois, prefeito de Santos, importante ator social das 

Reformas Sanitária e Psiquiátrica no Brasil) chamava o NAPS. Ele denominava Núcleo de Apoio 

Psicossocial, para enfatizar  que tal serviço extrapolava a idéia de assistência na sua forma burocrática, 

tecnocrática e coorporativa. Neste sentido, entendemos que se reafirmava a importância do 

funcionamento integrado de toda a rede que não concentrava sua ação/atenção apenas em um 

equipamento. 
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Conforme dito anteriormente, nossa intenção neste capítulo é pontuarmos nossa 

percepção acerca das forças instituintes que moveram (e ainda movem) a Reforma 

Psiquiátrica brasileira, assim como apontarmos os processos de institucionalização e de 

captura que observamos neste processo para podermos discutir melhor os rumos que a 

política nacional de saúde mental e as práticas dela decorrentes vêm tomando. 

Neste sentido, entendemos ser necessário debatermos um pouco sobre a 

consolidação do CAPS como a principal estratégia na estruturação das redes de atenção 

à saúde mental no Brasil. Como vimos no caso dos NAPS santistas, estes se 

desenvolvem como estruturas complexas, que vão além do modelo ambulatorial, 

trazendo em seu bojo uma forte marca antimanicomial, participativa e efetivamente 

integrada ao território e à cidade
9
. Além disso, tais serviços pioneiros carregavam 

consigo também um forte potencial de invenção e experimentação, o que proporcionava 

a criação de diferentes articulações entre teorias e práticas. 

Quando foi publicada, no ano de 2002, a portaria 336/02 pelo Ministério da 

Saúde, uma nova fase se iniciava para os ditos serviços substitutivos da rede de saúde 

mental. Nesta portaria, é proposto o recadastramento de todos os CAPS e NAPS no 

intuito de se adequarem às novas modalidades (CAPS I, II, III, CAPSi ou CAPSad), 

relativas à sua complexidade e abrangência populacional. Além disso, aparecem ali 

determinadas as suas atribuições, atividades, seu modo de funcionar, sua equipe mínima 

e seu financiamento. Os CAPS, a partir deste momento, definem-se como serviços 

ambulatoriais de atenção diária, funcionando segundo a lógica do território e devem se 

responsabilizar pela organização da demanda e da rede, bem como atuar como 

regulador da porta de entrada da rede (Brasil, 2002). 

                                                           
9
 Tomamos como exemplo os NAPS para a caracterização de um serviço de caráter realmente 

substitutivo, mas é importante sempre recordar que houve outras experiências precursoras, construídas  

nesta mesma direção e com este mesmo intuito, conforme nos aponta Lancetti (2009). 
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Mas, o que isso significou no desenvolvimento da Reforma? Concordamos com 

as reflexões feitas por Yasui (2006) de que esta normatização trouxe alguns benefícios, 

como no que tange ao financiamento, ao destacar o CAPS como uma ação estratégica 

de relevância do Ministério da Saúde, porém, ao mesmo tempo, gerou outros problemas 

que perpassam não só à questão dos recursos
10

, como também tocam em diferentes 

aspectos. Pedimos licença para reproduzir uma citação um pouco extensa do autor, mas 

que nos ajuda a ter maior clareza sobre essa questão. 

 

Se as portarias 189/91 e 224/92 incentivaram a criação de diversas 

unidades assistenciais espalhadas pelo país, muitas com o nome de 

NAPS ou de CAPS, que acabaram por se transformar em sinônimos 

de unidades assistenciais de vanguarda, a portaria 336/02, em função 

da mudança no financiamento, está contribuindo para a ampliação do 

número de CAPS um ritmo muito mais veloz. Uma primeira e óbvia 

questão surge: implantar um serviço com a “marca” CAPS não 

significa automaticamente uma adesão, tanto dos trabalhadores, 

quanto dos gestores aos princípios, às diretrizes e aos novos 

paradigmas propostos, nem é a garantia de um serviço de qualidade e 

de substituição aos manicômios. Um crucial equívoco que ocorre é o 

fato do CAPS ser considerado e implantando como mais um serviço 

de saúde mental. Ou seja, uma unidade isolada em que se executam 

ações de profissionais ambulatorialmente. O CAPS, mais do que um 

serviço, é uma estratégia de mudança do modelo de assistência que 

inclui necessariamente a reorganização da rede assistencial a partir de 

uma lógica territorial, o que significa ativar os recursos existentes na 

comunidade para compor e tecer as múltiplas estratégias de cuidado 

implícitas nesta proposta. E mais do que reorganização, esta estratégia 

relaciona-se intimamente com uma proposta política de organização e 

de assistência à saúde (Yasui, 2006, p.61). 

 

O autor chama-nos a atenção para um ponto muito relevante dentro da política 

de saúde mental atual que é a ampliação do número de serviços CAPS no território 

brasileiro. Vimos que isso também ocorreu na realidade fortalezense nos últimos anos e 

avaliamos que este é, sim, um avanço necessário e bem-vindo. Contudo, não podemos 

nos furtar de indagarmos as conseqüências negativas que seguir por tal caminho 

provocou no processo de Reforma, como bem nos fala Yasui. 

                                                           
10

 Em relação a esse ponto, Yasui (2006) defende que o modo de financiamento adotado na portaria 

mantém a lógica da produtividade e a ênfase na doença, não na promoção de saúde. 
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Pensar e propor o aumento no número de equipamentos no país não pode ser 

visto como estratégia única, nem mesmo como aquela hierarquicamente mais 

importante, haja vista toda complexidade que o movimento de desinstitucionalização 

nos coloca. Conforme temos discutido até aqui, precisamos estar atentos às diferentes 

dimensões que compõem a Reforma ou corremos o risco de promovermos apenas 

mudanças de ordem espacial-estrutural sem tocarmos em pontos fundamentais que 

dizem respeito à própria lógica de funcionamento, de organização e de relação 

estabelecidas.    

 Ainda sobre esse ponto, coadunamos com a perspectiva trazida por Lancetti 

(2009) de que o fato do Ministério da Saúde ter investido, em um primeiro momento, na 

instalação de CAPS I ao invés de CAPS III possibilitou o crescimento de uma tendência 

preventivista e, acrescentaríamos, reducionista das questões que precisavam ser de fato 

enfrentadas para a consolidação da Reforma. Ainda assim, percebemos que somente a 

criação de serviços CAPS (mesmo que sejam do tipo III) não é suficiente para 

implementar uma lógica antimanicomial, efetivamente substitutiva ao hospital 

psiquiátrico. Ademais, a própria dificuldade dos operadores de saúde em trabalhar sob 

uma nova ótica contribuiu para a centralização e burocratização dos CAPS.  

 Deste modo, há o risco de se cronificar os usuários ao institucionalizar o CAPS 

como único espaço possível fora do hospital psiquiátrico. Isso ocorre também pela falta 

da construção de uma rede de atenção psicossocial, que possibilite não apenas outras 

portas de entradas, mas tantas outras de saída. Como já afirmamos, é necessário que a 

rede assistencial se conecte a outras redes de apoio social, possibilitando a reconstrução 

do cotidiano dos usuários e a invenção de outras possibilidades de sociabilidade. 

 

O campo dos cuidados da saúde (...) não se restringe aos profissionais 

da área médica. Parte importante dos atores está localizada em campos 
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de sociabilidade da sociedade civil (associações voluntárias, ONGs) e 

na esfera privada (as redes de sociabilidade primária – família, 

vizinhos, amigos) (Fontes, 2007, p.92). 

 

 Conforme Amarante (2003b) advertiu, é necessário atentarmos para que a 

Reforma não perca seu caráter complexo e processual, resumindo-se apenas a uma 

mudança no âmbito técnico-assistencial, nem que seja confundida com um processo de 

“capsização do modelo assistencial”; isto é, que se reduza à criação deste tipo de 

serviço. Dimenstein (2004), em consonância com essa perspectiva, afirma que a atenção 

não deve ser pautada por uma perspectiva “espaçocêntrica”, visto que não é a simples 

modificação no espaço físico que garante a produção de outras formas de cuidado. 

Voltamos, assim, à reflexão sobre nossos desejos de clausura que, embora muitas vezes 

sutilmente, nos faz reproduzir e efetuar ações de exclusão, segregação e dominação, 

sejam elas dentro ou fora dos muros dos estabelecimentos. 

 A cronificação provocada pela falta de articulação de diferentes serviços e 

apoios sociais, culturais e assistenciais produz efeitos danosos, tais como a sobrecarga 

dos operadores de saúde, a burocratização das práticas e o fomento de uma rede que, ao 

invés de ser a-centrada, com múltiplas conexões, como no modelo rizomático (Deleuze 

& Guattari, 1995), apresenta-se muito mais como um circuito que se retroalimenta 

(Rotelli, De Leonardis & Mauri, 2001), causando a estagnação dos fluxos de 

experimentação e a reprodução de modos de relação homogêneos. Assim, ao contrário 

dos princípios de desinstitucionalização, vão construindo-se outras segmentações que 

apartam, ou pelo menos, dificultam, os encontros com a diferença. 

 Vemos, portanto, delinear-se claramente que para o processo de 

desinstitucionalização continuar a se efetivar é preciso mais do que uma mudança de 

ordem técnica. Como observamos, tais transformações são fundamentais e 

imprescindíveis, mas realizadas de forma descolada da modificação de outros processos, 
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encontram seu limite na impossibilidade de criação de um “fora”, que diz respeito tanto 

ao que está espacialmente fora dos serviços, como a uma cisão com a própria lógica 

manicomial (Barros, 2003). 

 É neste sentido que entendemos ser urgente discutir o modo de atenção 

psicossocial e a produção de redes, como também pensar, inventar e propor outras 

formas de lidar com o espaço urbano, com as relações que se constituem cotidianamente 

na cidade e, de modo mais abrangente, com os discursos e práticas que modelam e 

modulam os processos de subjetivação e as sociabilidades contemporâneas. Outra vez, 

percebemos que a questão da desinstitucionalização não nos reporta a um campo 

fechado e estrito do que se convencionou a chamar saúde a partir de uma perspectiva de 

medicalização da vida (Foucault, 2003), mas da criação de uma saúde singular, que 

afirme a potência de se tornar o que se é, no sentido nietzschiano, de se criar a si 

mesmo. “Nós precisamos, para um novo fim, também de um novo meio, ou seja, de 

uma nova saúde, de uma saúde mais forte, mais engenhosa, mais tenaz, mais temerária, 

mais alegre, do que todas as saúdes que houve até agora” (Nietzsche, 1978, p. 222-223). 

Discutir a questão do campo sociocultural da Reforma Psiquiátrica é, em última 

instância, debater acerca das relações que têm se estabelecido entre loucura, cultura e 

cidade, haja vista ser o encontro entre essas esferas um ponto nodal no trabalho de 

desinstitucionalização da loucura. Faz-se necessário investirmos na desconstrução de 

saberes e práticas excludentes, estigmatizantes e violentas, bem como na criação de 

outras possibilidades de relação com a diferença. Cabe-nos questionar o que significa, 

de fato, desinstitucionalizar a loucura. Não seria desinstitucionalizar a cidade e as 

relações (com os outros, com o espaço, com o próprio corpo)? Não seria também 

inventar novos modos de lidar e acolher o que, por tanto tempo, insistimos em tentar 

não ver? Como podemos potencializar esse processo? 
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Assim, aquilo que nos parece principal a ser destacado é a institucionalização do 

processo de Reforma que, em muitos momentos, cristaliza as ações e as relações, 

capturando todos os atores envolvidos numa lógica de reprodução que contamina todos 

os âmbitos (político, assistencial, sociocultural etc.). Neste sentido, parece-nos 

indispensável ativarmos as forças de invenção presentes nos encontros cotidianos e no 

movimento social dos atores da Reforma para conectarmo-nos às potências instituintes 

em um exercício constante de inquietação na construção de outros caminhos políticos. 

 

2.2. Por outra política de saúde mental: a Estratégia de Atenção Psicossocial 

(EAPS).  

Ao discutirmos os rumos, princípios e paradigmas da Reforma Psiquiátrica no 

Brasil, torna-se imprescindível refletirmos sobre o modelo de atenção que perpassa o 

discurso da política nacional e as estratégias de atuação e intervenção que corroboram 

com a produção de outras formas de convivência com a diferença. Neste sentido, 

encontramos as abordagens psicossociais, que constituem uma área de conhecimento 

marcada pela interseção de diferentes fenômenos de ordem psicológica, biológica, 

social e ambiental. Vasconcelos (2008b) afirma que tal campo baseia-se em: 

 

(...) um compromisso ético e político básico e inarredável com as 

necessidades, interesses, projetos históricos, lutas e ações dos 

movimentos sociais populares e da maioria da população, por um 

lado, e em particular, com o primado da responsabilidade social pela 

produção da atenção psicossocial em políticas, programas e serviços 

públicos de saúde, saúde mental, assistência social, trabalho e 

educação, orientados pelos princípios da universalidade e 

integralidade da atenção, intersetorialidade e interdisciplinaridade (...) 

(Vasconcelos, 2008b, p. 151). 

 

O autor aponta para uma dimensão importante trazida pelo campo das 

abordagens psicossociais, a saber: uma postura ética, voltada para a luta em favor de 
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transformações concretas e efetivas nos modos de vida a partir de uma ótica não-

fragmentada de atenção e cuidado.  

Em consonância com esta perspectiva, temos a posição de Yasui em relação ao 

modo de atenção psicossocial, apresentando-o como o paradigma transformador da 

Reforma Psiquiátrica, haja vista, como temos enfatizado neste trabalho, não pretender 

ser apenas uma modificação na organização institucional e nos processos de trabalhos, 

mas ousar inventar um modo diferente de cuidar do sofrimento humano, mediante: 

 

a criação de espaços de produção de relações sociais pautadas por 

princípios e valores que buscam reinventar a sociedade, constituindo 

um novo lugar para o louco. Isto implica em transformar as 

mentalidades, os hábitos e costumes cotidianos intolerantes em 

relação ao diferente, buscando constituir uma ética de respeito à 

diferença (Yasui, 2009, p.3). 

 

A hipótese de que a atenção psicossocial vem se tornando um novo paradigma 

referente às práticas em Saúde Mental no Brasil foi defendida por autores como Costa-

Roza, Luzio e Yasui (2003) ao apontarem as transformações nos campos da prática 

médica, em sentido amplo, e de maneira específica, na prática psiquiátrica. Os autores 

advogam que o termo “psicossocial”, inicialmente utilizado para nomear experiências 

de reforma da Psiquiatria que buscavam articular as dimensões psíquica e social, ganha 

um contorno conceitual mais preciso ao agregar às contribuições de movimentos mais 

radicais de reforma, como a Antipsiquiatria, a Psiquiatria Democrática e alguns 

elementos fundamentais da Psicoterapia Institucional. Tais aspectos dizem respeito a 

mudanças na concepção de loucura, na crítica à instituição total, assim como a 

alterações na forma de entender as relações terapêuticas. 

No que tange à realidade brasileira, Costa-Roza, Luzio e Yasui (2003) expõem 

que a partir da década de 1980, a noção de “psicossocial” passou a ser usada para 
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denominar os novos dispositivos institucionais (NAPS e CAPS) que estavam sendo 

construídos. Tal termo indicava uma modificação tanto na lógica e na fundamentação 

teórico-técnica que regia o modo de tratar o sofrimento psíquico até então, como 

também na ética que pautava essas relações. É neste sentido que os autores em questão 

propõem o conceito psicossocial como “(...) a designação das práticas em Saúde Mental 

Coletiva que se inscrevem como transição paradigmática da psiquiatria (...)” (Costa-

Roza, Luzio & Yasui, 2003, p.19).  

Assim, este novo modelo de atenção, que indica a inserção da Saúde Mental no 

campo da Saúde Coletiva mediante outro olhar sobre o processo saúde-doença, se 

contrapõe ao “Paradigma Psiquiátrico Hospitalocêntrico Medicalizador” (Yasui & 

Costa-Rosa, 2008, p.28), pautado no saber e na prática médica e que tem o hospital e a 

medicação como instrumentos privilegiados na sua ação. A despeito de ainda 

percebermos a coexistência de ambos os modelos nas práticas em saúde mental, eles 

situam-se em dois pólos com lógicas contraditórias, visto que se sustentam em 

referências diversas, produzindo maneiras de conceber e lidar com seu objeto em 

sentidos opostos.  

Costa-Rosa (2000) define quatro parâmetros principais que compõem um 

paradigma das práticas em saúde mental e identifica as diferenças entre os modos asilar 

e psicossocial a partir dessas dimensões. Os quatro parâmetros referem-se a: 1) 

concepções do ‘objeto’ e dos ‘meios de trabalho’ (concepções sobre o processo saúde-

doença, bem como sobre os meios e instrumentos teórico-técnicos utilizados); 2) formas 

da organização da dimensão institucional; 3) relacionamento com a clientela e; 4) 

efeitos em termos terapêuticos e éticos. Utilizar-nos-emos de sua explanação para 

apresentar e caracterizar de maneira mais clara o modo psicossocial. 
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Quanto ao primeiro ponto, o modo psicossocial concebe o conceito de saúde 

considerando em seus determinantes as condições gerais de vida, o que inclui fatores 

biopsicosocioculturais e políticos. Não se trata, portanto, de agir a partir de uma 

perspectiva abstrata e genérica de saúde. Neste sentido, há uma ampla variedade de 

meios que podem ser utilizados, dependendo da situação, tais como: psicoterapias, 

medicação e dispositivos de reintegração sociocultural.  

Ainda em relação a este primeiro parâmetro, é sublinhada a fundamental 

importância da mobilização do sujeito, não apenas em sua dimensão individual, como 

também em suas relações familiares e sociais. É o que o autor denomina de “implicação 

subjetiva”; isto é, um reposicionamento do sujeito diante dos conflitos, saindo de uma 

postura meramente passiva. Tal implicação promove novas formas de participação, 

como no caso das associações de usuários e familiares, que superam posturas 

assistenciais do modelo asilar (Costa-Rosa, 2000). 

O modo psicossocial enfatiza a reinserção social do sujeito; sinalizando, 

contudo, que sua exclusão do circuito sociocultural não se refere, em muitos casos, 

apenas a sua condição de sofrimento psíquico. Assim, verificamos que tal modelo 

também aponta para a necessidade premente do fomento a redes e articulações que 

possibilitem ao indivíduo a criação de novos laços sociais, a exemplo das cooperativas 

de trabalho. Neste sentido, vemos que tal modelo de atenção se apóia no trabalho em 

equipe interprofissional, voltada para a produção de diferentes dispositivos e 

agenciamentos, onde seja possível uma troca de visões e práticas teóricas e técnicas, 

escapando a estratificação dos especialismos e buscando a horizontalização das relações 

entre os próprios profissionais e entre estes e os usuários.  

No que diz respeito ao segundo parâmetro, o modo psicossocial advoga uma 

transformação radical, propondo uma horizontalização institucional, respaldado pelos 



50 

 

princípios de descentralização e controle social, trazidos pela Reforma Sanitária. Costa-

Rosa (2000) lembra, porém, que é necessário diferenciar o poder decisório, dado pela 

reunião geral da instituição, e o poder de coordenação, dado em representação para 

encaminhar as ações conjuntas decididas coletivamente. Na esfera do poder decisório é 

essencial a participação popular e a autogestão. 

No que tange ao terceiro ponto, a maneira como a instituição se coloca em 

relação ao espaço geográfico e às dimensões do simbólico e do imaginário, o modo 

psicossocial apregoa que as instituições, por meio de seus agentes, tornem-se espaços de 

interlocução. Surgem aí duas noções importantíssimas para a Estratégia de Atenção 

Psicossocial, que também são fundamentais na discussão da produção de redes de 

serviços substitutivos e suas interfaces com redes de suporte social, a saber: 

integralidade e território. 

Pensar, pois, numa atenção integral diz respeito a considerar as múltiplas 

dimensões humanas articuladas e a necessidade de se constituir distintos âmbitos e 

dispositivos de intervenção que possibilitem esta visão e trabalhem sob esta ótica. 

Refere-se, ainda, tomando sua articulação com o conceito de território, à superação dos 

prejuízos trazidos pela estratificação da atenção em níveis (primário, secundário e 

terciário) (Costa-Rosa, Luzio & Yasui, 2001). 

Assim, os CAPS, serviços típicos do modo psicossocial, configuram-se como 

“Dispositivos Integrais Territorializados de Atenção Psicossocial”; ou seja, não se 

caracterizam mais, como os equipamentos no modo asilar, por sua interioridade, mas 

operam como focos nos quais “se entrecruzam as diferentes linhas de ação presentes no 

território (e não apenas aquelas empreendidas pelos trabalhadores especializados) e para 

onde podem convergir as primeiras pulsações da Demanda Social” (Costa-Rosa, 2000, 

p.162).  
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Esta proposição faz-nos, novamente, indagar sobre o funcionamento das redes 

tecidas pelo processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil e, mais especificamente, em 

Fortaleza. Em que medida esses agenciamentos têm conseguido efetivar o modelo 

psicossocial em detrimento ao modelo asilar? De que maneira a interface com diferentes 

redes culturais e de sociabilidade, que extrapolam os limites assistenciais e sanitários, 

pode produzir diferenças na relação com a loucura?  

Assim como outras questões já explicitadas, pensamos que tais indagações 

necessitam de um trabalho mais acurado de avaliação objetiva, o que extrapola nosso 

escopo nesta tese, porém servem-nos como guia para refletirmos e questionarmos 

alguns caminhos desse processo. Em nosso último capítulo, buscamos trabalhar a partir 

de todas essas inquietações em nossos percursos e encontros com o campo da Reforma 

fortalezense. 

É importante também ressaltarmos que ao falarmos em território não estamos 

nos referindo somente a uma região ou distrito administrativo, mas ao lugar onde são 

tecidas as relações sociais. Como já foi enunciado por Milton Santos: “É o uso do 

território, e não o território em si mesmo, que faz dele objeto da análise social” (Santos, 

2005, p.07). Em consonância com este sentido, podemos entender melhor a proposição 

na Saúde Mental Coletiva de um trabalho de base territorial, que tem como campo de 

ação/atuação o cotidiano da cidade e seus espaços de encontro e de enfrentamento, 

pautados nas relações sociais, políticas, afetivas e ideológicas daquele lugar (Lancetti & 

Amarante, 2009). 

 Finalmente, o quarto e último ponto trabalhado por Costa-Rosa (2000) refere-se 

à perspectiva ética que embasa o modelo psicossocial, atentando que o objetivo último 

das práticas de saúde deixa de ser a supressão dos sintomas e passa a ser a 

singularização e o reposicionamento subjetivo, como já tínhamos apontado, tomando 
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como duplo eixo o que o autor denomina a dimensão sujeito-desejo e carecimento-

ideais; isto é, o que causa o homem como homem e aquilo que o leva a se mover na 

direção em que ele se move. 

Costa-Rosa (2000) adverte-nos que esta questão do estatuto ético das práticas em 

saúde mental é a mais difícil com a qual nos deparamos no modo psicossocial, visto 

estarmos imersos num contexto social liberal, no qual somos perpassados por um 

discurso individualizante e pelo modo capitalista de produção, que dificulta 

sobremaneira a invenção de relações horizontalizadas e modela processos de 

subjetivação serializados e homogêneos. 

Tudo isto leva a uma mudança na forma de entender o tratamento e na 

concepção de novos meios para este empreendimento. Nas palavras de Costa-Rosa, 

“pode-se dizer que o anterior ato de tratamento sobre a doença-objeto está, no modo 

psicossocial, transmutando-se em um verdadeiro exercício estético em que o que é 

visado é a experimentação de novas possibilidades de ser...” (2000, p.156). Notamos, 

então, que a postura de implicação que comentamos em relação aos usuários não diz 

respeito somente a eles e a seus familiares, mas também deve ser uma meta cara aos 

profissionais, articulando-se a um exercício de singularização dos modos de existência. 

Vemos que, à luz do paradigma da Atenção Psicossocial, transformações 

significativas já estão em curso. Costa-Roza, Luzio e Yasui (2003) apresentam algumas 

dessas mudanças a partir das quatro dimensões da Reforma Psiquiátrica, assinaladas por 

Amarante
11

, como por exemplo, a desconstrução do conceito de doença mental, a 

criação de novos equipamentos e modos de organização e gestão e a consolidação de 

alguns avanços em termos de legislação. No que se refere ao nosso campo problemático 

mais efetivamente, o plano sociocultural, os autores apontam a produção de práticas 

                                                           
11

 Tais dimensões foram apresentadas no início deste trabalho. 
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sociais diversas no intuito de modificar a concepção e o imaginário social da loucura, 

destacando a transformação no modo de encarar a instituição (de um espaço de depósito 

para um lugar de circulação) e a construção da cidadania dos que estavam à margem a 

partir de estratégias que fomentem o poder de contratualidade social. 

Propor um novo paradigma para a Saúde Mental Coletiva significa fabricar 

novos discursos e práticas que o sustentem. Torna-se necessário também ativar nosso 

poder de invenção e de luta contra velhos e arraigados hábitos, seja na dimensão 

técnica, cultural, conceitual ou política da Reforma. Além disso, defender tal proposição 

nos impele a enfrentar desafios diversos, nos colocar novos problemas e procurar novas 

armas. 

Dessa forma, entendemos ser interessante ressaltar alguns dessas questões que a 

atenção psicossocial nos convoca a refletir. Em primeiro lugar, chamamos atenção para 

alguns termos recorrentes que devem ser constantemente ativados para que não caiamos 

em um discurso estéril. Falar em serviço substitutivo, por exemplo, é falar 

necessariamente em tomada de responsabilidade, território, rede e intersetorialidade. É 

preciso que se discutam todos esses aspectos em relação às variadas dimensões do 

processo de mudança em curso; ou seja, é necessário que se pense cada um desses 

elementos no plano conceitual, técnico, político e social. Analisemos, por exemplo, a 

idéia de “tomada de responsabilidade”. Como nos mostram Dell’Acqua e Mezzina 

(1991), tal prática implica o serviço como responsável pela saúde mental de toda a área 

territorial de referência, pressupondo um trabalho não apenas no que se refere a um 

momento de crise, mas às diferentes formas de sofrimento psíquico experienciadas por 

aqueles usuários. 

Ao articular diferentes níveis de complexidade, assim como diferentes setores e 

instituições da organização social, tal modalidade de relação exige modificações 
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técnicas e relacionais dos seus operadores, mudanças no que tange ao estigma da 

loucura e transformações macro e micropolíticas (desde uma definição apropriada do 

território até a produção de relações interinstitucionais sistemáticas entre os diversos 

equipamentos, passando pela produção de novos arranjos de sociabilidade e apoio). É 

neste sentido que constatamos a necessidade de pensar e responder em rede à demanda 

das pessoas em sofrimento, haja vista que as próprias questões trazidas também se 

apresentam em rede; não sendo possível, portanto, uma resposta unilateral, vertical ou 

separada (Saraceno, 2008).  

Em relação à idéia de serviço substitutivo, conforme já debatemos alhures, 

promover a Reforma Psiquiátrica não significa apenas colocar em curso um movimento 

de desospitalização. Desconstruir o manicômio vai além da eliminação de seus muros 

físicos. Todavia, não se pode prescindir da efetuação do desmantelamento concreto 

dessa instituição, se o intuito é pôr para funcionar uma lógica diferente daquela da 

clausura e da segregação. É preciso que se responda de modo efetivo, mas também de 

uma forma diferente, às demandas que atualmente ainda é o hospital psiquiátrico quem 

o faz. Segundo Rotelli (1993, s/p), “a liberdade é terapêutica se é sustentada, ajudada, 

protegida, construída material e socialmente. Se não, é pura ficção jurídica, forma 

vazia”.
12

 

Esse nos parece o grande desafio para atenção psicossocial: possibilitar através 

da produção de uma outra ética e de uma outra política, como também mediante a 

invenção de diferentes dispositivos técnicos e teóricos, construir uma rede de serviços 

efetivamente substitutiva, articulada a outras redes e equipamentos de suporte e apoio 

que produzam continência (não apenas contenção) às necessidades de atenção e 

                                                           
12

 « La libertà è terapeutica se viene sostenuta, aiutata, protetta, costruita materialmente e socialmente. Se 

non è pura finzione giuridica, forma vuota » (tradução livre da autora). 
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cuidado, construindo assim um modo diverso de entender e lidar com o sofrimento 

psíquico que perpasse não só os técnicos e familiares envolvidos, mas toda a sociedade.  

Além disso, é necessário estar atento e provocar um maior empoderamento dos 

usuários, à medida que passamos a indagar o nosso mandato social de operadores de 

saúde. Aceitar tal papel sem pô-lo em questão nos impede não apenas de construir 

novos modos de relação com a alteridade, mas também finda por justificar nossas ações 

de infantilização e nosso poder de silenciamento e disciplinamento da diferença, 

obstruindo a possibilidade de transformação e mudança defendida por este novo 

modelo. 

Um segundo aspecto que gostaríamos de pontuar e que está intrinsecamente 

relacionado ao que viemos debatendo até agora está ligado à idéia exposta no começo 

dessa seção de que propor uma mudança no paradigma da saúde mental coletiva é, em 

última instância, propor também uma mudança em termos mais amplos, que diz respeito 

a outro modo de civilização. Isto posto leva-nos a pensar a respeito das condições de 

possibilidade de efetuar uma transformação política desta monta no contexto atual em 

que vivemos. 

Podemos perceber, já de saída, que as transformações trazidas pelo modo 

psicossocial para o campo da saúde mental coletiva contrapõem-se em grande medida 

ao ideário neoliberalista de nosso tempo, caracterizado por uma “agenda de 

desestatização, desregulamentação e desuniversalização dos direitos e ampliando a 

desigualdade e a exclusão social” (Carvalho, 2009, p.25). Pensar, portanto, em um 

projeto de saúde pública (que busca, inclusive, ressignificar a própria idéia de saúde), é 

um desafio que se coloca para todos nós neste momento.  

Segundo Carvalho (2009), os efeitos dessa política perversa podem ser vistos 

tanto na realidade institucional, como se apresentam também na produção de 
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determinadas formas de subjetividade consumistas, privatistas e dessocializantes. No 

que tange ao primeiro ponto, o autor destaca a fragmentação e a desumanização dos 

serviços, a desigualdade no atendimento, a assunção de práticas clientelistas e 

autoritárias de gestão etc. De acordo com o autor, é preciso lutar tanto pela recuperação 

das tarefas redistributivas atreladas ao Estado de Bem-Estar Social, quanto pela 

invenção de novos modos de subjetivação heterogêneos, que questionem o status de 

sujeição individual e coletiva, vivenciado no sistema capitalístico. 

Neste sentido, concordamos com Carvalho (2009) que é necessário também a 

fabricação de um novo sentido para a noção de cidadania, pautado por um paradigma 

ético, estético e político. Ético por entender a cidadania como um exercício constante de 

liberdade; estético, por apontar para a criação de singularidades desejantes e potentes; e 

político, por trazer em seu bojo um novo projeto de socialização de poder e 

participação. 

Acrescentamos que, inspirados nessa discussão, é fundamental refletir acerca da 

própria idéia de democracia. Como explica Saraceno (2008, p.30), “uma sociedade é 

democrática quando, ao invés de normalizar a diversidade, diversifica a norma, 

colhendo a complexidade das necessidades e não tendo medo da diversidade delas”.
13

  

O paradigma psicossocial lança novos desafios ao campo da saúde mental e da 

saúde coletiva ao mesmo tempo em que sinaliza outros caminhos a serem percorridos 

em direção de uma forma diferente de se lidar com o processo de produção de saúde. 

Tanto a Reforma Psiquiátrica quanto a Reforma Sanitária encontram-se em consonância 

ao preconizar o aumento da participação e da emancipação dos usuários e da sociedade 

civil, bem como novos processos de trabalho e gestão e uma forma outra de conceber a 

saúde.  

                                                           
13

 “Una società è democratica quando, invece di normalizzare la diversità, diversifica la norma cogliendo 

la complessità dei bisogni e non avendo paura della diversità di essi” (tradução livre da autora). 
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Faz-se necessário, contudo, que reflitamos como os princípios postulados por 

essas políticas estão se concretizando no cotidiano institucional dos serviços e nas 

relações entre as pessoas envolvidas (usuários, familiares, técnicos, comunidade). É 

acompanhando a tessitura das redes sanitário-assistencial e de sociabilidade que 

podemos perceber esse processo e discutir seus entraves e potencialidades, lembrando 

que tais redes não se constituem unicamente de modo formal ou institucional, mas 

também (e, principalmente) são tecidas a partir de encontros e relações micropolíticas 

conduzidas pelos próprios sujeitos. 

  

2.3. O desafio da dimensão sociocultural da Reforma Psiquiátrica.  

Como viemos discutindo desde o início deste trabalho, falar sobre rede no 

âmbito da saúde e, de modo mais específico, da saúde mental, move-nos para muitas e 

distintas questões e direções. Neste momento, queremos atentar para um aspecto que já 

vem se delineando ao longo de nossa argumentação, mas necessita ser mais bem 

explorado, a saber: a articulação necessária, na construção de redes sociais, de linhas 

assistenciais e linhas socioculturais. 

A concepção de saúde preconizada pelo SUS na Reforma Sanitária explicita o 

caráter multi-processual e intersetorial deste conceito, determinado por distintas 

variáveis (Cabral, 2007; Fagundes, 2007). Essa idéia de intersetorialidade, de 

entrecruzamento de diferentes linhas em diferentes dimensões (macro e micropolíticas) 

deve, a nosso ver, nortear a construção de políticas públicas na área da saúde mental, 

articulando-a a outros campos essenciais para a Reforma, além de precisar orientar as 

próprias ações dos profissionais, dos usuários e da comunidade de uma forma geral. 

Costa-Rosa, Luzio & Yasui (2001) enfatizam este ponto ao proporem, em uma 

agenda de discussão para a Reforma Psiquiátrica no Brasil, a necessidade de construção 
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de uma rede intersetorial, que possibilite a construção de pontes entre diferentes setores 

e espaços de acolhimento, sejam eles vinculados à assistência social, à educação, à 

cultura, etc. Assim, vemos que a noção de rede complexifica o processo de Reforma ao 

exigir uma articulação que não se enquadra numa lógica exclusivista de “uma coisa ou 

outra”, um serviço ou outro, mas numa lógica aditiva e integrativa de “e...e...e...”.  

É sob esta ótica que entendemos a proposição de Cabral (2007) de que a rede 

deve ir além dos serviços específicos do campo da saúde mental, comportando também 

espaços vazios, que permitam tecer novas articulações de suporte e apoio em dado 

território. Tais espaços, em nossa compreensão, não significam descaso ou omissão de 

cuidados, mas uma metáfora para indicar a necessidade de transcender o campo estrito 

da assistência, propondo uma reinvenção do cotidiano dessas pessoas marginalizadas 

pela patologização de suas existências. Que outras redes de apoio e sustentabilidade 

podem ser forjadas em um dado território, no intuito de possibilitar efetivamente outra 

forma de convivência entre a loucura e a cidade?  

Tal questionamento torna-se cada vez mais cabível e preciso, pois conforme 

discorremos até aqui, a desmontagem do manicômio como organização e, 

principalmente, como instituição
14

 efetiva-se através de uma luta política, teórica e 

prática que visa a articular uma rede comunitária de cuidados, englobando diferentes 

serviços substitutivos, que se conecte também a outros espaços da cidade. O contato 

entre tais pontos torna possível não apenas uma modificação nas formas de cuidado e 

acolhimento, a partir das mudanças administrativas e da criação de novos equipamentos 

(CAPS, serviços de atendimento à crise, cooperativas de trabalho etc.), mas 

                                                           
14

 Estamos utilizando os termos organização e instituição na perspectiva da Análise Institucional de 

Lourau. Assim, o conceito de instituição refere-se à lógica, às normas e regras, ainda que implícitas, que 

nos atravessam e constituem nossos modos de existência. Já a idéia de organização remete às formas e 

espaços concretos nos quais a instituição ganha materialidade (Lourau, 2004a). 
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principalmente, possibilita a invenção de novas relações e sociabilidades dentro da 

comunidade e do espaço urbano. 

É através da criação dessas redes de suporte e apoio, ligadas a um modo distinto 

de atenção e assistência, que processos singulares (individuais e coletivos) de 

autonomia e resistência poderão ganhar força. Importante ressaltar que a idéia de 

autonomia aqui trabalhada não significa independência e ruptura com todas as coisas, 

mas sim uma dependência pulverizada, de múltiplos fatores e serviços, de modo que se 

possa ampliar a circulação e as trocas simbólicas entre as pessoas.  

Segundo Kinoshita, “somos mais autônomos quanto mais dependentes de tantas 

mais coisas pudermos ser, pois isto amplia as nossas possibilidades de estabelecer novas 

normas, novos ordenamentos para a vida” (1996, p.57). Trata-se, pois, de outras formas 

de contratualidade que se constroem não somente pela criação de novos serviços e 

equipamentos, mas também pelo reposicionamento subjetivo dos indivíduos envolvidos, 

como já havíamos comentando anteriormente. 

A dimensão da cultura emerge como elemento imprescindível na concretização 

deste processo, seja através de projetos ligados à geração de renda e à economia 

solidária, a ações de cunho comunitário, como cooperativas e associações de moradores, 

a atividades de lazer, recreação e esporte, bem como outros agenciamentos de produção 

simbólica e semiótica.
15

 Ao longo do nosso estudo, buscamos identificar e conhecer que 

tipos de articulações neste âmbito estão sendo fabricadas, pensadas e discutidas no 

contexto fortalezense. 

No que tange às manifestações relacionadas à arte, a Política de Saúde Mental 

em âmbito nacional, recentemente, tem buscado caminhar nesta direção. Em 2007, uma 

                                                           
15

 Faz-se necessário sublinharmos que não buscamos operar com o conceito de “cultura” em um sentido 

cristalizado, estático, tampouco enquanto uma esfera autônoma, desconectada do campo social e político 

e de outras produções subjetivas e maquínicas (Guattari & Rolnik, 2007).   
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oficina realizada pela parceria do MS, representada pela Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz/Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca), com o MinC, por meio da 

Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, teve como finalidade a construção 

de propostas e a indicação de políticas públicas culturais voltadas às pessoas em 

sofrimento psíquico e em situação de risco social (Amarante, 2008). Em tal oficina, 

foram debatidas inúmeras questões sobre a importância dessas articulações para uma 

transformação mais ampla do modo como se lida com a loucura na sociedade. A partir 

dos eixos de patrimônio, difusão e fomento, apresentaram-se propostas e debates 

relativos à manutenção e ampliação das experiências através de incentivos e 

financiamentos, críticas e sugestões para a construção de propostas de políticas públicas 

intersetoriais.  

Este empreendimento parece-nos assinalar o esforço e a tentativa da política 

nacional em desenvolver de modo mais efetivo a dimensão sociocultural da Reforma 

Psiquiátrica que, como havíamos mencionado antes, permaneceu um tanto à margem ao 

longo desse processo.  

Destaca-se também a criação dos Centros de Convivência e Cultura, 

equipamentos de valor estratégico, conforme pontuamos no início do trabalho, por 

estarem fundamentalmente no campo sociocultural. Embora ainda haja poucas unidades 

pelo país, tais dispositivos apontam para uma discussão bastante relevante para a 

desinstitucionalização da loucura.  

 De acordo com a Política Nacional de Saúde Mental (Brasil, 2005a), os Centros 

surgem como possibilidades de encontro, circulação e re-apropriação do espaço público 

não só pelos usuários da rede de saúde mental com transtornos severos e persistentes e 

seus familiares, mas por toda comunidade. O trabalho desenvolvido nesses lugares, sob 

a forma de oficinas e atividades coletivas, conecta-se aos outros equipamentos do 
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campo da saúde e também aos dispositivos da rede de assistência social, cooperativas e 

associações e propicia o combate ao estigma e à exclusão, promovendo a construção de 

novos laços sociais. 

Algumas experiências deste tipo já foram implantadas no Brasil, mostrando 

êxito e construindo outras possibilidades de relações, muito embora algumas tenham 

sofrido impasses políticos, que geraram descontinuidade ou poucos avanços nos 

trabalhos realizados. Como expusemos no início, porém, esses dispositivos concentram-

se na região sudeste do país, havendo apenas dois na região nordeste, ambos em cidades 

do interior do estado da Paraíba. Algumas questões, então, já se colocam e nos intimam 

a pensar com mais afinco acerca desta temática: por que existem tão poucos fora deste 

eixo? O que explica a dificuldade ou a falta de interesse em abri-los? Por que o 

incentivo é tão pequeno para essas experiências?  

Flávia Seidinger (2007) advoga que a dificuldade em criar e manter espaços de 

convivência abertos e acolhedores está relacionada, em certa medida, ao encargo social 

que os operadores de saúde tentam responder e sustentar de intervir através de modelos 

mais rígidos, balizados pelo paradigma médico-psiquiátrico. Ao contar da experiência 

do serviço “Convivência e Arte”, de Campinas, SP, a autora enfatiza a possibilidade de 

se refletir sobre a criação de outras formas de cuidado e relação usuário-equipe, 

pautados por uma perspectiva mais livre e flexível. 

 

A relação entre equipe e usuário do Convivência não é mediada por 

esses significantes do campo da saúde, ou da reabilitação, mas sim 

pautada pela liberdade de estar ali para conviver, para “nada” fazer. 

Os mediadores são muito mais objetos da cultura que da saúde. Ali as 

pessoas se encontram para aprender um artesanato, para ensaiar um 

personagem, tocar música e cantar, para pintar telas ou outros objetos 

artísticos, para fazer culinária, caminhada, poesia, roda de conversa 

sob a árvore, ver vídeo, fazer fuxico, “costurar a imaginação”. 

Despidos do referencial da reabilitação e do tratamento, da saúde, os 

operadores ofertam lugares de inserção aos usuários, bem como 

espaços de fala, oferecendo possibilidades de negociação e trânsito 
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social, urbano, sem se colocarem no papel “ativo” de quem trata, não 

munidos dos recursos tradicionais da assistência. Arrisco dizer que 

assim, talvez, objetifiquem menos o usuário (Seidinger, 2007, p.215).    

 

De modo análogo, em Belo Horizonte, MG, foi pensado nos anos de 1990 o 

Projeto de Saúde Mental da cidade. Entre os objetivos deste, estava a criação e o 

reordenamento dos dispositivos da rede no sentido de responder às demandas colocadas 

pelo paradigma antimanicomial. Em quatro anos, foram montados quatro Centros de 

Convivência, além de outros serviços, que consolidaram uma verdadeira transformação 

naquele contexto. Ana Marta Lobosque afirma que “experiências como as do Centro de 

Convivência e do Projeto Arte na Saúde descortinaram novas perspectivas, mostrando 

como a arte, sem mediação de qualquer saber psi, pode tornar-se terapêutica” 

(Lobosque, 2001, p. 156). Apesar das dificuldades enfrentadas no processo belo-

horizontino, descritas pela autora, vemos que se aponta para a discussão de outros 

espaços voltados para os usuários da rede que vão além da esfera técnica-assistencial, 

provocando a invenção de novos territórios existenciais.     

 Uma experiência semelhante foi produzida na cidade de São Paulo durante o 

período de 1989-1992. Os Centros de Convivência e Cooperativas (CECCOs) eram 

serviços intersecretariais, em consonância com a proposta da luta antimanicomial de 

descontrução da lógica hospitalocêntrica, implantados em espaços públicos (como 

praças, centros esportivos e/ou comunitários etc.) com a finalidade de serem espaços 

alternativos de convivência. De acordo com Galletti (2004), os principais 

freqüentadores eram os usuários de serviços de saúde da região (não se restringindo, 

apenas, ao âmbito da saúde mental), que eram sempre recebidos por alguém da equipe, 

num momento de acolhimento, e que participavam das “atividades-oficinas”, de caráter 

coletivo, com o intuito de integração das pessoas e da produção de novas relações. 
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 Apesar de algumas críticas indicadas pela autora em relação ao discurso oficial 

que ainda mantinha o binarismo normal-anormal em seus documentos, reforçando 

aquilo que se deseja combater, o projeto dos CECCOs mostrou-se como um dispositivo 

de extrema relevância. 

 

Além de ter se constituído como uma retaguarda para a rede de saúde 

e, portanto, ter sido uma ponte de comunicação entre esses serviços – 

Unidades Básicas de Saúde e Hospitais-Dia -, os CECCOS se 

localizavam na fronteira entre o que usualmente denominamos de 

campo da clínica e campo social. O cuidado com o sofrimento 

psíquico, anteriormente subordinado à rede de Psiquiatria, passou a se 

estender para a comunidade a partir da instalação desses serviços nos 

espaços públicos (Galletti, 2004, p.58). 

 

 É tomando, pois, o exemplo dessa iniciativa paulistana que Cristina Lopes, no já 

referido evento do MinC e do MS (Amarante, 2008), teceu uma crítica ao modelo de 

Centro de Convivência esboçado pela política nacional, pois em sua concepção, a 

proposta para tal serviço já surge engessada ao se dirigir exclusivamente para usuários 

da saúde mental. Ela afirma que se dificultam os encontros com a diferença e a 

potencialização da vida e da criação neste modelo e, assim, tais equipamentos sociais 

findam por não possibilitar conexões que ultrapassem a rede assistencial de saúde 

stricto sensu, reforçando a idéia de circuito já comentada anteriormente.  

Além disso, se refletirmos mais demoradamente acerca da posição estratégica 

que tal serviço deve ocupar no processo de desinstitucionalização, percebe-se que seu 

alcance, nestes moldes, restringe bastante a proposta de facilitar e promover outra forma 

de inserção e apropriação dos espaços urbanos e públicos. De todo o modo, fica-nos 

ainda a indagação de por que, mesmo neste modelo mais restrito, ainda é tão difícil a 

abertura desse tipo de equipamento. 

 Tomando como exemplo a discussão acerca dos Centros de Convivência e 

Cultura, somos intimados a refletir sobre como está sendo pensado e efetivado o 
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processo de inclusão e de combate ao estigma e preconceito propagados durante tanto 

tempo em relação à loucura. Qual lugar os espaços culturais, de arte, trabalho e encontro 

podem ocupar? Como potencializá-los de forma que não apenas reproduzam os desejos 

de manicômio (Machado & Lavrador, 2001) que ainda teimam em habitar em nós? De 

que modo essas estratégias e serviços trazem à tona discussões como a relação da 

loucura com a cidade, a possibilidade da construção de uma “vida comunitária”, o 

debate entre público e privado e a própria construção da idéia de “reabilitação”?    

Tais problematizações levam-nos também a pensar e discutir que relações estão 

sendo constituídas, a partir dessas redes, entre a loucura e a cidade. Como determinados 

agenciamentos criam diferentes modos de habitar e produzir territórios urbanos, 

possibilitando o contato com a diferença? Que porosidades e capturas a cidade permite? 

Que paisagens a cultura, neste contexto, pode forjar para a invenção de outros arranjos 

urbanos e de novas sociabilidades/visibilidades? Qual o papel das políticas intersetoriais 

(culturais, educacionais, de emprego, habitação, assistência, entre outras) no processo 

de desconstrução da lógica e das práticas manicomiais? 

Por enquanto, desejamos reforçar a idéia de que estratégias como os Centros de 

Convivência e Cultura propostos pela política de saúde brasileira, bem como outros 

espaços que funcionam como bases de apoio informal, buscam discutir e experimentar o 

encontro entre o campo da saúde e o da cultura, no intuito de construir uma rede mais 

ampla de atenção e convívio e podem despontar como potência instituinte de novas 

formas de relação.  

É importante ressaltarmos que a criação de novos dispositivos é um passo 

importante na Reforma Psiquiátrica, porém não se pode esquecer que o processo de 

desinstitucionalização não se finda nestes espaços. É fundamental que a proposta que 

origina a formação dos Centros de Convivência e Cultura, por exemplo, possa ser 
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expandida para além de suas portas e atividades. Faz-se urgente que essas linhas possam 

compor outras configurações espaciais e subjetivas, articulando arte, cultura, trabalho, 

saúde, etc. É necessário criarmos novas “praças”, onde os encontros, confrontos, 

embates e produção sejam novamente possíveis: “(...) numa praça ‘anunciamos e 

conversamos, sem atas, somente atos: de compartilhamento, de troca e de afeto e 

pensamento’” (Ceccim, 2007, p. 12).  

Por este motivo e também pelo fato objetivo de que essas ações e políticas são 

bastante recentes e ainda não foram implantadas em todo país, desejamos pesquisar 

como essas redes estão se estruturando, ainda que espontaneamente, no intuito de 

perceber o modo como a dimensão sociocultural da Reforma Psiquiátrica na cidade de 

Fortaleza está se desenvolvendo. Desejamos também analisar as questões que a 

Estratégia de Atenção Psicossocial coloca para esse trabalho em rede. Como se 

constroem essas articulações? De que maneira os diferentes atores sociais participam 

deste contexto? Que mudanças na relação dos sujeitos com o espaço urbano essas redes 

podem estar fabricando? Que dificuldades são encontradas? Há políticas intersetoriais 

no âmbito municipal que viabilizem essa interface?  

É no lastro deste debate que apresentamos, agora, a trajetória da nossa pesquisa 

na perspectiva da produção de uma cartografia possível a partir das diferentes linhas que 

fomos percorrendo. Conforme viemos discutindo, intentamos pensar e transitar, ainda 

que de modo parcial e provisório, entre os estratos molares e as linhas moleculares
16

 que 

                                                           
16 Parece-nos necessário explicitar que os planos molar e molecular não se distinguem simplesmente por 

suas dimensões ou tamanhos, tampouco se caracterizam por um antagonismo entre bem e mal, porém 

referem-se a diferenças qualitativas das linhas, à natureza de seus sistemas de referência. Para um maior 

esclarecimento desta questão, indicamos: Deleuze, G. & Guattari, F. (1996). Micropolítica e 

segmentaridade. In Deleuze, G. & Guattari, F. Mil platôs – capitalismo e esquizofrenia. Rio de Janeiro: 

Ed. 34. 
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compõem nosso campo de investigação e análise, lançando mão do dispositivo 

cartográfico como modo de exercitar outra forma de pensamento.  
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3. REFLEXÕES E PRÁTICAS METODOLÓGICAS: UM OLHAR 

CARTOGRÁFICO.  

 

Quem chegou, ainda que apenas em certa medida, à liberdade da 

razão, não pode sentir-se sobre a Terra senão como andarilho – 

embora não como viajante em direção a um alvo último: pois este não 

há. Mas bem que ele quer ver e ter os olhos abertos para tudo o que 

propriamente se passa no mundo; por isso não pode prender seu 

coração com demasiada firmeza a nada de singular; tem de haver 

nele próprio algo de errante, que encontra sua alegria na mudança e 

na transitoriedade (Nietzsche, 1978, p.118). 
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3.1. A produção de uma cartografia e a criação de uma nova imagem do 

pensamento. 

A cartografia, termo oriundo da geografia, faz-nos lembrar de imediato a ideia 

do traçado de territórios, da construção de uma topologia quantitativa e estática de uma 

determinada paisagem. Todavia, este conceito ao ser apropriado e recriado por Deleuze 

e Guattari (1995) ganha novos contornos e nuanças, indicando outro sentido. Sentido 

este que remete a uma topologia intensiva, dinâmica, que não tenciona ser a 

representação de um dado, mas produzi-lo. Deste modo, podemos compreender que 

“paisagens psicossociais também são cartografáveis” (Rolnik, 1989, p.15). 

O exercício da cartografia não define em si uma metodologia nos moldes do 

método científico da modernidade, mas evoca uma problematização do fazer pesquisa, 

inspirando-nos a outra forma de conceber os encontros entre o pesquisador e o seu 

campo e os efeitos que daí decorre. Todavia, conforme Kastrup (2003), a cartografia é o 

primeiro princípio metodológico da filosofia de Deleuze e Guattari e diz respeito a uma 

das “características aproximativas” (Deleuze & Guattari, 1995, p. 15) do conceito de 

rizoma. Este conceito mostra-se fundamental para entendermos a proposta da 

cartografia e interessa-nos ainda mais neste trabalho por proporcionar-nos uma reflexão 

mais demorada a respeito da noção de rede, conforme discutiremos adiante. 

Para Deleuze e Guattari (1995), a figura ontológica do rizoma indica uma nova 

imagem do pensamento, como um sistema aberto e múltiplo que se distingue do sistema 

arborescente, com sua lógica binária e sobredeterminada. Além da cartografia, os 

autores explicitam outros cinco princípios que caracterizam o rizoma, a saber, 1) o de 

conexão; 2) o de heterogeneidade; 3) o de multiplicidade; 4) o de ruptura a-significante; 

e 5) o de decalcomania. 
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O rizoma, portanto, é pautado numa lógica de conexões de traços de diferentes 

naturezas (linguísticas, políticas, materiais, biológicas, etc.) e de linhas várias (de 

segmentaridade, de desterritorialização, de fuga). Por constituir-se tão somente por 

linhas, o rizoma diferencia-se de uma estrutura, haja vista não se definir por conjunto de 

pontos e posições e suas relações binárias. É a-centrado, não sendo determinado por 

filiações ou hierarquias, mas por alianças, contatos e contágios. Não segue um princípio 

de causalidade, nem é identificado como uma totalidade unificada, mas se 

metamorfoseia através de seu próprio princípio de autocriação. É composto de direções 

e constitui um plano de multiplicidades que existem num constante movimento de 

invenção e desmanchamento de formas. 

Em relação aos princípios de cartografia e de decalcomania, Deleuze e Guattari 

(1995) afirmam que o decalque compõe a lógica da árvore, tendo como finalidade a 

descrição e reprodução de um estado já dado; o mapa, por sua vez, remete à lógica 

rizomática, voltando-se para a experimentação, para o inventivo, para o movimento. O 

mapa capta as modificações, as linhas de fuga; e o decalque reproduz os 

estrangulamentos, as sedimentarizações No entanto, segundo os próprios autores, 

insistir nesta oposição seria tão somente reeditar um simples dualismo, perdendo a 

complexidade desta relação, no qual um pode vir a se transformar no outro.   

É próprio do rizoma possuir sempre entradas múltiplas, que indica que uma 

dessas vias pode ser pelo decalque; entretanto, é necessário tomar precauções para não 

se arborizar o rizoma, impedindo o movimento do desejo, os devires. Os autores alertam 

que “é uma questão de método: é preciso sempre projetar o decalque sobre o mapa” 

(Deleuze & Guattari, 1995, p. 23), assim não se perde o fluxo criador do rizoma.   

Ao propor uma nova imagem do pensamento, que difere do nosso modo habitual 

de pensar, pautado pela representação e recognição, o rizoma aparece como o “método 
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do antimétodo” (Zourabichvili, 2004, p.53), remetendo tanto à experimentação, como 

também à prudência em relação ao pensamento arborescente. Zourabichvili comenta 

que essa outra imagem do pensamento afirma que pensar não é representar; não há um 

ponto de origem determinado, parte-se sempre do meio; e, não obstante todo encontro 

ser possível a priori, nem todos os encontros são selecionados pela experiência (no 

sentido de produzirem transformações). 

O conceito de rizoma faz-nos refletir, então, acerca do exercício de pensamento 

que nos propomos a fazer. No âmbito da produção acadêmica, inspira-nos a buscar 

outro modo de conceber a produção de conhecimento, entendendo que tal produção não 

se encontra desconectada da própria invenção de outros modos de existência. A 

cartografia apresenta-se como uma forma distinta de se posicionar em relação ao 

campo, à fabricação de problemas e de sentidos possíveis, contingentes e provisórios, 

sem, no entanto, perder “(...) a coerência conceitual, a força argumentativa, o sentido de 

utilidade dentro da comunidade científica e a produção de diferença” (Kirst, Giacomel, 

Ribeiro, Costa & Andreoli, 2003).  

Além disso, produzir uma cartografia dos encontros com determinado campo, 

aponta-nos para a contiguidade da constituição dos processos macro e micropolíticos. O 

olhar cartográfico possibilita reflexão daquilo que se está engendrado intensiva e 

extensivamente, do mapa e do decalque. No plano da pesquisa acadêmica, auxilia na 

produção de um olhar que distingue formas já postas e forças/fluxos de ruptura e 

criação.  

Entender o rizoma como um antimétodo e a cartografia como uma perspectiva 

não significa, no entanto, prescindir de prudência nas experimentações. Ao contrário. 

Trata-se de buscar uma avaliação imanente, discernindo os encontros estéreis dos 

fecundos e estando atento aos signos que nos coagem a pensar aquilo que ainda não 
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pensamos (Zourabichvili, 2004). Para tanto, parte-se de um paradigma ético-estético-

político em contraposição a um paradigma cientificista.  

As questões que se delineiam, neste caso, são distintas daquelas baseadas na 

concepção clássica de ciência. Não nos perguntamos sobre “A Verdade”, nem sobre 

regras universais e abstratas, tampouco interessa-nos defender uma postura de 

neutralidade em relação ao objeto pesquisado. Adotamos um posicionamento que 

afirma o movimento de expansão da vida e da produção de outros mundos possíveis a 

partir da potencialização de processos de subjetivação singulares.  

Intentar criar uma pesquisa-rizoma e cartografar seus encontros e efeitos exige 

de nós uma postura de abertura em relação aos afectos e perceptos
17

 que, 

concomitantemente à produção do objeto, produzem também a figura do cartógrafo. 

Além desse estado de abertura, que nos remete a criação de um corpo sensível e poroso 

às intensidades, captando as forças do mundo e recusando totalidades perceptivas 

(Amador & Fonseca, 2009), a prática cartográfica necessita também de um exercício de 

atenção e cognição singulares.  

Virgínia Kastrup (2007b) lembra que, por ser uma perspectiva que não tem 

como objetivo a representação de um objeto, mas o acompanhamento de trajetórias e 

processos, o funcionamento da atenção ocorre mediante a detecção de signos e forças 

circulantes e através de operações de rastreio, toque, pouso e reconhecimento atento. 

Essas “quatro variedades do funcionamento atencional” (Kastrup, 2007b, p.18) 

dão-nos pistas acerca do trabalho da cartografia. Em um primeiro momento, no rastreio, 

a atenção é aberta e sem foco, buscando um rastreamento e exploração assistemática de 

todo o campo, seus movimentos e variações. Em seguida, há a irrupção de algo que se 

                                                           
17

 Importante ressaltar, contudo, que ao falarmos de afectos e perceptos não estamos nos referindo a 

sentimentos privados e subjetivos, mas a blocos de sensações pré-individuais, que se põem de pé por si 

mesmos (Deleuze & Guattari, 1992). 
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diferencia (um elemento-força heterogêneo) e dispara um processo de seleção pela 

atenção. Seleção esta que acontece de modo involuntário e não por deliberação do 

cartógrafo. Pensando a partir de uma metáfora topológica, é como se nos deparássemos 

com um profundo abismo ou ainda um pequeno riacho, que não sabíamos que ali estava 

e que nos mobiliza a conhecer melhor.  

De acordo com a autora, esta etapa, do toque, pode demorar a acontecer e 

possuir variações na intensidade, mas tem uma importância essencial no processo da 

pesquisa e indica que esta, em concordância com o pensamento-rizoma, tem múltiplas 

entradas e não segue uma linearidade teleológica. Há rigor, mas também há 

imprevisibilidade na produção do conhecimento. 

A etapa do pouso assinala uma modificação a partir da delimitação de um novo 

território no qual se focará a atenção. Redimensionado e reconfigurado este campo, há, 

então, o reconhecimento atento. Kastrup adverte-nos que, neste momento corre-se o 

risco de retornar ao regime da recognição ao indagarmos: o que é isto? no anseio de 

capturar aquilo que aparece como novo e estranho em modelos já conhecidos. Ela diz: 

 

A atitude investigativa do cartógrafo seria mais adequadamente 

formulada como um ‘vamos ver o que está acontecendo’, pois o que 

está em jogo é acompanhar um processo, e não representar um objeto. 

É preciso então calibrar novamente o funcionamento da atenção, 

repetindo mais uma vez o gesto de suspensão (Kastrup, 2007b, p.20). 

 

Assim, embora apresentada em linhas gerais, a reflexão que a autora convoca-

nos a fazer aponta para o aprendizado e a ativação de uma “atenção à espreita – 

flutuante, concentrada e aberta” (Kastrup, 2007b, p.21), ligada a um modo outro de 

desenvolver o processo de investigação. A partir de uma política cognitiva 

construtivista compreende-se que, desde a entrada no campo, há produção de dados no 
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encontro entre pesquisador e território, possibilitando a emergência e atualização 

daquilo que se encontrava como virtualidade e eclode como invenção.  

Dentro desta perspectiva, podemos compreender melhor o processo de 

constituição deste trabalho, que não se construiu de modo linear, mas foi se 

configurando a partir do próprio movimento da pesquisa. De início, nosso foco era 

investigar as conexões que estavam sendo feitas entre saúde mental e arte no processo 

de Reforma Psiquiátrica em Fortaleza. Esta parecia-nos ser uma questão pertinente, 

tendo em vista a discussão que tem sido produzida nacionalmente, originando 

articulações entre os Ministérios da Saúde e da Cultura, além da ampla literatura que 

afirma a arte como vetor de subjetivação. Além disso, certas especificidades locais, tais 

como: a articulação recente da rede de serviços substitutivos e o fomento a ações e 

projetos culturais por parte da gestão municipal atual, pareciam-nos apontar para a 

relevância deste debate dentro do contexto da cidade. 

Ao aproximarmo-nos do campo, contudo, percebemos que, para além daquilo 

que já sabíamos, outros processos ganhavam força e demandavam uma maior reflexão e 

problematização. Estes poderiam até englobar nossas primeiras inquietações, mas as 

ultrapassavam. Seguimos, pois, a advertência de pôr nossa atenção em suspenso e 

procuramos observar os jogos de força, os tensionamentos e rupturas, buscando 

produzir um decalque e uma cartografia possível relativa à produção da Estratégia de 

Atenção Psicossocial no agenciamento Reforma Psiquiátrica em Fortaleza, tomando 

como foco o desenvolvimento de articulações na dimensão sociocultural deste processo. 

A partir da noção de rede como analisador, buscamos acompanhar algumas formas e 

movimentos, em níveis de análise macro e micropolítico, que estão sendo produzidos 

neste arranjo. 
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Perguntamo-nos, então: que linhas estão constituindo este agenciamento? Quais 

os seus nós e estrangulamentos? Onde estão suas fissuras? Que fios podemos 

desembaraçar e ligar a outras questões na invenção de outros possíveis? Que precauções 

tomar para que o rizoma não vire árvore, para que a rede não perca sua potência de 

conexão e para que a pesquisa não vire recognição?  

 

(...) Partir do meio, pelo meio, entrar e sair, não começar nem 

terminar. (...) É que o meio não é uma média; ao contrário, é o lugar 

onde as coisas adquirem velocidade. Entre as coisas não designa uma 

correlação localizável que vai de uma para outra e reciprocamente, 

mas uma direção perpendicular, um movimento transversal que as 

carrega uma e outra, riacho sem início nem fim, que rói suas duas 

margens e adquire velocidade no meio (Deleuze & Guattari, 1995, 

p.37). 

 

3.2. A rede como analisador da micro e da macropolítica. 

Como já comentamos anteriormente, o conceito de rede tem sido bastante 

utilizado em diferentes campos e pesquisas científicas, de debates sobre tecnologias a 

discussões sobre o ambiente e a sociedade. No caso do presente trabalho, a noção de 

rede lança questionamentos e problemas de diferentes ordens ao panorama atual da 

Reforma Psiquiátrica, não apenas em relação ao contexto específico de Fortaleza, mas 

também ligado ao próprio processo de Reforma no Brasil, com seus embates políticos, 

técnicos, teóricos e sociais.  

A rede, como conceito prenhe de multiplicidade, funciona de maneiras várias, 

apontando para distintas dimensões. Parece-nos, pois, importante tentar delimitar duas 

delas, no sentido de circunscrever perspectivas de análise para o presente trabalho. Um 

dos usos deste conceito no campo da saúde e, mais especificamente, na saúde mental, 

diz respeito ao seu sentido estrutural. Em vários momentos, usamos tal termo para 

definir o trânsito das pessoas entre diferentes lugares, serviços e equipamentos, como, 

por exemplo, ao falarmos de “rede assistencial” ou “rede sanitária”. Esta dimensão 
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refere-se à organização de espaços heterogêneos que dão suporte concreto ao cuidado 

em saúde e nos remete a noção de uma rede institucional, formalizada. Tal dimensão 

aponta para um plano molar de análise, caracterizando aquilo que já está instituído no 

conceito de rede de saúde.    

Outra compreensão de rede que identificamos diz respeito à noção desta como 

modelo de funcionamento. Neste sentido, temos uma aproximação com o conceito de 

rizoma, segundo já tínhamos apontado antes. A rede como figura topológica é composta 

por linhas e nós, não por figuras espaciais. Logo, não importam suas dimensões, limites 

ou formas externas, mas sua potência conectiva interna, seus pontos de convergência e 

bifurcação. Ela não é uma totalidade fechada; é aberta, com capacidade de expansão 

multidirecional (Kastrup, 2003).  

Assim, notamos que uma rede pode funcionar para além de sua formalização 

estrutural, vazando e criando outras linhas e conexões com espaços que não compõe 

uma dada figura de rede; como também, tal estrutura pode enrijecer-se e perder sua 

formação intensiva, isto é, o funcionamento rizomático da rede. Neste caso, a rede como 

forma (ou fôrma), configurar-se-ia muito mais como um aparelho de captura do que 

como uma máquina de guerra (Deleuze & Guattari, 1997), que cria linhas de 

desterritorializações e reterritorializações.    

Não se trata, então, de pensarmos apenas sobre a criação de diferentes serviços 

ou equipamentos como fins em si mesmos, mas problematizarmos a lógica na qual se 

inserem os discursos e saberes que possibilitam plasmar transformações reais e 

concretas no cotidiano. Devemos, pois, estar atentos tanto à produção macro, como 

micropolítica das redes. Ambas encontram-se implicadas mutuamente, conformando 

caminhos e transformações no processo de desinstitucionalização da loucura.   



76 

 

 Passos e Barros (2004), ao trazer à discussão sobre redes para auxiliar a 

compreensão sobre os processos políticos, sociais e subjetivos em curso, explicam que o 

capitalismo contemporâneo opera por meio de modulações e variações, estendendo seus 

limites em um movimento de mundialização do neoliberalismo. Esta forma de conceber 

o capitalismo encontra suporte no pensamento de Guattari (1981) ao propor o termo 

Capitalismo Mundial Integrado (CMI), ressaltando a idéia de que mesmo os países que 

pareciam ter escapado ao capitalismo, encontram-se sob uma ordem capitalística e são 

capturados por ela em um sistema de produção econômico e subjetivo.  

Assim, vemos que o funcionamento do próprio capitalismo também se dá numa 

lógica rizomática, ou melhor, apresenta-se sob a forma de uma axiomática; isto é, 

constitui-se a partir do movimento ilimitado de conjunções de fluxos 

desterritorializados (por exemplo, fluxo de trabalho e de dinheiro), integrando-os e 

controlando-os pulverizadamente de modo a não existir nenhuma exterioridade. Por este 

motivo, podemos entender o destaque que Passos e Barros (2004) dão às redes no 

movimento de expansão capitalístico, visto que estas se caracterizam por sua potência 

de conectividade e por sua capacidade infinita de articulações, ao mesmo tempo em que 

apresentam um caráter paradoxal, que permite riscos e esperanças. 

Novamente, voltamos a uma discussão que se refere tanto ao plano molar, 

macropolítico, quanto ao molecular, da micropolítica. Ao refletirmos acerca da 

produção capitalística, observamos que ela está vinculada não apenas a economia 

monetária e financeira, mas está atrelada também de modo imanente aos processos de 

subjetivação e de produção do desejo. É, pois, neste sentido, que podemos entender o 

paradoxo trazido pelas redes. Que processos elas estão engendrando? Que mundos estão 

sendo criados a partir das mesmas?  
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Passos e Barros (2004) afirmam que as redes podem ter um funcionamento frio 

ou quente. No primeiro caso, seus efeitos são de homogeneização e serialização, de 

acordo com a lógica do capital, com seu centro virtualizado, seu sistema de equalização 

universal. Já as redes do segundo tipo produzem diferenciações e heterogeneidades. 

Este modo de classificar as redes faz com que nos indaguemos, a partir de uma 

inspiração foucaultiana e voltando-nos para o contexto da saúde mental, em que 

momentos estas têm operado como um mecanismo do biopoder e/ou como uma forma 

de resistência à biopolítica.  

Foucault define como biopoder “o conjunto dos mecanismos pelos quais aquilo 

que, na espécie humana, constitui suas características biológicas fundamentais vai poder 

entrar numa política, numa estratégia política, numa estratégia geral de poder” (2008, 

p.3). Tal modalidade de exercício de poder, surgida no século XVIII, irá se interligar 

com o poder disciplinar do século XVII, definindo como focos de saber, controle e 

intervenção tanto o corpo-indivíduo, como com o corpo-população. Assim, ambas as 

categorias passam a ser objeto de governo, no intuito de melhor gerir a vida e regular a 

sociedade (Foucault, 1999). 

Pensar a constituição e o funcionamento das redes a partir das noções de 

biopoder e biopolítica faz-nos refletir acerca dos efeitos de tais composições. Elas estão 

produzindo novas formas de exclusão e opressão, gerando novas misérias e 

desconexões ou conseguem encontrar linhas de autonomização da lógica do capital, 

criando novos territórios existenciais, outras formas de organização e cooperação? Peter 

Pelbart, indo além dessa indagação, questiona:  

 

Como mapear o sequestro social da vitalidade na desmesurada 

extensão do Império e na sua penetração ilimitada, tendo em vista as 

modalidades de controle cada vez mais sofisticadas a que ele recorre, 

sobretudo quando ele se realavanca na base do terrorismo 
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generalizado e da militarizaçao do psiquismo mundial ? Mas como 

mapear igualmente as estratégias de reativação vital, de constituição 

de si, individual e coletiva, de cooperação e autovalorização das forças 

sociais à margem do circuito formal da produção? (2002, s/p). 

 

Este parece ser um dos nossos maiores desafios na construção dessa pesquisa-

cartografia: desembaraçar e acompanhar as linhas que compõem essas redes na intenção 

de perceber não somente onde estão suas possibilidades de desvios, de singularização, 

de produção de multidão
18

 e resistência, como de fomentar tais processos.  

Neste intuito, percorremos algumas linhas do agenciamento Reforma 

Psiquiátrica de Fortaleza, problematizando-as e articulando-as às questões que temos 

apresentado até o momento. Antes de nos debruçarmos sobre elas com mais cuidado, 

faz-se necessário delinearmos o percurso metodológico produzido, bem como 

caracterizarmos nosso campo de investigação.   

 

3.3. Dos traçados metodológicos e da construção do campo problemático. 

Seguindo as pistas sobre o funcionamento da atenção, dadas por Kastrup 

(2007b) e já apresentadas alhures, podemos definir que o primeiro momento da pesquisa 

caracterizou-se por uma aproximação exploratória do campo, em janeiro de 2009, que 

nos levou a redefinição dos rumos do trabalho. Tal etapa teve importância fundamental, 

visto que, até aquele instante, não tínhamos uma inserção concreta nas transformações 

cotidianas que o campo da saúde mental na cidade estava vivenciando. Na época, 

vínhamos de um período morando fora de Fortaleza e as questões que nos inquietavam 

ainda precisavam “ganhar corpo” naquele contexto. 

                                                           
18

 A noção de multidão, trabalhado por Hardt e Negri (2005), refere-se à ideia de produção em comum, ao 

mesmo tempo que diz respeito à produção da dimensão do comum. Produção esta de comunicação, 

cooperação, expressão, formas de vida e relações sociais, que surge como uma maneira de combate ao 

biopoder, ao Império.  
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O primeiro passo, neste sentido, constitui-se da negociação de acesso ao campo. 

Esta negociação, que está sendo sempre renovada durante toda a pesquisa, de acordo 

com Lapassade (2005), já faz parte do próprio campo e diz respeito não somente à 

permissão formal para a entrada, como também se refere ao momento no qual se 

estabelece uma relação de confiança entre pesquisador e os membros da pesquisa. No 

nosso caso, realizamos um primeiro contato com um dos membros da Coordenação 

Colegiada de Saúde Mental, onde apresentamos nossa proposta de investigação e 

fizemos uma entrevista aberta no intuito de conhecer melhor e contextualizar o campo 

da saúde mental na cidade, seus direcionamentos políticos e as ações realizadas pela 

atual gestão (que se iniciou em 2005 e tem sua continuação, devido à reeleição da 

prefeita, em 2008).  

Nesta ocasião, além de tomarmos conhecimento dos trâmites burocráticos 

necessários para darmos prosseguimento à pesquisa (referente à submissão do projeto 

no núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde para a avaliação 

de sua viabilidade), fomos orientados por nosso entrevistado
19

 a conversar com o 

profissional de um dos serviços que possuía experiência em ações que articulavam arte, 

saúde mental e território. Também nos foi sugerido conhecer a proposta do Projeto Arte 

e Saúde, parceria do Colegiado de Saúde Mental com o Instituto Aquilae (de âmbito 

privado), que era responsável pela formação dos artistas e por eventos culturais da rede 

de saúde mental do município. 

Marcamos, então, uma entrevista com o profissional indicado, que foi muito 

profícua, especialmente, pela oportunidade de ouvir o relato de algumas experiências 

que se utilizavam da arte para possibilitar um contato diferente com a comunidade, bem 

como a experimentação de outros modos de se relacionar consigo mesmo e com os 

                                                           
19

 No intuito de preservar a identidade dos entrevistados, não faremos distinção de gênero ao apresentar 

suas falas. 
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outros. Uma das atividades comentadas teve a parceria de uma Organização Não-

Governamental (ONG) que trabalha com fotografia artesanal (feita com máquinas 

produzidas com latinhas), chamada para dar um curso aos usuários e desenvolver um 

projeto de (re)conhecer o bairro através dessa linguagem artística.  

Esse encontro, mais do que nos indicar objetivamente categorias e projetos a 

serem analisados, provocou-nos um desejo de conhecer essas e outras ações, de modo a 

potencializá-las e torná-las visíveis através de nossa pesquisa. Ouvir sobre tais 

experiências suscitou-nos uma sensibilidade para vermos e ouvirmos as singularidades 

que nosso percurso nos reservava. De que maneira outros modos de existência e de 

sociabilidade podem ser ativados através dessas experiências? Nossas inquietudes 

começavam, enfim, a se atualizar no nosso campo de investigação.  

Ainda nessa etapa exploratória, tivemos a oportunidade de travar nosso primeiro 

contato com o Projeto Arte e Saúde, através do desfile do bloco “Doido é tu!”, ocorrido 

no carnaval do corrente ano. Nossos dois entrevistados já haviam comentado sobre tal 

evento, mas não tinham certeza se o bloco, que naquela ocasião participava do carnaval 

de Fortaleza na Avenida Domingos Olímpio como bloco alternativo (“bloco de sujos”) 

desde 2008, conseguiria suporte e infraestrutura para sair na avenida em 2009. 

Acompanhando o site da prefeitura
20

, vimos alguns dias antes do início do 

carnaval, o convite do bloco (Figura 1) e decidimos acompanhá-lo como observadora 

não-declarada (Lapassade, 2005). Munimo-nos de uma câmera fotográfica, na intenção 

de realizar um registro visual, e buscamos uma postura que possibilitasse uma atenção 

sensível aos fluxos e intensidades produzidos naquele encontro. Não fomos para tal 

evento com o intuito de entrevistar pessoas ou verificar questões postas a priori. Nosso 

desejo era experimentar, nesta posição muitas vezes estranha de pesquisadora-

                                                           
20

 O endereço eletrônico da SMS de Fortaleza é <http://www.sms.fortaleza.ce.gov.br>. 
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cartógrafa, este acontecimento, tentando apreender ainda que parcial e a-

sistematicamente um pouco das relações que constituíam tal momento. 

O bloco era formado por técnicos, gestores, usuários, familiares e simpatizantes 

da Reforma Psiquiátrica, mas também está aberto a quem quisesse participar. Havia a 

venda de camisas, mas não era obrigatório adquiri-la para desfilar. Algumas pessoas 

estavam fantasiadas e existia um trio elétrico tocando o hino do bloco naquele ano: “Só 

é doido, meu companheiro, aquele que rasga dinheiro. Não sou doido não sou nada, só 

quero fazer ‘zuada’. Quero brincar na avenida de cara pintada (...)”. 

 

   
Figura 1. Convite do Bloco “Doido é Tu!” 

Fonte: Secretaria Municipal de Fortaleza/ Site da Prefeitura Municipal de Fortaleza. 

 

Na hora do desfile, éramos cerca de 100 pessoas. Uma faixa seguiu à frente, com 

o nome do bloco e com a apresentação dos apoios. No começo, não existia nenhuma 

ordem a ser seguida pelos participantes, mas durante o percurso, os organizadores 

decidiram que as pessoas que estavam com a camisa deveriam vir à frente do trio, logo 

atrás da faixa de apresentação, e o restante atrás do mesmo. Tal direcionamento fez-nos 
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pensar sobre essa necessidade de organização. Seria uma exigência para concorrer no 

desfile?  

Atentamos, ainda, para algumas outras impressões. Percebemos diferentes 

reações do público que assistia ao desfile. Alguns vibravam, batiam palmas e elogiavam 

o bloco; outros permaneciam mais indiferentes; e outros, ainda, pareciam não entender o 

que se passava. Ouvimos um comentário que nos chamou atenção e referia-se à 

impossibilidade de saber quem ali era louco ou não e nos remeteu à canção de Chico 

Buarque: Mas é carnaval, não me diga mais quem é você, amanhã tudo volta ao 

normal, deixa a festa acabar, deixa o barco correr, deixa o dia raiar... E ficamos 

pensando como nossos desejos de manicômio, nossos anseios em categorizar, separar e 

estigmatizar acabam sempre aparecendo, ainda que seja na reação de surpresa gerada 

pela impossibilidade de fazê-lo.  

Houve também uma repórter de televisão que fazia a cobertura do evento e veio 

perguntar-nos como era a forma certa de chamar os usuários da rede. Isto nos pareceu 

importante, pois muito mais do que uma questão de nomenclatura, tal fato diz respeito 

ao modo de compreensão da experiência da loucura e dos estigmas que certas 

perspectivas carregam. Um cuidado que, à primeira vista, pode denotar apenas a 

tentativa de fazer um uso “politicamente correto” da linguagem, mas que pode também 

afirmar outras possibilidades de relação com a diferença. 

Ao longo do percurso, o bloco foi ficando mais integrado, mais animado, mais 

“solto” e, neste processo, nossa postura também se transformou. Não éramos mais 

apenas observadora-participante, mas uma participante-dançante-cantante-observadora. 

Não sabemos dizer, ao certo, se o desfile foi realmente rápido como nos pareceu ou se 

fomos tomados por aquela sensação de que o tempo passa velozmente. Fomos afetados 

pelas intensidades e por um estado de alegria e de potência compartilhados, porém, ao 
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final, ficamos com um gosto de quarta-feira de cinzas na boca. Afinal, quando nos 

veríamos novamente? Quando botaríamos de novo o bloco na rua para possibilitar 

visibilidades, encontros, embates? 

Com todas as questões provocadas por tal experiência, decidimos marcar uma 

entrevista com um dos coordenadores do projeto Arte e Saúde, não apenas para 

perguntar sobre o bloco de carnaval, mas para conhecer melhor o trabalho como um 

todo. Essa seria a primeira de muitas conversas que teríamos ao longo da pesquisa, visto 

que as experiências provocadas pelo encontro entre arte e saúde mental estruturaram-se 

como uma de nossas linhas de análise, como veremos adiante.  

Nosso entrevistado explicou que a proposta desta parceria entre o Instituto 

Aquilae e a Prefeitura é fazer uma conexão com o movimento de saúde mental em 

paralelo com outras instituições e que as ações principais giram em torno de dois eixos 

principais: 1) inserção de artistas nas equipes dos CAPS e a capacitação de outros 

profissionais dos serviços para o trabalho com a arte dentro de suas práticas; 2) 

promoção de ações culturais. Naquele momento, porém, ainda não estava acontecendo 

uma articulação efetiva da rede de saúde mental, o que prejudicava sobremaneira esse 

último ponto, reduzindo-o a eventos pontuais. O gosto de quarta-feira de cinzas parecia 

se confirmar.  

Vimos que era necessário, pois, refletir sobre o porquê dessa dificuldade. O que 

essa falta de articulação com outras possibilidades cotidianas de cultura e inclusão nos 

sinaliza? Seria esse um problema específico da interface entre a cultura stricto sensu 

(entendida apenas como manifestações artísticas) e o âmbito da saúde mental? O que 

era preciso produzir para “dar liga” a essa rede? 
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Tivemos a oportunidade de apresentar e debater essas inquietações iniciais no 

primeiro seminário de tese do Doutorado, onde nossos intercessores privilegiados
21

 (a 

Profa. Ana Karenina, leitora do trabalho, e a Profa. Magda Dimenstein, orientadora do 

mesmo) apontaram a necessidade de ampliação do escopo do trabalho, remetendo à 

discussão acerca da lógica de funcionamento que subjaz a produção dessas redes mistas 

(que articulam a rede sanitária de cuidados propriamente dita) e outras redes de apoio e 

sociabilidade (culturais, artísticas, produtivas). 

 Destarte, reformulamos nossos objetivos e caminhos metodológicos à luz da 

discussão sobre a lógica de atenção preconizada pela EAPS, já comentada no primeiro 

capítulo. Neste sentido, as articulações possíveis entre o campo da cultura e da saúde 

mental ganharam uma abrangência maior e levaram-nos a novos delineamentos para a 

pesquisa. Propusemo-nos, então, duas fases de investigação.  

Na primeira etapa, nosso intuito foi o de conhecer, de modo mais extensivo, as 

articulações socioculturais que estavam sendo produzidas no âmbito da saúde mental, 

especialmente, aquelas que se estruturavam a partir dos direcionamentos da gestão. Este 

momento foi fundamental, pois nos proporcionou entender como a rede estava se 

constituindo, seus problemas e desafios comuns, mas também nos possibilitou o contato 

com as singularidades de algumas ações, relativas às necessidades de cada 

serviço/território. Para a realização deste mapeamento da rede de saúde mental no que 

diz respeito à produção da dimensão sociocultural em seu cotidiano, resolvemos tomar 

como foco os CAPS, no intuito de conhecer melhor as parcerias e estratégias que estão 

sendo postas em prática para a articulação com outras redes culturais e sociais no 

território.  

                                                           
21

 O conceito de intercessores é utilizado por Deleuze (1992) para afirmar a necessidade de criação do 

pensamento, que se dá no « entre », na interferência que ocorre a partir dos encontros.  
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Durante todo o ano de 2009, entrevistamos os coordenadores à época dos 14 

CAPS da cidade. Alguns desses coordenadores convidaram outros profissionais do 

serviço a estar junto deles na ocasião, ajudando-os nas respostas. As entrevistas 

semiestruturadas foram registradas em áudio com a anuência dos participantes. Nossa 

opção por tomar o CAPS como locus privilegiado neste levantamento estava 

relacionada à sua função, destacada pela política de saúde mental do país (Brasil, 

2005a), de articulador da rede, mas também advinha da própria constituição da rede em 

Fortaleza, que se encontrava baseada prioritariamente nesse tipo de equipamento.  

Concordamos com a advertência de Vasconcelos (2009) que é importante 

fomentar e dar apoio a ações que se politizem para além dos serviços e de seus técnicos 

de forma a valorizar projetos autônomos de suporte social advindos da organização 

comunitária. Nosso intuito era que esse mapeamento pudesse auxiliar na identificação e 

no incentivo a esses outros processos de organização, mas em termos de escolhas 

metodológicas, nos pareceu mais eficaz tomarmos os CAPS como referência, visto que 

a rede em si ainda estava em processo de estruturação. 

Concomitantemente ao processo de mapeamento, fizemos uma entrevista no 

início de 2010 com outro componente da Coordenação Colegiada de Saúde Mental 

(CCSM), no intuito de discutir alguns pontos levantados durante a visita aos CAPS. 

Efetuamos também uma pesquisa documental, baseada nos relatórios de gestão 

publicados na página da internet da Secretaria Municipal de Saúde (Fortaleza, 2007; 

Fortaleza, s/d), além das informações mais atualizadas, veiculadas no próprio site. Os 

relatórios fazem menção às ações executadas até o ano de 2007, o que resulta em uma 

defasagem dos dados. Entretanto, como não foram divulgados relatórios mais recentes, 
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utilizamo-nos dos dados antigos, buscando, na medida do possível, trazer as 

informações em consonância com a realidade atual
22

.  

A partir deste esboço da rede, foi-nos possível definir três eixos principais de 

investigação da esfera sociocultural da Reforma Psiquiátrica em Fortaleza, que nos 

instigaram a pensar acerca das práticas produtoras de atenção psicossocial. As 

dimensões delineadas para análise foram: 1) Arte, 2) Trabalho, 3) Parceria com 

Movimentos Sociais e serão apresentadas, detalhadamente, no capítulo seguinte.  

Nesta segunda etapa da pesquisa, realizada no primeiro semestre do ano de 

2010, procuramos dialogar de modo mais intensivo com tais linhas, observando 

questões, tais como: Dentro de tais eixos, que conexões são produzidas no cotidiano? 

Quais estratégias macro e micropolíticas estão sendo incentivadas a partir deles? Que 

outras mais poderiam ser construídas na perspectiva da atenção psicossocial? Quais são 

as principais dificuldades para o desenvolvimento dessas práticas? 

Assim, definimos além das linhas de análise, campos de investigação que se 

destacavam como operadores dessas dimensões no contexto de Fortaleza. Foi a partir da 

nossa aproximação de tais campos, através de observações/participações sistemáticas, 

entrevistas abertas e também conversas informais com alguns de seus atores 

(coordenadores, usuários/familiares e profissionais), registradas, em alguns momentos, 

em áudio, e em outros, sob a forma de diário, que fomos buscando produzir a 

cartografia e o decalque de nossos encontros nesse processo.  

 

 

 

                                                           
22

 Tentamos contatar dois membros do CCSM para saber da disponibilidade dos novos relatórios para a 

pesquisa, mas não obtivemos retorno até o momento.   
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Linhas de Análise Campos de Investigação 

Arte Projeto Arte e Saúde 

Trabalho  COOPCAPS 

Parceria com Movimentos Sociais Movimento de Saúde Mental Comunitária 

do Bom Jardim (MSMCBJ) 

Figura 2. Segundo etapa metodológica: definição das linhas de análise e dos eixos de 

investigação da tese. 

  

Finalmente, como estratégia metodológica transversal, buscamos participar de 

eventos públicos relacionados à saúde mental, que nos dessem pistas das interfaces que 

estavam sendo produzidas a partir deste campo. Tais participações, porém, não foram 

importantes apenas por seu caráter informativo, como pode parecer à primeira vista, 

mas tornaram-se essenciais na produção de nosso próprio modo de ser cartógrafo, com 

todas suas implicações e reflexões que desejamos discutir ao longo do trabalho. 

Acompanhemos, a seguir, esta trajetória e a tentativa de esboçar tal cartografia. 
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4. ARTE, TRABALHO, PARCERIA COM MOVIMENTOS SOCIAIS:  

         DIMENSÕES NECESSÁRIAS NA CONSOLIDAÇÃO DA EAPS EM 

FORTALEZA. 

 

O desafio consistiria em livrar-se do pseudo-movimento que nos faz 

permanecer no mesmo lugar, e sondar que tipo de meio uma cidade 

ainda pode vir a ser, que afetos ela favorece ou bloqueia, que trajetos 

ela produz ou captura, que devires ela libera ou sufoca, que forças ela 

aglutina ou esparze, que acontecimentos ela engendra, que potências 

fremem nela e à espera de quais novos agenciamentos (Pelbart, 2000, 

p.45). 
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4.1. O agenciamento Reforma Psiquiátrica em Fortaleza: mapeando a rede de 

saúde mental e suas articulações com a cidade. 

A noção de agenciamento compreende tanto as segmentaridades, quanto as 

desterritorializações e linhas de fuga de um dado acoplamento e é composto por 

relações materiais e regimes de signos. Por isto, diz-se que todo agenciamento comporta 

segmentos de conteúdo e de expressão e remete, em última instância, ao campo de 

desejo no qual se constitui (Deleuze & Guattari, 1977). Um agenciamento “não se 

enuncia do ponto de vista de um sujeito preexistente que lhe poderia ser atribuído. (...) 

Ele não é produzido por, mas por natureza é para uma coletividade” (Zourabichvili, 

2004, p. 9). É neste sentido que todo agenciamento é, ao mesmo tempo, um 

agenciamento coletivo de enunciação e um agenciamento social do desejo.  

Conceber o processo de Reforma Psiquiátrica como um agenciamento auxilia-

nos no desafio de pensar de modo rizomático, evitando simplificações causais e 

lineares. Ajuda-nos também a apreender, ainda que de modo parcial, a complexidade e a 

processualidade de tal fenômeno, que se compõe a partir de múltiplos atravessamentos e 

agentes distintos. Por essas razões, decidimos optar por esse conceito na análise do 

contexto fortalezense. 

 Tomando tal conceito como inspiração, propomos, primeiramente, acompanhar 

uma linha molar da constituição da Reforma Psiquiátrica e do campo da Saúde Mental 

em Fortaleza, no sentido de conhecer e analisar aquilo que já está posto, estruturado. 

Pensamos ser interessante também comentar brevemente sobre a realidade do estado do 

Ceará, no intuito de fazer um contraponto à dificuldade histórica em se implementar um 

processo de mudança da atenção em saúde mental na capital.  

O primeiro serviço de assistência psiquiátrica cearense foi inaugurado ainda no 

século XIX, em 1886, em Fortaleza. O Asilo de Alienados São Vicente de Paulo era um 
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anexo da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Em 1935, foi fundado também na 

cidade o primeiro serviço privado no Norte/Nordeste do país, a Casa de Saúde São 

Gerardo. Na década de 1970, o Ceará possuía doze hospitais psiquiátricos, sendo que 

apenas um deles não se situava na capital, mas na cidade do Crato (Rosa, 2006). 

Podemos, pois, inferir que um dos motivos pelos quais a Reforma Psiquiátrica 

encontrou tamanha resistência na capital foi devido aos interesses dos donos de 

hospitais psiquiátricos (Sampaio & Santos, 1996).  

O primeiro serviço substitutivo do Ceará foi aberto na cidade de Iguatu no fim 

do ano de 1991, quatro anos após a inauguração do primeiro CAPS do Brasil em São 

Paulo, sendo também o primeiro CAPS de toda a região Nordeste. A implantação de tal 

equipamento possui especial importância pelo fato de que, na época, se pleiteava a 

construção de um hospital psiquiátrico para aquela região. 

Em 29 de julho de 1993, foi aprovada a lei estadual nº 12.151 (conhecida como 

Lei Mário Mamede), que regia a progressiva extinção dos hospitais psiquiátricos e a 

criação de uma rede de serviços substitutivos a estes. Tal legislação foi a segunda a ser 

aprovada no país, nove anos antes da lei brasileira. Ainda no ano de 1993, iniciou o 

funcionamento do CAPS da cidade de Canindé e também o da cidade de Quixadá. 

Durante o ano de 1995, foram abertos os CAPS de Icó, Juazeiro do Norte e Cascavel e, 

em 1997, foi montado o de Aracati. Apenas em setembro de 1998, foi iniciada a criação 

de serviços substitutivos de Fortaleza. Segundo Lúcia Rosa:  

 
Em 1999, a Prefeitura Municipal de Fortaleza divulga o Projeto de 

Implantação de seis Centros de Atenção Psicossocial em Fortaleza. 

Até 2003, o Estado dispunha de 20 CAPS distribuídos, sobretudo, 

pelas cidades do interior do Estado, estando apenas 03 localizados na 

capital (Rosa, 2006, p.94).  
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Conforme os dados do MS (Brasil, 2011b), o Ceará possui, atualmente, 99 

CAPS em funcionamento, apresentando uma cobertura muito boa em relação ao 

tamanho de sua população (o indicador de número de CAPS/100.000 habitantes 

utilizado pelo MS é de 0,93 para o estado, ultrapassando bastante a média nacional que 

é de 0,66). Há, porém, apenas 31 leitos de psiquiatria, distribuídos em 08 hospitais 

gerais (Brasil, 2009b); dado que parece colaborar para a manutenção dos 07 hospitais 

psiquiátricos em funcionamento, que contabilizam 949 leitos do SUS. Em relação aos 

SRTs, existem 04 unidades em funcionamento e mais duas em processo de implantação 

(Brasil, 2008). Além disso, dentro da lógica da desinstitucionalização, foram mapeadas 

18 iniciativas de geração de trabalho e renda em funcionamento.  

Fortaleza, por sua vez, tem passado por um processo recente de ampliação de 

sua rede de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, como já dito. Segundo o 

Relatório de Gestão do ano de 2007 (Fortaleza, s/d), desde 2005, a SMS tem envidado 

esforços para desenvolver um modelo de atenção à saúde mental baseado nos princípios 

propostos pela Reforma Psiquiátrica. No ano de 2006, a prioridade foi a criação de 

diversos serviços CAPS, que estruturassem a Rede Assistencial de Saúde Mental 

(RASM).  

Já em 2007, caminhou-se no sentido de potencializar, qualificar e integrar os 

serviços que compunham a RASM, a partir de sua diversificação, com a abertura de 

novos equipamentos, como um SRT e uma unidade de saúde mental em Hospital Geral. 

Ainda de acordo com o Relatório de 2007 (Fortaleza, s/d), investiu-se na capacitação 

dos profissionais, na implantação da Política Municipal de Humanização - PMH, em 

ações intersetoriais (especificamente, na socioeconomia solidária) e na busca pela 

efetivação do princípio da integralidade (através da articulação com as demais redes 

mediante o trabalho de matriciamento).  
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Em relação a este último ponto, esclarecemos, para um melhor entendimento do 

contexto fortalezense, que o Sistema Municipal de Saúde de Fortaleza, desde 2005, tem 

se constituído baseado na lógica do modelo de atenção integral à saúde, orientando-se 

pelos princípios (doutrinários e operacionais) do SUS. Dentro deste modelo de gestão e 

atenção, o conceito de rede aparece como uma estratégia potente para lidar com a 

complexidade dos desafios da produção de saúde, assim como para fomentar a 

organização e o funcionamento da assistência (Fortaleza, 2006).  

Neste sentido, o Sistema Municipal de Saúde de Fortaleza compõe-se de cinco 

Redes Assistenciais (RAs), a saber: Rede Assistencial da Estratégia Saúde da Família; 

da Atenção Especializada; da Urgência e Emergência; Hospitalar; e da Saúde Mental. 

Segundo o Relatório de Gestão 2005, 

  

As Redes Assistenciais são permeadas por relações formais e 

informais, construídas coletivamente, podendo envolver parcerias 

bilaterais ou multilaterais, a depender dos objetivos e das pactuações 

feitas entre seus participantes, segundo as necessidades em saúde 

identificadas (Fortaleza, 2006, p.43). 

 

Vemos, portanto, que alguns aspectos fundamentais já discutidos neste trabalho, 

como a importância do funcionamento em rede(s), a articulação intersetorial, a 

consolidação dos princípios do SUS, entre outros, encontram-se como referência de 

trabalho e organização no modelo teórico adotado pela Secretaria Municipal de Saúde 

do município desde o início de sua gestão, no ano de 2005. 

A Tabela 1 mostra a composição da RASM, segundo o Relatório de 2007 

(Fortaleza, s/d):  
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Tabela 1. 

Número de serviços constituintes da RASM no ano de 2007. 

 

SERVIÇOS QUANTIDADE 

Hospitais Psiquiátricos
a 

06 

CAPS 14 

SRT 01 

Unidades de SM em Hospital Geral 01 (30 leitos) 

Emergências psiquiátricas especializadas 02 

Emergências clínicas em Hospitais Municipais
b 

09 

Ambulância do SAMU – específica para SM 01 

Equipes de apoio matricial em SM 18 

Ocas de Saúde Comunitária
c
  02 

a Dado extraído de Bastos (2009). 
b Conforme as informações contidas no Relatório (Fortaleza, s/d), tais estabelecimentos ainda estavam iniciando o 

atendimento de situações de crise. 
c Equipamentos nos quais são realizadas atividades de promoção de saúde, prevenção e reabilitação através de 

terapias complementares, como grupos de auto-estima, Terapia Comunitária, Massoterapia, integrando meios 

culturais e sociais do território onde se insere, além de contar com membros da comunidade que são referência em 

termos de produção de saúde (por exemplo: artistas, rezadeiras, entre outros). 

 

Podemos verificar o dado que já havíamos comentado relativo à expansão do 

número de CAPS da cidade, que passou de 03, em 2004, para 14 no ano de 2006, 

número que se mantém atualmente. Há um CAPS II (CAPS Geral, como é conhecido na 

cidade) e um CAPSad em cada uma das seis Secretarias Executivas Regionais (SER)
23

, 

além de dois CAPSi (um para atender as SER ímpares – na SER III - e o outro, as pares 

-  na SER IV) (Figura 2).  

 

                                                           
23

 A cidade de Fortaleza é dividida, administrativamente, em seis SER, que se caracaterizam por serem 

não apenas Distritos de Saúde, mas também de Educação, Assistência Social, Meio Ambiente, Finanças e 

Infra-estrutura; funcionando, assim, como instâncias executoras das políticas públicas municipais 

(Fortaleza, 2007). 
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Figura 3. Configuração espacial da RASM de Fortaleza. 

Fonte: Coordenação Colegiada de Saúde Mental/SMS (Fortaleza, 2007). 

 

Ao longo de nossas entrevistas, soubemos que estava sendo planejada a 

construção de outro SRT, agora na SER V. Segundo um dos coordenadores do 

Colegiado de Saúde Mental, entrevistado no começo da pesquisa, a meta a ser alcançada 

até o final do ano de 2009 era a de seis SRT funcionando na cidade, uma em cada SER. 

Tal objetivo, contudo, não se concretizou. 

Ainda em 2006 (Fortaleza, 2007), a RASM promoveu ações como a estruturação 

da co-gestão, sob a responsabilidade da CCSM, que em conjunto com os seis 

coordenadores regionais de saúde (um para cada SER) e com os coordenadores dos 

serviços de saúde mental, formam o Colegiado Gestor de Saúde Mental. Em 2010, de 

acordo com a entrevista feita neste ano com um dos coordenadores do colegiado, 
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aconteceu uma modificação nesta esfera. Antes, a CCSM era constituída por três 

pessoas (um médico psiquiatra e duas psicólogas), mas, atualmente, houve a saída de 

uma delas. Outra modificação foi a criação dos cargos de assessores da CCSM, 

composto por doze profissionais de apoio que, embora não respondam 

institucionalmente pela gestão, dão suporte a várias discussões neste âmbito. 

Já no relatório de 2007 (Fortaleza, s/d), são ressaltados os seguintes pontos: 

ações voltadas para a desinstitucionalização de internos de longa permanência dos 

hospitais psiquiátricos (com a diminuição do número de internações e do tempo médio 

de permanência, aumento do número de altas hospitalares e ampliação do suporte 

territorial); efetivação do I Fórum de Saúde Mental de Fortaleza (em abril de 2007), 

assim como a realização de atos públicos e evento de apoio ao processo da Reforma 

Psiquiátrica (por exemplo, comemorações referentes ao Dia da Luta Antimanomial – 18 

de maio – e Dia Internacional da Saúde Mental – 10 de outubro); processo de educação 

permanente; além da organização dos processos de trabalho e das redes assistenciais de 

apoio e da concretização de parcerias. 

No que tange a esse último aspecto, da articulação com as redes assistenciais e 

da consolidação das parcerias, o relatório aponta para a interlocução, ainda em fase de 

construção, com a Atenção Básica e, no caso de uma SER específica – a IV -, o diálogo 

intersetorial com profissionais do Programa de Saúde da Família - PSF, do Centro de 

Referência da Assistência Social - CRAS e de projetos da Fundação da Criança e da 

Família Cidadã – Funci (órgão da Prefeitura voltado para a defesa de crianças e 

adolescentes) em um Encontro com o tema “Fortalecendo a rede, promovendo saúde”. 

Foram reafirmadas, em tal documento, as parcerias consolidadas em 2006 com 

Universidades (especialmente a parceria formal com a Universidade Federal do Ceará - 

UFC, através da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura), Movimentos Comunitários 
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(MISMEC-Ce e MSMCBJ) e com o Instituto Aquilae (no projeto Arte e Saúde). A 

estas, foram acrescidas outras, como com a Secretaria Municipal de Assistência Social - 

SEMAS, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAM, a Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico – SDE (através da Célula de Economia Solidária), 

além da Rede Estadual de Economia Solidária e a Fundação de Desenvolvimento 

Habitacional de Fortaleza - Habitafor. Foi feita, ainda, uma articulação com o Núcleo de 

Psicologia Comunitária – NUCOM (núcleo do curso de Psicologia da UFC) para a 

realização “de ações com maior inserção comunitária em articulação com os diversos 

equipamentos da SER V” (Fortaleza, s/d, p.183). 

A partir da construção desse decalque, embasado pela pesquisa documental e 

pelas entrevistas inicias, nossas inquietações tornaram-se ainda mais fortes e mais 

focadas: quais articulações estão sendo produzidas e efetivadas no dia-a-dia dos 

serviços? Que fluxos instituintes estão sendo engendrados? Que redes de lazer, de 

trabalho, de sociabilidade e cultura são sendo tecidas, formal ou informalmente, entre os 

serviços de saúde mental e a comunidade? Pudemos verificar, então, alguns aspectos 

importantes que se relacionavam com a questão da articulação com as redes 

socioculturais. Dado o caráter mais extensivo dessa etapa da pesquisa, destacaremos 

aqueles pontos comuns à maioria dos serviços. 

Uma primeira consideração relevante a fazer diz respeito à circunscrição do 

território e ao tamanho da demanda atendida. Fortaleza é o quinto município mais 

populoso do país com 2.452.185 habitantes, de acordo com o Censo Demográfico 2010 

(IBGE, 2011), e como dito anteriormente, conta, atualmente, com um CAPS II e um 

CAPSad para cada SER (além dos dois CAPSi que se dividem para atender toda a 

cidade). Portanto, cada SER possui uma abrangência territorial e populacional muito 

extensa (Tabela 2), o que dificulta sobremaneira a atuação dos serviços. 
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Tabela 2. 

Tamanho da população e abrangência das SERs em Fortaleza. 

SER POPULAÇÃO
a 

ABRANGÊNCIA
b 

I 360.000  15  

II 325.068 21  

III 378.000 16 

IV 305.000  19 

V 570.000 16 

VI 600.000 29  

Fonte: Dados encontrados no site da Prefeitura Municipal de Fortaleza – < http://www.fortaleza.ce.gov.br/>. Acesso 

em: 01/06/2011. 
a Em número de habitantes (alguns dados são aproximações, segundo o site). 
b Número de bairros que compõem cada SER. 

 

Em praticamente todas as entrevistas, ouvimos queixas a respeito do tamanho do 

território e da demanda que chega aos serviços. Na SER VI, a mais populosa da cidade, 

o coordenador admitiu que o CAPS tivesse se institucionalizado dentro de uma lógica 

ambulatorial, de atendimentos pontuais e, em razão da grande procura por atendimento, 

houvesse deixado de lado seu papel de articulador da rede. O próprio espaço físico já 

não comportava a todos e a SMS estava providenciando a mudança para outro local. 

Esse ajuste, porém, não solucionaria o problema definitivamente. Para a equipe, seria 

necessária, pelo menos, a abertura de mais um CAPS II, proposta que foi encaminhada 

para CCSM. 

É conveniente lembrarmos que, segundo a portaria 336/GM, de 2002 (Brasil, 

2002), os CAPS II são serviços com capacidade operacional para atender uma 

população entre 70.000 e 200.000. No caso de Fortaleza, todas as SERs possuem mais 

de 300.000 habitantes
24

, o que leva a uma sobrecarga dos profissionais, contribuindo 

para a perpetuação de uma lógica centrada nos atendimentos e reprodutora de um 

                                                           
24

 Se avaliarmos a situação dos CAPSi, essa questão torna-se ainda mais candente, visto que cada CAPSi 

é responsável por uma população de mais de 1 milhão de habitantes. 

http://www.fortaleza.ce.gov.br/
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modelo assistencial predominantemente curativo e burocrático (hierarquizado, de baixa 

resolutividade, com listas de espera etc.).  

Já na época de nossa pesquisa de mestrado (Liberato, 2007), percebemos que 

havia uma sobrecarga de trabalho no CAPS, que terminava por servir não tanto como 

organizador da rede (inclusive pela inexistência efetiva desta e a pouca articulação entre 

os serviços em funcionamento), mas, principalmente, como concentração de toda 

demanda que ficava retida neste espaço, correndo o risco de se cair em um movimento 

de cronificação. Neste sentido, notamos que a opção política de ampliar e estruturar a 

rede a partir da abertura de novos CAPS não apenas se apresentava em plena 

consonância com a proposta nacional da Reforma Psiquiátrica, como também era 

imprescindível.  

Todavia, devemos retomar aquela discussão acerca da concepção da Reforma 

apenas como aumento do número de CAPS, formando, assim, uma rede restrita a este 

tipo de serviços, que não cria alternativas de saída, circulação e de fabricação de novos 

contratos sociais. Ademais, vale ressaltar que por não haver uma diversidade maior de 

serviços e equipamentos, a rede tende a perpetuar a lógica de complementação ao 

hospital psiquiátrico, ao invés de substituí-lo efetivamente. 

Um dos coordenadores do Colegiado comentou essa questão durante a 

entrevista, dizendo que, ao fazer um balanço da primeira gestão (2005-2008), ainda não 

se conseguiu chegar ao cerne da Reforma Psiquiátrica. Apesar da construção dos 11 

CAPS, que foi um grande desafio e tinha que ser, de fato, o primeiro passo para a 

criação de uma rede de assistência territorial, não havia acontecido um efetivo 

enfrentamento aos hospitais psiquiátricos, já que, no mesmo período, só foi criado um 

SRT e ainda não se tinha conseguido diversificar a rede com outros equipamentos 

(ampliação de leitos em hospital geral, albergues terapêuticos, etc). Assim, não obstante 
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o financiamento para serviços extra-hospitalares tenha aumentado, ainda continua sendo 

investido uma parcela maior do montante (57%) nos hospitais psiquiátricos. 

 

No início da gestão, dois, três anos, eu acredito que a gente teria que fazer isso mesmo 

[ampliação do número de CAPS], porque a gente não poderia retirar o hospital psiquiátrico 

sem implantar a rede. A gente poderia, sim, ter fechado dois hospitais no início, tá criando 

residenciais terapêuticos e os CAPS [de modo concomitante], mas a gente optou por fazer 

quatorze CAPS, que é uma crítica que eu faço, que não necessitaria de seis CAPSad, só de três, 

e esse outro recurso a gente poderia ter criado leitos ou residências terapêuticas, porque assim 

a gente tirava os leitos dos hospitais psiquiátricos. Essa é uma crítica que eu faço hoje, até 

porque antes a gente não tinha... embora eu tinha essa crítica um tempo depois, quando a gente 

vai tomando pé. Eu questionei muito. Mas tem algumas coisas que você optou no início da 

gestão e que você vai ter que dá conta disso. Não é simplesmente: fecha três CAPSad para 

investir... Não dá. Então nós temos que ir atrás de outras estratégias de enfrentamento.
 25

  

 

Na continuação de sua fala, o coordenador ressalta, embasando-se no 

pensamento de Mario Testa (1995), que tais estratégias devem ser proativas, no sentido 

de superar obstáculo, e não reativas, de acordo com as brechas do contexto. 

Concordamos com a reflexão feita, haja vista nosso posicionamento desde o início do 

trabalho de que a Reforma Psiquiátrica possui muitas dimensões; logo, exige que 

diversas linhas de ação estejam sendo produzidas concomitantemente. Vemos, no 

entanto, que no âmbito da política e do financiamento, certas decisões sobre a 

prioridade dos investimentos e das batalhas travadas precisam ser feitas e que, como o 

próprio entrevistado afirmou, às vezes somente depois de um tempo é possível avaliar 

com clareza se aquilo que foi escolhido era o mais necessário realmente.  

Todavia, concordamos com Junqueira (2004) que efetivar um projeto que 

articula diferentes políticas sociais, como o processo de desinstitucionalização em pauta, 

exige mais do que somente vontade política, assinalando também transformações nas 

práticas, valores e padrões da cultura organizacional gestora.  

                                                           
25

 Trecho retirado da entrevista feita com um dos coordenadores de saúde do município no início de 2010. 

Acrescentamos os grifos para uma melhor compreensão do relato. 
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Nesse sentido, acreditamos que a concepção de Reforma Psiquiátrica como 

processo e luta ajuda-nos a compreender melhor os entraves que aparecem no caminho, 

sem perdermos, porém, a noção de que tais contradições fazem parte desse movimento 

de transformação e devem ser discutidas e enfrentadas, como percebemos no 

posicionamento do nosso entrevistado. O processo de autocrítica e avaliação da própria 

implicação serve como motor para plasmar outras estratégias de gestão e atenção, como 

por exemplo, a necessidade imperativa de criação de CAPSIII na cidade, que já estava 

sendo discutida.  

Ainda nessa ponderação feita pelo coordenador, foi explicado que, por 

problemas políticos e administrativos, as experiências da unidade de desintoxicação 

(com 12 leitos de internação para usuários de álcool e outras drogas) e os leitos de 

emergência psiquiátrica na unidade de hospital geral da cidade tiveram que ser 

concluídas em 2009 e estava sendo discutida uma reestruturação desses serviços (em 

outras unidades hospitalares). Embora nosso entrevistado não tenha se alongado na 

explicação das causas geradoras de tais dificuldades, afirmou que o fechamento desses 

leitos não ocorreu por uma falta de competência técnica, já que os profissionais da 

RASM que trabalhavam em conjunto com os das unidades de saúde citadas conseguiam 

dar continência aos casos que lá chegavam.  

O que ficou mais explícito em sua fala foi a falta de abertura e preparo da rede 

hospitalar para lidar com esse público, reflexo de toda uma cultura de medo e exclusão 

da loucura ainda tão vigente na nossa sociedade. O coordenador relatou também que 

tentou negociar tais leitos com outra unidade hospitalar, mas a diretora foi 

peremptoriamente contrária, já que o público daquele hospital, segundo ela, era de 

crianças, gestantes e idosos. 
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Ao contar-nos esse caso, nosso entrevistado afirmou novamente a necessidade 

de uma grande sensibilização em relação à rede hospitalar e, mais do que isso, de um 

confronto efetivo com a centralidade dos hospitais psiquiátricos na assistência à saúde 

mental no contexto fortalezense. Do contrário, como ele mesmo ressaltou, continua-se 

financiando o modelo manicomial e impregnando ainda a cultura de estigmas e 

preconceitos. 

A fala desse coordenador leva-nos, novamente, a um ponto fundamental no 

debate acerca da transformação no paradigma asilar, especialmente, no que tange à 

dimensão sociocultural da Reforma Psiquiátrica: urge inventar novas relações entre 

sociedade e loucura, que desmistifiquem o lugar que é dado a ela no imaginário 

coletivo. Lugar este marcado pela ideia de impossibilidade de trocas sociais e 

simbólicas e pelo preconceito (Amarante, 2003). A questão que emerge, portanto, é: 

como fazer isso? De que modo criar outros possíveis de existência que furem o 

pensamento estabelecido? De que maneiras enfrentar o binarismo – doença mental x 

sanidade mental - que está posto? 

Basaglia dá-nos uma primeira pista, que encontra ressonância no enfrentamento 

proposto por nosso entrevistado. O autor afirma: 

 

(...) qualquer forma de sobrevivência do hospital psiquiátrico, ainda 

que aparentemente periférica e quantitativamente reduzida, define, a 

partir do papel que ele exerce, a lógica de funcionamento dos circuitos 

dos quais faz parte; em contraposição, sua destruição representa a 

ruptura do próprio cerne do mecanismo com o qual se fabrica, no 

mundo da saúde, a diversidade como “inferioridade”, e se pré-formam 

as respostas para invalidar-lhe a existência (Basaglia, 2005b, p. 247). 

 

Defender o fim dos manicômios, então, significa pôr em discussão o papel que 

tal estabelecimento ocupa na manutenção de uma lógica de violência e cronificação 

institucional da vida das pessoas que lá são internadas, apontando para o caráter 
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objetificador da Psiquiatria que visa, a partir do enfoque reducionista do conceito de 

doença, a tutelar e controlar aquilo que desvia e que ela mesma não consegue dar conta. 

Ademais, propor a extinção dos manicômios diz respeito também a refletir sobre as 

condições de miséria que produzem tal estabelecimento como lugar de depósito, de 

abandono e que alimenta a lógica da exclusão, da separação entre o que é “normal” e o 

que não se encaixa neste padrão (De Leonardis, Mauri & Rotelli, 2001, p.77). 

Pudemos verificar, nessa primeira etapa da pesquisa, que apesar (e também) pelo 

fato dos CAPS se responsabilizarem por uma grande demanda de atendimentos 

(inclusive, em alguns serviços, atuando efetivamente no acolhimento à crise durante seu 

período de funcionamento
26

), o hospital psiquiátrico ainda ocupa um papel fundamental 

na rede, dada a falta de outros equipamentos de emergência e de internação de curta 

duração. Além disso, para uma parcela significativa da população, “lugar de doido é no 

hospício” e, seja por costume, desconhecimento ou desconfiança nos novos serviços, a 

existência concreta dos hospitais psiquiátricos perpetua sua importância e mantém uma 

lógica de exclusão e de violência (real e simbólica) com as pessoas que a eles recorrem. 

Podemos dizer, então, que há a produção de um tipo diverso de contenção: a 

contenção subjetiva, marcada pela institucionalização e pauperização das intensidades e 

da potência da vida. O fechamento efetivo do hospital psiquiátrico nos leva, pois, a 

enfrentar o desafio da desinstitucionalização dos modos de existência, das capturas que 

vão além dos muros e sobrecodificam a vida, produzindo ocultamentos e silêncios 

(Vega, Taboada, Trejo, López, Santarelli & Straface, 2000). 

Chegamos, assim, a um segundo ponto relevante neste processo. Não adianta, 

simplesmente, promover a desospitalização e a desconstrução de todo o aparato 

                                                           
26

 É importante fazermos essa ressalva em relação ao horário de funcionamento dos CAPS, haja vista não 

existir ainda na cidade nenhum CAPS III, o que significa que o acolhimento das crises nos serviços atuais 

só acontece em horário comercial. 
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psiquiátrico clássico, se não houver, ao mesmo tempo, a invenção de outras 

possibilidades de cuidado, acolhimento e, também, de sociabilidade. Como afirma 

Severo: 

 

O problema da cronificação dos usuários nos serviços substitutivos 

aponta principalmente que a desospitalização e a criação de novos 

serviços, apesar de constituírem um passo importante nas mudanças 

da relação loucura e sociedade, não abrange atualmente as 

modificações sociais, políticas, econômica, subjetivas, necessárias à 

transformação da lógica de segregação vigente. A permanência 

ilimitada de tempo dos usuários no interior dos serviços substitutivos 

acaba por reproduzir o isolamento do louco, excluído historicamente 

do convívio social por não corresponder a um ideal de normalidade. 

Além disso, gera relações de dependência do usuário e dos familiares 

para com os serviços de saúde mental, que acabam por querer um 

cuidado permanente, acreditando sempre necessitar dele (Severo, 

2009, p.17-18). 
 

Novamente, retorna-se a necessidade de problematizar acerca das articulações 

que dão suporte às ações da assistência sanitária (em todos os seus níveis de 

complexidade), ao mesmo tempo em que promovem a possibilidade de outras 

estratégias singulares de apropriação dos espaços não-sanitários da cidade. Isso 

significa, exatamente, defender a saída do circuito fechado cronificador dos espaços de 

assistência.  

Conforme já discutido, a atenção psicossocial tem como pilar conceitos como 

território e produção de saúde no cotidiano; logo, é preciso que os serviços substitutivos 

não percam de vista o contexto sociocultural e comunitário em que estão inseridos. No 

entanto, dada a amplidão das SERs que cada CAPS precisa atender, perde-se, em 

muitos momentos, a proximidade com as possibilidades e potências de cada território 

habitado pelos usuários. As articulações tendem a ser mais com aqueles equipamentos 

comunitários, culturais e esportivos mais próximos dos serviços, o que dificulta em 
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grande medida o acesso de usuários que moram mais longe, principalmente aqueles que 

ainda não possuem tanta autonomia de circulação.  

Além disso, podemos ainda pensar, inspirados em Santos (1996), na existência 

de espaços luminosos e opacos na cidade. Enquanto os primeiros são dotados de redes 

informacionais bem estruturadas e reproduzem a hegemonia das regras sociais das 

classes mais abastadas; os segundos referem-se a territórios que vivem à margem dessas 

redes, compostos por trabalhadores mais pobres, marginais ou desempregados, mas que 

comportam outras possibilidades de invenção e de vida. Assim, percebemos que as 

próprias referências de sociabilidade e vínculo também se definem de modo bem 

distinto de um bairro para outro dentro de uma mesma SER. Um caso exemplar é o da 

SER II, que abarca bairros tão díspares, como Aldeota e Vincente Pinzón ou Meireles e 

Cidade 2000. 

Esse afastamento da vida e das relações cotidianas com o território agrava-se 

com o fato de que uma grande parte dos operadores de saúde dos serviços não mora na 

localidade onde trabalha e, em alguns casos, sente uma resistência em atuar e inserir-se 

em um território que não conhecem e que, visto de fora, parece mais ameaçador do que 

potente. Ressalta-se, porém, que uma parte significativa dos operadores, a despeito de 

todas as questões pontuadas, tem buscado conhecer e ampliar parcerias no território, 

sensibilizando a população no que se refere à desconstrução do preconceito e do 

estigma ligados à loucura, assim como tem se colocado ao lado de usuários e familiares 

na tarefa de construir outros itinerários possíveis e redes de apoio e suporte singulares 

às necessidades de cada usuário dentro da comunidade. 

 Isso posto, destacamos um outro resultado de nossa primeira etapa de pesquisa. 

Percebemos que há uma diferença na articulação dos serviços (tanto em relação à 

RASM, quanto a outros equipamentos), que está ligada ao trabalho e à implicação da 
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equipe, às especificidades de cada serviço e de seu público, assim como às questões 

próprias de cada SER. Dentre estes aspectos, gostaríamos de sublinhar a importância de 

fomentar este primeiro aspecto, relativo ao trabalho dos operadores de saúde mental. 

Concordamos com Merhy (2004a) que tais profissionais encontram-se no “olho 

do furacão”, visto estarem tentando criar novas possibilidades e experimentações 

antimanicomiais, ao mesmo tempo em que enfrentam dilemas, conflitos, resistências e 

enrijecimentos. Neste sentido, faz-se imprescindível agenciar coletivos solidários de 

trabalho, que possam ser fonte de apoio e suporte uns aos outros na construção de novas 

práticas cotidianas de cuidado, balizadas pela ideia de produzir e libertar a vida em 

consonância com o território em que habitam. Torna-se claro que a produção de cuidado 

no CAPS potencializa-se ao ir além de modelos previamente estabelecidos, instituídos e 

cronificados, buscando a singularidade de cada serviço e de cada equipe e as 

necessidades dos usuários e familiares atendidos.  

Quando começamos este mapeamento, muito nos chamou a atenção a diferença 

de ações e mobilizações (objetivas e subjetivas) entre os serviços, ao mesmo tempo em 

que percebíamos, em alguns casos, o esforço (que muitas vezes nos parecia solitário) de 

alguns profissionais para inventar e produzir articulações significativas, ainda que 

pontuais, com o entorno e dentro do próprio CAPS. Questionávamo-nos, pois, acerca da 

potência de afecção dessas articulações, de sua efetividade, dada sua efemeridade em 

muitas situações, além de nos perguntarmos se não seria mais interessante que o 

Colegiado de Saúde Mental propusesse uma agenda mais geral para todos os CAPS, no 

que tange a criação dessas interseções com o território. 

Ao longo da pesquisa, contudo, pudemos produzir outros olhares e sentidos para 

essa questão. Ainda pensamos, e propomos como sugestão, que o Colegiado de Saúde 

Mental (não apenas a CCSM) possa trabalhar, de modo mais próximo, certas linhas da 
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EAPS com os serviços; promovendo, inclusive, aproximações de âmbito mais geral, de 

caráter intersetorial, que envolva toda a cidade e se espalhe por toda RASM. Ademais, o 

Colegiado também deve pensar maneiras de dar suporte e visibilidade às ações em curso 

em cada território, bem como produzir espaços de fomento à formação político-clínico 

dos operadores de saúde. 

Tudo isso, no entanto, não se sobrepõe a relevância fundamental de cada equipe 

fabricar suas próprias invenções coletivas, ainda que provisórias e mutáveis, pois assim 

também o é a vida. Essas invenções, longe de serem arremedos ou emendas, são a 

própria potência afetiva e criadora, que opera na micropolítica dos encontros e produz 

saúde, entendida aqui como “a capacidade de se gerar mais vida com o caminhar na 

vida; o que traduzo também como a capacidade de indivíduos e coletivos gerarem redes 

que atam vida e como tal produzem-na” (Merhy, 2004b). 

Em nossas andanças pelos serviços, pudemos constatar várias experiências de 

aproximação com o território e com outras redes. Algumas interfaces mais singulares, 

produzidas pelo interesse da própria equipe e dos usuários; outras derivadas de 

articulações mais gerais, que perpassavam a gestão da saúde mental como um todo. 

Destacamos algumas ações mencionadas de modo recorrente pela maioria dos 

coordenadores, que estão em consonância com a orientação da CCSM, como por 

exemplo: a efetivação do trabalho de matriciamento na Atenção Básica, a inserção dos 

artistas nas equipes do serviço e a parceria com a SDE, que através do projeto 

Diferenciart apoia a exposição do trabalho desenvolvido nos grupos produtivos dos 

serviços.  

Observamos que tais ações ainda estão muito vinculadas a uma dimensão 

assistencial da Reforma, não obstante serem fundamentais para a continuidade desse 

movimento e possuírem potencial para extrapolar os limites sanitários. Vejamos o caso 



107 

 

do matriciamento na Atenção Básica. Durante o ano de 2009, constatamos que tal 

prática já tinha sido implantada em todas as SER’s, mas o trabalho em cada uma delas 

estava se desenvolvendo em níveis e ritmos bem diferentes. 

Este processo de matriciamento diz respeito a uma interface dentro da rede 

sanitária essencial para a Reforma Psiquiátrica, pois tem como alguns de seus objetivos 

ampliar o acesso da população ao cuidado, capacitar outros atores sociais para o 

trabalho de atenção à saúde mental, bem como atuar como “porta de entrada” para os 

serviços especializados, evitando uma demanda exagerada. Podemos dizer, portanto, 

que esses são efeitos que se refletem prontamente no campo assistencial e técnico. 

Contudo, apurando um pouco nosso olhar, podemos também perceber que o 

matriciamento possibilita uma ramificação de conexões da rede estrita de assistência 

com outras redes existentes dentro do próprio território, que muitas vezes se encontra 

invisível para os técnicos que estão nos CAPS, auxiliando na construção de outros 

modelos de atenção e cuidado e novas articulações de suporte à construção de laços 

sociais que não estejam necessariamente ligados aos serviços. 

De forma semelhante, entendemos a inserção dos artistas nos CAPS e do próprio 

projeto Diferenciart. No primeiro caso, embora constatemos que grande parte deles 

ainda permanece muito ligada às oficinas terapêuticas do serviço, pensamos que o 

trabalho com arte feito por eles, junto aos usuários, familiares e outros técnicos, poderia 

se expandir para além da lógica terapêutica stricto sensu e possibilitar uma relação 

diferente com a comunidade, mais voltada a uma lógica de produção de sociabilidades. 

É importante esclarecer, todavia, que não estamos diminuindo a relevância do 

papel da arte no CAPS. Ao contrário, acreditamos que, devido ao seu papel fundamental 

como forma de pensamento, expressão e linha de subjetivação, seja possível plasmar 

ações com objetivos e estratégias variadas, dentro e fora do serviço. É, ainda, por 
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entendê-la como uma ferramenta potente na construção de novas dimensões sociais e 

culturais, que é necessário questionarmos certo pensamento vigente de que cultura é 

sinônimo de arte feita por e para especialistas. Faz-se necessário, também, 

problematizar a inexistência de políticas intersetorias entre a SMS e a Secretaria de 

Cultura de Fortaleza (SECULTFOR), de maneira análoga ao que vem acontecendo em 

âmbito nacional. Foi, pois, pela importância desses aspectos que definimos a Arte como 

o primeiro eixo de análise para refletirmos sobre o modo de atenção psicossocial.  

Em relação ao Diferenciart, vimos que a busca deve ser por estimular a 

capacitação e a organização dos grupos produtivos, para que possam se autogerir e, de 

fato, promoverem a inclusão social e econômica desses sujeitos. O trabalho como parte 

do processo de reabilitação psicossocial de pessoas em sofrimento psíquico na 

sociedade capitalista contemporânea é uma questão fundamental a ser enfrentada pela 

Reforma Psiquiátrica e está intrinsecamente vinculada à produção de outras 

sociabilidades, de um outro lugar imaginário para a loucura e da possibilidade de uma 

discussão mais aprofundada sobre os processos de exclusão e estigma. 

Dentro dessa perspectiva, pudemos ainda conhecer no decorrer do mapeamento 

a COOPCAPS, cooperativa criada a partir de grupos produtivos do CAPS II da SER III, 

que é a única cooperativa social de familiares e usuários da rede de saúde mental de 

Fortaleza atualmente. A partir de uma aproximação com tal entidade, assim como pela 

percepção do destaque deste tema também na atual conjuntura de Fortaleza, decidimos 

que o Trabalho seria nossa segunda linha de análise.  

Por fim, outro aspecto que despertou nossa atenção foi a falta de associações de 

usuários e familiares, fossem elas ligadas ao CAPS ou não. Durante a realização do 

mapeamento nos CAPS, inquirimos sobre a existência de associações de usuários e 

familiares, que poderiam contar ou não com a participação de profissionais da rede. 
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Apenas em um dos serviços (CAPS II da SER VI), foi-nos relatada a experiência de 

uma associação de usuários, iniciada a partir de um grupo de mulheres, coordenado pelo 

profissional entrevistado
27

.  

Esse dado parece reforçar que a Reforma Psiquiátrica em Fortaleza ainda está 

atrelada a uma concepção administrativa e técnica, na qual os usuários permanecem 

numa posição passiva. Alguns coordenadores dos serviços citaram que seus conselhos 

locais de saúde estavam funcionando com a participação ativa dos usuários nas 

assembleias, mas a maioria ainda estava tentando organizar tal instância.  

Na entrevista já citada, feita em 2010, com um dos coordenadores do colegiado 

de saúde mental, também indagamos acerca deste ponto. Nosso entrevistado respondeu 

que só tinha informação sobre uma associação que mobiliza usuários e familiares, 

estimulada por uma médica do Núcleo de Psiquiatria do Estado do Ceará (NUPEC). No 

entanto, como nos foi esclarecido, tal iniciativa é totalmente independente; faz parte do 

campo da saúde mental no Estado, mas não tem vínculo nenhum com a rede. O 

entrevistado comentou ainda não acreditar que seja papel da gestão ou dos profissionais 

que fazem parte da RASM abrir associação de usuários, visto que tal construção deveria 

advir de um processo de politização deles mesmos. 

Apesar de entendermos que, com tal afirmação, o coordenador quis apontar para 

uma construção própria dos usuários e dos familiares de uma dimensão de autonomia e 

de um espaço não-tutelado, acreditamos que é, sim, papel dos gestores e dos 

trabalhadores da rede estimular e dar suporte a esse processo de politização. 

                                                           
27

Foi-nos explicado que este grupo havia conseguido certo grau de independência, inclusive formalizando 

a associação. O grupo tinha, ainda, a ONG “Manicômios Nunca Mais” como suporte. No entanto, o 

entrevistado relatou que não sabia se essa associação ainda existia, pois o grupo de mulheres havia se 

desfeito e, em suas próprias palavras: “as coisas vão se perdendo”. Ele já havia citado o aumento na 

demanda do serviço como uma dificuldade que comprometeu sobremaneira atividades outras que não 

fossem os atendimentos (o que incluiria, neste rol, o grupo de mulheres e a proximidade com tal 

associação), mas a ideia era que, ao mudarem de sede, fosse realizado um planejamento estratégico das 

ações, no intuito de reorganizar o funcionamento do CAPS e tentar dar continuidade a atividades 

diversificadas. 
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Vasconcelos (2008c), ao constatar que a maioria das associações existentes atualmente 

no Brasil são mistas (formadas por usuários, familiares, profissionais e “amigos”) e 

dependentes dos serviços, explica que há diversos fatores que são obstáculos na 

produção e manutenção de organizações mais autônomas. Dentre estes, destacamos: 1) 

a cultura política ainda hegemônica no nosso país, de viés patrimonialista e clientelista; 

2) as dificuldades de ordem econômica e social da população atendida nos CAPS; e 3) 

os aspectos específicos referentes aos usuários da rede de saúde mental, tais como 

efeitos iatrogênicos das internações longas e limitações comunicacionais, cognitivas, 

bem como efeitos colaterais dos remédios utilizados. 

Não é nossa intenção aqui acusar gestores e profissionais pela falta de 

participação dos usuários e familiares. Conforme exposto, tal dificuldade, enfrentada 

por todo o SUS, diz respeito a um contexto cultural e histórico de exclusão e 

assujeitamento vividos pelos sujeitos em sofrimento psíquico, mas acreditamos que se 

deve investir mais esforços no sentido de auxiliar e fomentar a emancipação e o 

empoderamento dos usuários em todos os âmbitos possíveis.  

Concordamos com Vasconcelos que, por muitas vezes, ainda findamos por 

trabalhar com uma perspectiva bastante limitada: 

 

(...) uma noção muito restrita e politicista de participação, sustentada 

em porta-vozes individualizados, com foco exclusivo nos conselhos de 

controle social e/ou na militância direta, sem uma ligação orgânica 

com o conjunto dos demais usuários e familiares e de suas 

organizações de base. Isso não quer dizer desvalorizar a politização 

dos atores no movimento, mas pelo contrário, visa torná-la sustentável 

no longo prazo e ao mesmo tempo orgânica ao trabalho de base no 

movimento, sem um descolamento que ao mesmo tempo possa tornar 

irrealistas as propostas de atividades, bem como possa comprometer a 

politização do conjunto dos usuários e familiares nos serviços e 

organizações comunitárias vizinhas a ele. Além disto, este padrão de 

militância dá pouca prioridade ao desenvolvimento de projetos 

autônomos de suporte social, como os de sociabilidade, artísticos, 

culturais, de educação popular, de trabalho e economia solidária, de 

dispositivos residenciais autônomos, etc., que são fundamentais e 

complementares aos serviços formais de atenção psicossocial, mas 
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que requerem uma política explícita de apoio, estímulo e sustentação 

financeira dos programas públicos de saúde mental e de outros 

programas sociais, em uma ação intersetorial (Vasconcelos, 2008c, 

p.127)
28

. 

 

Em consonância com esse último sentido explicitado pelo autor, percebemos a 

experiência do Movimento de Saúde Mental Comunitária do Bom Jardim (MSMCBJ) e 

sua parceria com o CAPS local como uma possibilidade mais efetiva de contato com os 

equipamentos e outras redes da comunidade, favorecendo a inserção ativa das pessoas 

em sofrimento psíquico naquele território. Por este motivo e também por uma série de 

questões que surge e que diz respeito a essa relação entre público e privado no âmbito 

da gestão de saúde, resolvemos que a parceria com Movimentos Sociais seriam o 

terceiro eixo da nossa discussão.  

Deste modo, ao final do mapeamento feito, determinamos essas três linhas de 

análise para a realização da segunda etapa da pesquisa, como expusemos anteriormente. 

Parece-nos fundamental enfatizar que nosso objetivo neste trabalho não foi realizar uma 

análise de caso de cada um desses campos, nem mesmo produzir uma cartografia de 

cada experiência visitada. Nosso intento foi problematizar, através dessas linhas e do 

exemplo de alguns projetos, aspectos que se constituem, em nossa perspectiva, bastante 

relevantes na construção das articulações referentes ao plano sociocultural da Reforma, 

dentro de uma proposta de desinstitucionalização e da atenção psicossocial. Buscamos, 

pois, analisar suas possibilidades, riscos e limites, bem como sua contribuição para a 

tessitura de redes que possam efetivamente dar suporte a esse processo. 

 

 

 

                                                           
28

 Os grifos em itálico constam no texto do próprio autor. 
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4.2. Arte como resistência e invenção. 

As relações entre arte e loucura desenvolveram-se e ganharam uma maior 

especificidade a partir do século XIX, com o uso da arte como ferramenta em atividades 

dentro dos hospitais psiquiátricos e com a consequente criação de diferentes teorias a 

respeito destas29. Não é nosso intuito, nesta seção, debruçarmo-nos sobre os estudos que 

defendem o uso da arte e de suas modalidades específicas (artes plásticas, música, artes 

cênicas, dança...) como importante recurso terapêutico, tampouco iremos determo-nos 

em elaborar um percurso histórico dos diferentes momentos do encontro entre essas 

duas experiências (da loucura e da arte) 30.  

Nosso objetivo, bem menos ambicioso, é tentar discutir como esta articulação 

arte-loucura pode ir além e transbordar um uso objetivo e instrumental da primeira, que, 

em muitos momentos, finda por buscar controlar e apaziguar a segunda. Defendemos, 

pois, que a experiência sensível propiciada pela arte manifesta-se como um 

acontecimento, como potência de desestabilização das formas atualizadas. Seu poder de 

afecção extravasa o produto final, colocando em devir os fluxos que atravessam tanto o 

artista (entendido aqui de modo mais abrangente que a figura do artista acadêmico), 

como quem a contempla efetivamente (Deleuze & Guattari, 1992). 

No entanto, é fundamental estarmos atentos ao fato de que esta potência de 

desconstrução-construção corre o risco de ser cafetinada pela lógica do capitalismo, 

                                                           
29

 É importante ressaltar que Foucault (1979/2003) já nos mostrava que na Europa, até antes do século 

XVIII, uma das recomendações para lidar com a loucura, ainda não concebida como doença mental, era 

assistir às encenações teatrais, que serviriam como um espaço propício para o reconhecimento do engano 

e da ilusão, mediante o contato com um universo fictício. Logo, não foi apenas a partir da concepção da 

loucura como doença mental e da arte como instrumento de tratamento no hospital que nasce a relação 

entre esses dois campos, mas é a partir deste momento que este debate ganhará novos olhares e sentidos.  
30 Indicamos duas coletâneas que trazem textos com diferentes olhares acerca da relação saúde mental-

atividades terapêuticas (dentre elas, a arte) para o leitor que desejar um panorama mais abrangente acerca 

dessa relação. São elas: 1) Valladares, A. C. A. (Org.). (2004). Arteterapia no novo paradigma de 

atenção em saúde mental. São Paulo: Vetor; 2) Costa, C. M. & Figueiredo, A. C. (Orgs.). (2004). 

Oficinas terapêuticas em saúde mental: sujeito, produção e cidadania. Rio de Janeiro: Contra Capa 

Livraria. (Coleções IPUB). 
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tendo suas forças de invenção apropriadas em prol da criação de territórios-padrão 

(Rolnik, 2004), isto é, figuras subjetivas pré-moldadas e definidas, sendo postas a 

serviço do ajustamento dos corpos a códigos morais determinados de antemão. Faz-se 

necessário, então, criar estratégias de enfrentamento a esta captura, apostando na força 

disruptiva da arte, criadora de novas formas de existência, que através do contágio e da 

vibratibilidade dos corpos, possibilita experimentar maneiras singulares de sentir, 

pensar e agir.  

As reflexões que se seguem pretendem apontar em direção a esta forma distinta 

de lidar com a arte, como vetor de subjetivação, dispositivo desinstitucionalizante e 

estratégia de resistência, buscando a criação de agenciamentos que desconstruam 

estigmas e possibilitem a invenção de territórios existenciais singulares e de outros 

caminhos em direção à alteridade. São a partir destas ideias que queremos começar as 

nossas provocações a respeito do presente eixo de discussão. 

 Conforme vimos explicitando ao longo deste trabalho, temos como escopo, a 

partir das nossas conversas com nosso campo problemático e com toda a literatura 

pesquisada, apontar temas que nos parecem ser fundamentais para o fomento da 

dimensão sociocultural do movimento da Reforma Psiquiátrica e da consolidação da 

atenção psicossocial como política para a saúde mental, bem como acompanhar e dar 

visibilidade a experimentações que buscam construir tal modo de atenção na sua prática 

cotidiana, na micropolítica dos encontros e embates feitos em rede. Dito isto, 

gostaríamos de trazer nosso olhar sobre o encontro arte-loucura, pautado pela visão 

brevemente exposta acima, partindo de um terceiro elemento, que se apresenta como 

imprescindível para pensarmos tais questões: a cidade.  

 

(...) a rua é condição necessária à arte e à loucura. Nas experiências 

antimanicomiais, a rua é companheira e não somente lugar a ser 
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alcançado. (...) A cidade, a arte e a loucura, em parceria, apelam por 

outra sensibilidade, mais plural e menos normativa. (Martins, 2009, 

p.87). 

 

Nossa reflexão, portanto, organiza-se tendo como premissa básica debater sobre 

os espaços construídos no território urbano que possibilitam o contato com a diferença, 

apresentando a arte como estratégia de potencialização de novos modos de existência e 

de lutas coletivas. No começo deste trabalho, já nos questionávamos em relação aos 

embates e encontros que os espaços da cidade, através da articulação de diferentes 

redes, podem possibilitar na construção de outros modos de relação com a diferença.  

Retomamos aquelas inquietações, acrescentando ainda: Não seria preciso 

também desinstitucionalizar a cidade e as relações (com os outros, com o espaço, com o 

próprio corpo)? Que papel a arte e as políticas culturais podem ter neste processo? 

Nossa intenção, portanto, é debater a constituição de diferentes modos de viver a 

loucura e habitar a urbe.  

De início, exporemos algumas inquietações, livremente inspiradas em três 

imagens, relativas a percepções sobre cidade, que estiveram presentes desde as 

primeiras reflexões que constituíram o projeto dessa pesquisa e que nos levam a pensar 

sobre os múltiplos encontros, atuais e virtuais, possíveis entre arte-loucura-cidade. 

 

Imagem I: a “cidade ideal”. 

Uma imagem que têm nos acompanhado e que sempre retorna quando refletimos 

sobre este tema é a da cidade ideal, preconizada por Platão no seu diálogo A Repúbilica. 

Nela, todos os cidadãos (reconhecidos como tal) têm uma função definida (políticos, 

artesãos, soldados) e participam, com o seu trabalho, na manutenção dessa estrutura. 

Contudo, há algo que transborda a ordem das necessidades racionais. Há um excesso 

perigoso que ameaça toda essa lógica, provocando o erro e a ilusão: a arte. 
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Para Platão, o artista é um fabricante de imagens fantasmas que 

desviam os olhos do cidadão das verdadeiras ideias, que só podem ser 

apreensíveis pelo pensamento. Além disso, a arte estimula as paixões, 

os afetos e as emoções, tais como a alegria, a tristeza ou a raiva, que 

deixadas sem controle podem conduzir em última instância à guerra e 

à catástrofe. A arte só deveria ser praticada por crianças, mulheres, 

escravos ou loucos, enfim, somente aqueles que não têm nada a 

perder
31

 (Feitosa, 2004, p.116). 

 

 Há, nesta imagem de cidade, a busca por uma organização racional e metódica 

de governo entre iguais. Todavia, as paixões trazidas pela arte podem embaçar tal 

racionalidade, comprometendo o bem-estar dos seus cidadãos. Deste modo, os artistas 

não são bem-vindos na cidade ideal, visto trazerem o engodo, a ilusão e o descontrole. 

Só “aqueles que não têm nada a perder”, os não-cidadãos, os diferentes, aqueles que, de 

fato, já não participam da polis, podem praticar a arte. Guardemos, por um instante, tal 

imagem. 

 

 Imagens II e III: das visibilidades e invisibilidades cotidianas. 

 Outras duas imagens que sempre se fazem presente em nossas reflexões derivam 

de algumas memórias intensivas
32

 da nossa própria vivência na cidade de Fortaleza. A 

primeira refere-se a um incômodo antigo, mas que levou algum tempo para ser 

significada, exatamente, pela falta de enunciação das questões que a sustentam. 

Expliquemos melhor. 

 O curso de graduação em Psicologia que frequentamos há algum tempo atrás se 

localiza em um bairro muito tradicional de Fortaleza, conhecido por ser ponto de 

encontro para pensadores, artistas, boêmios, pessoas que sempre viveram e trabalharam 

por lá, alunos e professores, além de manter espaços, que acolhem diferentes 
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 Grifo nosso. 
32

 Estamos, aqui, tomando memória não somente como uma recordação de algo que passou e ficou pra 

trás, mas sim como uma memória imemorial, onde o passado sempre se refaz no presente (Mairesse, 

2003). 
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manifestações artístico-culturais em seu entorno. Podemos dizer, com isso, que tal lugar 

sempre nos pareceu muito vivo, com uma efervescência bem típica
33

. 

 Aos nossos olhos de estudantes àquela época, o Benfica era um bairro que 

propiciava a convivência (nem sempre pacífica, obviamente) de diferentes atores sociais 

que por ali não só transitavam, como também se demoravam, criando diferentes 

relações de pertencimento e de sociabilidade. Contudo, havia algo, ali, que escapava a 

toda essa agitação. Pior, escapava, até mesmo, dos olhos dos que sempre passavam e se 

encantavam com essa ocupação dos espaços públicos.  

Na mesma avenida onde fica o curso de Psicologia, um pouco antes, o barulho 

daquele bairro tão habitado ia se perdendo e não era por conta do Museu da 

Universidade ou da igrejinha antiga que lá estava. Mesmo nesses lugares em que, 

normalmente, se exige silêncio, havia uma relação com o fora, um fluxo de entrada e 

saída. Naquele prédio adiante, não. Havia um silêncio diferente e mais entradas, que 

saídas. Fluxos interrompidos, relações também. Naquele prédio, ainda hoje, funciona 

um dos hospitais psiquiátricos privados (mas também conveniado ao SUS) de Fortaleza.  

Antes de entrar na faculdade, sempre passamos em frente a tal hospital, sem 

nunca darmos muita atenção para ele. Em nossa imaginação, era apenas mais um local 

de tratamento, como qualquer outra unidade hospitalar que já conhecíamos. Já cursando 

Psicologia, tivemos a oportunidade de ir conhecer tal lugar, como atividade para uma 

disciplina. Descobrimos, então, que não era um hospital igual àqueles que procuramos 

quando estamos com uma virose ou uma fratura. Descobrimos, principalmente, a 
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 Com essa sucinta descrição, não estamos afirmando que seja um bairro sem problemas urbanos, como 

violência, assaltos ou mesmo discussões acirradas sobre a utilização do espaço público, mas gostaríamos 

de sublinhar que, naquele tempo, parecia haver uma ocupação diferenciada daquele espaço em 

comparação a outros bairros da cidade, devido a sua especificidade de acolher em um mesmo território 

um campus da UFC, um Instituto Federal (IFCE), o prédio da reitoria e seu teatro (concha-acústica), 

residências universitárias, livrarias, espaços culturais, praças, botecos tradicionais e até um estádio de 

futebol.  
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impossibilidade de ir e vir e o silêncio subjetivo e atordoante que essa impossibilidade 

trazia. 

Não nos foi possível entrar no hospital para conhecê-lo, conforme a atividade da 

disciplina (só pudemos entrar na sala da direção do hospital). Todas as outras equipes da 

turma, que foram visitar outros hospitais psiquiátricos diferentes, tiveram algum acesso 

em suas visitas. Procuramos a professora responsável pela disciplina para discutir a 

situação e a resposta que obtivemos foi a de procurar outra instituição. Não lembro, de 

fato, de termos debatido sobre as questões essenciais que se colocavam a partir daquela 

impossibilidade. Naquela época, se a discussão sobre a Reforma Psiquiátrica ainda 

passava a largo daquela avenida do curso de Psicologia, que diríamos do resto da 

cidade? 

 A segunda imagem, que nos provoca o pensamento no que tange ao regime de 

visibilidade homogêneo, se delineou através de uma experimentação artística realizada 

pela autora junto a um coletivo de artistas-pesquisadores em um prédio semi-

abandonado na orla de Fortaleza
34

.  

Possuidor de uma arquitetura singular, que lembra um navio, o Edifício São 

Pedro divide-se em duas partes: uma residencial, ainda habitada, e outra que, em tempos 

passados, foi um hotel de nome Iracema Plaza, que se encontra desativado. Tal hotel foi 

o primeiro a se estabelecer na orla marítima da Praia de Iracema, em Fortaleza, que 

ficou conhecida, posteriormente, como rota de turismo da cidade.  

 Embora sua fachada esteja deteriorada, com pintura desgastada, vidraças 

quebradas e seu entorno tenha sido esvaziado com o declínio de tal área como reduto 

boêmio e turístico, a edificação mantém sua beleza e imponência, situando um de seus 
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 O processo de investigação, pesquisa e intervenção artística denominado Interferência: San Pedro foi 

um projeto desenvolvido pelo Núcleo de Dança do Alpendre, tendo como proposta o diálogo de 

diferentes linguagens artísticas (dança, vídeo e poesia) e como resultado final, a produção de um vídeo-

dança, um documentário e uma publicação. 
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lados numa via movimentada da cidade. A despeito disso, ela se mostrava invisível para 

tantos que sempre passavam por ali e que só a (re)descobriram a partir do olhar estético 

da intervenção, que a produziu sobre um outro regime de visibilidade, o da arte. 

Tal “invisibilidade” nos instigou a pensar sobre o modo como habitamos a 

cidade, no entrecruzamento de tantos fluxos e velocidades que muitas vezes esvaziam 

de sentido lugares, coisas e pessoas. Além disso, notamos também que tal forma de 

subjetivação está intrinsecamente ligada a uma lógica da utilidade, que produz um 

tempo que é o da pressa e um espaço que é o do privado. As relações, assim, se 

modificam e constituem configurações subjetivas que, em muitos casos, nos apontam 

para o luxo ou o lixo, como nos diz Rolnik (2004), nos enclausuram e nos apartam do 

contato com o diferente. Produção de uma cidade asséptica, cômoda, confortável, onde 

nada interfira na nossa passividade e nos desestabilize. Habitar o São Pedro nos 

possibilitou entrar em contato, pois, com questões essenciais, tais como a relação de 

cada um com a cidade e com o espaço dos restos; a possibilidade de resistir através da 

arte e a necessidade de refletirmos sobre como tudo isso atravessa e constitui nossos 

corpos, nossas subjetividades. 

 Trazemos essas memórias, então, para refletirmos a respeito dos movimentos de 

visibilidade e invisibilidade, do que pode e deve ser visto e enunciado em contraposição 

àquilo que deve ser escondido, negado, por aparecer como diferença radical, como algo 

que destoa. Assim como a loucura. A arte teria, então, potência de produzir novos 

regimes de visibilidade e enunciação para a loucura e para a cidade? Procuremos refinar 

um pouco mais nossas reflexões. 

Todas essas imagens servem não apenas como ilustração ao nosso debate, mas, 

principalmente, como disparadoras de nossas questões atuais. Pensar a arte no contexto 

da Reforma Psiquiátrica é refletir acerca de sua potencialidade como dispositivo de 
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transformação; mas é, ao mesmo tempo, indagar sobre os perigos de sua utilização 

como ferramenta de reprodução e sobrecodificação da existência. 

Nos exemplos citados, vimos que as relações estabelecidas entre arte e cidade 

são bastante complexas. Enquanto no ideal de urbe platônico, os artistas deveriam ser 

expulsos para que não propiciassem o engano e a desmesura da paixão; em um exemplo 

da contemporaneidade, vimos a arte definir novas visibilidades. Em relação ao outro 

exemplo, podemos, apenas, conjecturar se a arte, naquele contexto, poderia criar outras 

porosidades para além do que está estabelecido como convivência possível.  

De toda forma, observamos que a arte da qual estamos tratando define-se não 

como representação ou reprodução de algo já dado, mas aponta para invenção de novas 

formas de ver e de se relacionar. Desse modo é que nos inquietou pensar como a arte 

poderia vincular outros espaços para a loucura na cidade. O que se encontra invisível e 

indizível na relação loucura-cidade? Que modos de vida a cidade constrói em seu 

cotidiano de velocidade e de consumo? Que resistências são engendradas aí?  

Encontramos eco de nossas indagações na proposição de Baptista (1999) aos 

profissionais engajados na Reforma para que atentem às especificidades da cidade do 

capitalismo contemporâneo, que colocam questões essenciais aos postulados da 

desinstitucionalização. É necessário lembramos que o princípio da 

desinstitucionalização advoga, como já vimos, a desconstrução do paradigma 

psiquiátrico moderno ao fazer uma crítica à compreensão da loucura sob uma ótica de 

causa-efeito. Tal compreensão defende não apenas uma mudança de ordem teórico-

conceitual, como também transformações práticas no campo da saúde mental 

(Amarante, 1996). Ela aponta um novo olhar, complexificando o objeto, que já não é 

mais a “degenerescência que deve ser curada”, mas passa a ser a “existência-

sofrimento” do indivíduo e sua relação com a sociedade. Este último aspecto é 
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essencial, pois ressalta o que já viemos problematizando neste trabalho que é a 

percepção da loucura como um mal individual, que necessitava ser excluída do convívio 

social por ser algo da ordem da anormalidade.  

 Ao “colocar a doença entre parênteses”, como propôs Franco Basaglia (1985), 

surge a possibilidade de perceber o sujeito como singular em seu sofrimento, com 

potência de produzir vida, sociabilidade e saúde. A noção de cuidado já não é mais a de 

tratar o problema visando à cura, mas “ocupar-se, aqui e agora, de fazer com que se 

transformem os modos de viver e sentir o sofrimento do ‘paciente’ e que, ao mesmo 

tempo, se transforme sua vida concreta e cotidiana, que alimenta este sofrimento” 

(Rotelli, De Leonardis & Mauri, 2001, p.33). Delineia-se, pois, outra maneira de 

entender e conviver com a diferença, não mais enclausurada pelos muros do hospital, 

mas na vida comum, com seus encontros e desvios, o que diz respeito, em última 

instância, há uma modificação na vida coletiva e na produção de novas sociabilidades. 

 

A cidade aparece nas experiências antimanicomiais menos como um 

lugar a ser habitado, mas ela própria como uma experiência. Não há 

uma cidade dada de antemão, assim como não há um sujeito 

originário. Reivindica-se a cidade, pois é nela que as disputas de força 

deixam de ser vivências individuais e confessionais para imprimirem-

se com toda força no coletivo. Logo, o território está longe de ser um 

lugar confortável, nele todos são vulneráveis e tudo é imprevisível (...) 

(Martins, 2009, p.82). 

 

Neste sentido, podemos retornar ao conceito de território e entendê-lo não como 

algo já dado e livre de conflitos. Ao contrário. Exatamente por ir além de uma definição 

meramente espacial, devemos estar atentos a toda tensão e contradição existentes em 

determinado lugar. Logo, todos esses arranjos, agenciamentos e choques devem ser 

tomados como parte efetiva da construção de novos territórios materiais e subjetivos. O 

processo de Reforma, novamente, apresenta-se como lutas e conquistas não de uma 

posição previamente delimitada para a loucura (seja ela o da doença, da tutela ou da 
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compaixão), mas como campo de diferentes práticas de convivência e sociabilidade, que 

superem a normalização e o desejo hegemônicos de adaptação/adequação daquilo que 

aparece como destoante, desatino, ruína ou ruído. 

 Observamos, portanto que, além da criação de novos serviços substitutivos ao 

hospital psiquiátrico, é necessário libertarmo-nos de nossos manicômios mentais 

(Pelbart, 1993), que insistem em produzir o discurso da segregação, da opressão, da 

submissão. Assim, percebemos também que tais desejos de clausura e de 

distanciamento, criam novos regimes de dentro e fora. Não basta, como temos 

enfatizado, apenas derrubar paredes e muros de tijolos e cimento. Embora esta seja uma 

ação imprescindível e necessária, conforme discutido anteriormente, é urgente e preciso 

criar estratégias para a abertura de novas sensibilidades, marcadas por uma maior 

abertura e por um menor temor, indiferença e desconfiança.  

Reafirmamos, pois, que a experiência da desinstitucionalização não está na 

ordem apenas dos estabelecimentos de saúde e de suas mudanças técnicas, mas trata, 

fundamentalmente, de percebermos como somos todos atravessados por diversas 

normas sociais, nem sempre explicitamente enunciadas, que regulam, de determinada 

maneira, nossos modos de vida. Assim é que podemos, por exemplo, perceber que a 

« instituição psiquiatria » encontra-se em nós também, bem como as instituições 

trabalho, família, dinheiro... Dessa forma, podemos notar ainda que a produção das 

formas de se relacionar no e com o espaço urbano estão atravessadas por essas (e por 

outras) instituições, o que nos faz reproduzir, muitas vezes, padrões, comportamentos e 

práticas sem se quer nos dar conta.  

Tomemos, como exemplo, a questão dos regimes de visibilidade já comentados. 

Quantas vezes simplesmente tornamos invisível aquilo que não queremos ver, seja 

através de discursos ou práticas.  Numa “cidade cartão-postal”, apegada ao consumo de 
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suas imagens turísticas, e em vidas tão padronizadas pela lógica capitalista da 

competitividade e do individualismo, quantas vezes buscamos esconder os que teimam 

em se diferenciar da paisagem, removendo-os e confinando-os em algum lugar? Que 

fluxos são esses que esvaziam a existência, tornando-a lixo, refugo, resto? Que se 

preocupam mais com a imagem da propaganda do que com a potencialização da vida?  

Contudo, «a fachada do prédio e o trânsito que o circula esconde pequenos 

ruídos de pés descalços que ainda correm procurando alívio» (Oliveira, 2004). Pés que 

correm não para fugir ou escapar de algo, mas em busca de outros possíveis, de outras 

estratégias de enfrentamento, de luta, outros modos de resistir. Mas resistir, neste 

contexto, não se refere apenas a uma forma de sobrevivência ou apenas a uma ação 

reativa. A noção de resistência que aqui desejamos deixar sublinhada e apontar como 

potência de vida diz respeito a uma “vontade ativa de resistir”, de compor novas linhas 

de fuga, de ser afetado pelas forças do fora (Oneto, 2006), pela intensidade dos afetos 

que nos movem à invenção de outros possíveis.  

A partir deste pensamento, podemos voltar, então, a pensar nas possibilidades 

evocadas pela arte. A experiência artística entendida não como ferramenta de 

normalização ou ocupação, mas como uma “máquina de guerra”, que possibilita a 

invenção de singularidades e novas sociabilidades. A arte servindo não ao paradigma 

racional e cientificista, que sobrecodifica a produção de modos de subjetivação a uma 

configuração específica de sujeito, mas a experimentação de novas sensações através 

dos fluxos estéticos, em um paradigma também ético e político. Como nos diz Rancière 

(2005), a arte é política por modificar a paisagem da vida coletiva, configurando 

maneiras de estar junto ou separado, dentro ou fora. 

No âmbito macropolítico da Reforma, temos como uma das principais propostas 

de articulação do trinômio arte-loucura-cidade a criação dos Centros de Convivência e 
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Cultura. Esta discussão faz-nos retomar as questões postas no segundo capítulo, 

referentes à problematização acerca desses espaços de interação. Na intenção de melhor 

compreendermos como estavam sendo desenvolvidas, pela gestão, as articulações dos 

espaços culturais e artísticos na cidade de Fortaleza que possibilitem o acesso e a 

participação dos usuários dos serviços na vida cotidiana da urbe, procuramos 

esclarecimentos na entrevista feita com um dos coordenadores do CSM em 2008. 

Nosso entrevistado explicou que estava sendo feito um debate pelo Colegiado 

em relação aos Centros de Convivência e Cultura e que este tipo de articulação aparecia 

como uma das metas a serem alcançadas. No entanto, como ele mesmo ressaltou, a 

prioridade na época era a abertura de novos SRTs, apesar de haver uma concordância da 

gestão acerca do valor e da necessidade das ações de cunho cultural no processo da 

Reforma.  

Afirmou ainda que também estava ocorrendo uma discussão para saber se a 

melhor forma de incentivar essas ações seria mesmo a construção de um Centro de 

Convivência voltado especificamente para os usuários da rede de Saúde Mental. Apesar 

de conhecer e citar algumas experiências, como a de Belo Horizonte e de Campinas, 

nosso interlocutor falou que ainda não havia uma posição definida a esse respeito por 

parte da gestão. Ele questionou se seria realmente preciso ter um lugar demarcado para 

se conviver, ter acesso à cultura e ao lazer e para, de fato, haver um processo de 

inclusão. No entanto, fora frisado várias vezes durante nossa conversa que a gestão 

tinha a preocupação em não reduzir a Reforma Psiquiátrica na cidade à criação de 

CAPS, investindo, para tanto, na diversificação dos equipamentos da rede e nas ações 

em parcerias com outros estabelecimentos (como as Universidades), movimentos 

comunitários, ONGs e projetos.   
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Ainda de acordo com o entrevistado, uma possibilidade que estava sendo 

cogitada como encaminhamento para esta questão dos Centros de Convivência e 

Cultura seria a inserção do público da saúde mental nos CUCAs – Centros Urbanos de 

Cultura, Arte, Ciência e Esporte – espaços planejados pela Prefeitura para o público 

juvenil (na faixa etária de 15 a 29 anos). De acordo com a Coordenadoria Especial de 

Políticas Publicas da Juventude (Fortaleza, 2008), o projeto dos CUCAs prevê uma 

programação estruturada, que abarque áreas, tais como: audiovisual e mídias digitais; 

esporte; lazer e entretenimento; artes cênicas; música; ciência e tecnologias sociais; 

dança; e literatura e formação de público leitor, no intuito de promover “a vivência 

plena da condição juvenil, através da disposição de novos espaços e alternativas de 

desenvolvimento sociocultural e econômico”.  

A construção do primeiro CUCA da cidade foi iniciada em maio de 2008 na 

SER I e na época da entrevista, ainda não estava funcionando, mas, atualmente, este 

equipamento já existe (tendo iniciado suas atividades em setembro de 2009) e a 

Prefeitura está em processo de construção de mais duas unidades em diferentes SERs.   

Vemos, assim, que aquela discussão apontada por nós no segundo capítulo sobre 

a implantação dos Centros de Convivência e Cultura em nível nacional, atualiza-se em 

Fortaleza, com suas especificidades locais. Contudo, observamos também que tal 

discussão é perpassada por questionamentos mais gerais, como em relação às políticas 

intersecretariais/intersetoriais necessárias à ampliação dos limites da Reforma, inclusive 

no que tange ao financiamento de equipamentos como os Centros de Convivência e 

Cultura que, conforme já explicado, não são espaços, por definição, sanitários.  

Tais políticas devem ser firmadas e engendrar ações, serviços e projetos que 

possibilitem a transposição das fronteiras da rede estritamente sanitária, sustentando a 

desmanicomialização concreta através dos recursos comunitários de suporte social, em 
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co-gestão com as secretarias de cultura, ação social, habitação, etc. (Dimenstein & 

Liberato, 2009). Isto, porém, ainda não está bem estabelecido em Fortaleza, segundo 

nossa observação, e nos faz retornar à questão da intersetorialidade como ponto nodal 

da construção de redes. Segundo já explicitado anteriormente, a intersetorialidade 

constitui base fundamental para a EAPS ao possibilitar a superação da fragmentação 

tanto da atenção e do cuidado, como também das políticas, ações e conhecimentos no 

campo da saúde mental, partindo das situações cotidianas e das necessidades dos 

usuários. Concordamos, pois, com a análise que Romagnoli faz a respeito deste tema, 

quando defende que: 

 

As redes são importantes na captação e ampliação dos recursos 

públicos e privados, no fortalecimento institucional das organizações 

que as compõem, na capacidade de trocar experiências, na construção 

de planos de ação para atendimento ao usuário. Além disso, são uma 

possibilidade de saída para a complexidade de cada caso, abordado em 

sua singularidade (Romagnoli, 2010, p.188). 

 

Percebemos, além disso, outro aspecto importante e complementar a essa 

discussão na fala de nosso interlocutor, que já havíamos pontuado alhures, referente à 

prioridade dada à criação de serviços de cunho técnico-assistencial, como no caso das 

residências terapêuticas, em detrimento de equipamentos mais voltados para a esfera 

sociocultural. É necessário ressaltar que não estamos querendo dizer que o Centro de 

Convivência e Cultura é mais importante do que o SRT ou vice-versa, visto que são 

serviços distintos, com objetivos e propostas diferentes, que ao contrário de se 

excluírem mutuamente, se complementam no sentido de possibilitar outro modo de vida 

para além da internação.  

Conforme observamos no relato do outro coordenador entrevistado, porém, na 

gestão, há um planejamento e uma hierarquia de prioridades visando à condução 
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possível dos projetos conforme seu direcionamento político.  Neste sentido é que nos 

cabe, novamente, indagar e nos manter reflexivo sobre quais caminhos estão sendo 

traçados, dentro desta gestão, para produzir e concretizar articulações socioculturais, 

que tenham a potência de consolidar a EAPS como um novo modelo para a saúde. 

Importante ressaltar, porém, que não estamos defendendo que é a criação de um 

dispositivo ou equipamento específico que vai desinstitucionalizar as relações de 

sociabilidade na urbe, mas que devemos pensar estratégias várias que possibilitem não a 

criação de guetos, mas de espaços de resistência.  

Em relação à discussão sobre ter ou não um Centro de Convivência e Cultura 

voltado às necessidades dos usuários da rede saúde mental, apesar de concordarmos 

com nosso entrevistado quanto à necessidade de não se delimitar os espaços possíveis 

de circulação destes, incentivando sua participação e seu trânsito em tudo que a cidade 

oferece, questionamos se não seria importante, devido à história de exclusão e 

institucionalização dessas pessoas, existirem locais que possam servir mesmo como 

trampolim para outras vivências e relações possíveis dentro da comunidade na qual 

estão inseridos. Não defendemos que sejam os únicos lugares, mas que se configurem 

como opções de acolhimento, de experiência, de trocas.  

Na primeira entrevista que fizemos com um dos consultores do Projeto Arte e 

Saúde, em 2009, trouxemos este tema para discussão, aproveitando também o fato de 

que nosso entrevistado esteve por bastante tempo ligado à gestão cultural no Estado e 

poderia ter uma maneira distinta de vislumbrar tal questão. Ele nos explicou que, sob a 

sua perspectiva, tais equipamentos eram fundamentais, mas necessitavam ser 

cuidadosamente trabalhados em termos conceituais, no intuito de que se tornasse claro 

para gestores, profissionais, usuários e para a própria sociedade qual seria o seu papel, o 

que os diferenciaria de outros espaços culturais já existentes, quais as atividades e que 
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profissionais os constituiriam e como eles se relacionariam com outros espaços de 

convivência. Para ele, os Centros de Convivência e Cultura são essenciais na construção 

desses novos espaços de circulação e inserção ao possibilitar atividades com finalidades 

diferentes daquelas encontradas nos CAPS, como a profissionalização e a geração de 

renda. 

 Disse, ainda, que apesar de Fortaleza possuir alguns outros equipamentos 

sociais de convivência, estes não estão preparados para trabalhar com o universo da luta 

antimanicomial, a despeito de todo o discurso atual acerca da diversidade. Os Centros 

Sociais Urbanos (CSUs), por exemplo, não são suficientes quantitativamente e também 

não funcionam a contento, quando se avalia qualitativamente. De acordo com o nosso 

entrevistado, um aspecto imprescindível a ser resolvido é o da falta de formação dos 

profissionais da área cultural (animadores, produtores, gestores), pois não adianta criar 

novos equipamentos, se não há pessoas com qualificação apropriada para esse trabalho.  

Concordamos com este nosso interlocutor ao indicar diversos pontos que 

precisam ser bem discutidos para a implantação eficiente de uma rede de suporte social 

que possa contar com equipamentos deste tipo. Dentre os aspectos citados, gostaríamos 

apenas de sublinhar dois deles que, em nossa visão, se complementam. No início da 

nossa discussão metodológica, defendemos que o conceito de rede vai além da 

justaposição material de equipamentos e serviços. Faz-se necessário, sobretudo, 

operarmos em rede. Assim, tão importante quanto a construção desses espaços, é que 

haja um funcionamento que articule (molar e molecularmente) ações, intenções e afetos.  

Logo, como já expusemos antes, não basta edificar novos espaços, é preciso 

fazê-los funcionar a partir de uma lógica conectiva, que produza nos fluxos entre as 

formas. Para tanto, como nosso próprio entrevistado sublinhou, é imperativo uma 

definição das linhas de ação desses equipamentos, da formação para os profissionais 
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que lá atuarão (que vai além de uma capacitação apenas técnica, mas diz respeito 

também a produzir encontros e formas de diálogo que possibilitem pensar novas 

nuances a serem trabalhadas) e das estratégias para que eles possam, de fato, 

vincularem-se a outros serviços, equipamentos e ações sanitárias e culturais, bem como 

a vida cotidiana da cidade. 

Voltando para a entrevista com o coordenador do CSM, entendemos a proposta 

de inserção nos CUCAs como uma possibilidade real de efetuar políticas intersetoriais, 

colaborando com os objetivos de emancipação dos usuários. Ressaltamos, todavia, 

embasados pelos questionamentos já apresentados, que seria preciso uma atenção no 

planejamento e preparação desta ação, de modo que a participação deste público 

pudesse ser efetiva, voltada também para suas demandas, não se configurando, apenas, 

como um “apêndice” de outro projeto. O que pudemos observar durante o mapeamento 

nos CAPS, no entanto, foi que os CUCAs realmente estão sendo criados voltados para a 

questão da juventude, que na avaliação dos gestores com a qual estamos de acordo, era 

um público que precisava de uma atenção mais específica das políticas públicas. Desta 

forma, tal equipamento poderia, sim, ser utilizado também por usuários da saúde mental 

que se enquadrassem no seu público-alvo, mas não houve, efetivamente, a criação de 

atividades que remetessem à proposta dos Centros de Convivência e Cultura, conforme 

pensado nas discussões do campo da saúde mental. 

De acordo com um dos consultores do Projeto Arte e Saúde, em nossa primeira 

conversa em 2009, apesar do âmbito cultural despontar como um território de ação e 

prática da Saúde Mental, esta ainda é uma interface muito recente e precisa ser mais 

bem explorada, pois se constitui como uma via privilegiada no processo de Reforma. 

No entanto, ele destacou ainda que a discussão acerca da intersetorialidade de políticas 

entre a SECULTFOR e a SMS era praticamente incipiente. Quando havia alguma 



129 

 

articulação para um evento ou ação pública, ocorria de maneira personalizada, entre 

pessoas que se conheciam nestas duas instâncias e não dentro de um projeto maior e já 

estabelecido. 

 Numa segunda entrevista, feita com esse mesmo coordenador, um ano depois, 

voltamos a este assunto, devido à articulação interministerial MinC e MS ter ganho 

mais peso em nível nacional, estabelecendo, inclusive, o primeiro prêmio nacional de 

cultura voltado para o público da saúde mental: “Loucos pela Diversidade”, no qual o 

Bloco Doido é tu!, promovido pela SMS, através do Projeto Arte e Saúde, foi agraciado 

com uma premiação. Nosso entrevistado, então, resume essa questão: 

 

É porque essa coisa de reconhecer os projetos sociais (...). Essa coisa de reconhecer as ações 

das ONGs, as ações socioculturais e ações na área de saúde como ações culturais legítimas é 

muito recente. É agora, do governo Lula. Então tá todo mundo reconhecendo, por causa da 

política nacional, mas não sabe muito qual o limite. Porque antes a defesa era assim: “a 

Secretaria de Cultura não tinha nada a ver com isso, não. Isso é ação social”. Porque a cultura 

tinha o compromisso com as belas letras e as belas artes. Compreender a arte e a cultura como 

direito de todos os cidadãos e compreender também a arte nesse sentido mais ampliado, que 

não é só o músico reconhecido, não é só o teatro reconhecido, isso é muito novo. Então a 

própria Secretaria de Cultura tá começando a estruturar agora os editais, os pontos de cultura 

e essa interface. Foi o primeiro ano dos “Loucos pela Diversidade”. Foi o primeiro edital da 

cultura voltado pra esse público. Então isso tudo é muito novo, mas eu acredito que a gente 

agora vai poder começar a poder colocar nossos projetos no Fundo de Cultura. Tem uma 

dificuldade, porque alguns a gente não pode botar pela SMS. Eu não posso colocar no Fundo 

de Cultura Estadual, o projeto pela Secretaria do município, eu posso colocar como fundação 

[uma das parcerias da SMS]
 35

.  

 

Torna-se claro, pois, que são necessárias ações macropolíticas, de âmbito 

governamental, que deem suporte à criação e efetivação de espaços, inclusive no que 

tange ao financiamento destas práticas, que possibilitem uma maneira diferente de 

ocupar a cidade por aqueles que sempre sofreram distintas formas de exclusão. Todavia, 

é urgente também ir além. Conforme temos discutido neste trabalho, as lutas devem 

ocorrer coextensivamente nos níveis molares e moleculares, lembrando que até a 

institucionalização e formalização de alguma prática no âmbito da política estatal, 

                                                           
35

 Grifo nosso. 
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muitos fluxos e linhas estão em movimento, produzindo diferentes agenciamentos e 

forças instituintes que transbordam aquilo que está posto, possibilitando invenções e 

acontecimentos. 

Não basta, portanto, encaixar nos espaços da cidade aquilo que pulsa como 

diferença ou dizendo melhor, adaptar as relações e modos de subjetivação as 

possibilidades que nos aparecem como dadas e acabadas. É fundamental produzirmos 

outras relações, outras cidades e espaços possíveis, outras temporalidades que falem 

desse processo de movimento e criação. Falamos, pois, de ruídos, interferências, 

desmanches e composições. 

Dentro dessa perspectiva, pensamos que as ideias e os afetos produzidos a partir 

das ações coletivas preconizadas pelo Projeto Arte e Saúde podem nos apontar focos de 

resistência para uma nova forma de ocupar, habitar e produzir relações de sociabilidade, 

bem como explicitar alguns estrangulamentos que impedem tais forças de compor 

arranjos subjetivos potentes e inovadores na interseção cultura/saúde mental.  

O Projeto Arte e Saúde, conforme já adiantamos no capítulo anterior, originou-

se a partir do convite da SMS ao Instituto Aquilae para trabalhar esta interface 

cultura/arte e saúde mental junto à embrionária rede de serviços substitutivos que estava 

sendo montada no ano de 2006. O Projeto foi, então, concebido a partir de dois grandes 

eixos: inserção de artistas nas equipes dos CAPS, a capacitação deles e também de 

outros profissionais dos serviços interessados na articulação arte-cuidado; e o fomento à 

ação cultural neste contexto. 

De acordo com a primeira entrevista que fizemos com um dos consultores do 

Projeto no ano de 2009, o trabalho com o primeiro eixo iniciou-se com uma formação 

realizada entre 2006-2007 acerca do uso de linguagens artísticas nas práticas de atenção 

psicossocial e foi sendo construído de modo coletivo com aqueles que já estavam 
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atuando nos serviços
36

. Após o término do curso desta primeira turma, a equipe 

coordenadora do Projeto e os profissionais participantes definiram os trabalhos a serem 

desenvolvidos em cada SER. À época, no entanto, nosso entrevistado comentou que 

ainda havia pouca sistematização e registro dessas práticas e que a coordenação do 

Projeto estava buscando incentivar os profissionais neste sentido. Desde nossas 

primeiras conversas a respeito de tal projeto, pudemos perceber que este primeiro eixo 

sempre foi bastante valorizado, inclusive por sua proposta inovadora (levar os artistas 

para dentro dos CAPS a partir de uma formação específica para este trabalho) dentro do 

contexto da época. 

No tocante ao segundo eixo, das ações culturais, o coordenador ressaltou 

algumas experiências que estavam sendo produzidas, como, por exemplo, o evento do 

Dia da Luta Antimanicomial (18 de maio). Destacou, ainda, dois projetos: o “Tô de 

Lua”, um sarau/confraternização, realizado a cada mês em uma SER diferente, em 

alguma praça ou lugar público do território, envolvendo usuários dos serviços, 

familiares, profissionais e a comunidade do entorno a partir da música e de outros tipos 

de arte. Acontecia no período de lua cheia e visava a promover uma maior aproximação 

entre as pessoas e destas com o espaço público, assim como buscava celebrar esses 

encontros. O outro projeto, já comentado também neste trabalho, é o Bloco de Carnaval 

“Doido é tu!”, que tinha como proposta, de acordo com nosso entrevistado, gerar um 

pensamento crítico na sociedade em relação à loucura e promover alternativas de 

inclusão.  

                                                           
36

 No ano de 2007, durante a realização de nossa pesquisa de mestrado, tivemos a oportunidade de 

acompanhar um dos integrantes desse curso de formação em sua prática no serviço e tecer algumas 

observações sobre a relevância da inserção deste trabalho no campo assistencial (de modo mais 

específico, da linguagem que estávamos pesquisando, a saber, a dança), bem como discutir algumas 

dificuldades surgidas neste processo, propondo também uma ampliação nos temas para a formação em 

curso (Liberato, 2007). Como o foco desta tese não é o uso da arte dentro dos serviços, deixamos a 

indicação de leitura a quem possa interessar. 
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Nesta primeira entrevista, percebemos que o Projeto Arte e Saúde possuía 

muitas potencialidades de ação e reflexão, porém parecia também enfrentar muitos 

engessamentos e obstáculos. Estava iniciando-se um novo período de gestão municipal 

e, embora houvesse ocorrido a reeleição da atual prefeita, algumas mudanças 

importantes estavam acontecendo, inclusive no âmbito da SMS (como a mudança no 

Secretariado). Além disso, como o próprio entrevistado salientou, não era possível ainda 

falar em rede na saúde mental e, menos ainda, em redes intersetoriais que envolvessem 

saúde e cultura. 

Notamos também que o primeiro eixo (voltado para a formação e a prática 

artística dentro dos CAPS) havia ganhado muito mais atenção (no sentido de uma 

melhor organização e sistematização) do que o terceiro. Tal constatação nos fez avaliar 

que, se por um lado, este era um avanço fundamental, pois mais pessoas estavam se 

tornando capacitadas para refletir acerca da potência da arte como tecnologia 

psicossocial e propor novas estratégias de atenção e cuidado, que poderiam, inclusive, 

extrapolar os limites físicos e burocráticos do serviço; por outro, poderia também 

ocorrer uma cronificação dessas ações apenas no âmbito assistencial. Embora a primeira 

hipótese nos parecesse mais positiva e fosse também a aposta dos consultores do 

Projeto, percebemos algumas dificuldades nesse processo.  

Ao longo de nossa aproximação com o Projeto, notamos que este movimento 

entre dentro e fora dos serviços não estava acontecendo como imaginado. Em certos 

casos, tanto artistas, como profissionais que passaram pela formação, estavam 

trabalhando como uma perspectiva ainda restrita do uso da arte, apenas como 

instrumento terapêutico stricto sensu dentro dos grupos nos CAPS. Ocorria, ainda, que 

muitos desses artistas foram contratados em regime de 20h de trabalho semanal apenas 

e ainda tinham que dividir seu tempo entre dois (ou até três) CAPS distintos. Com o 



133 

 

aumento da demanda dos usuários por grupos com artistas, essa situação ficou ainda 

mais complicada, produzindo uma cristalização dessas atividades nos serviços. 

Obviamente, não estamos defendendo que as possibilidades de uso da arte nas 

atividades de cunho terapêutico e seu aumento no cotidiano da assistência à saúde 

mental sejam um problema. Ao contrário. Tivemos a oportunidade de ouvir alguns 

relatos tanto de profissionais, quanto de usuários sobre o alcance e a efetividade destes 

trabalhos no processo de cuidado. A questão, como nós vimos discutindo por toda a 

tese, é que se faz necessário articular novos possíveis para o campo da Reforma 

Psiquiátrica, que se estendam além do cuidado estruturado como assistência. É preciso 

produzir saídas dos serviços especializados para evitar novas institucionalizações. É 

urgente potencializar circulações, encontros, inserções/interseções, contatos diversos, 

que deem um novo impulso a todos os envolvidos e ao próprio movimento da Reforma, 

que como defendemos, diz respeito a uma mudança na forma de estar e conviver com a 

diferença, à criação de novos mundos.  

Neste sentido, observamos ainda que alguns artistas e profissionais de outras 

áreas da saúde mental, em parceria com a equipe do Projeto Arte e Saúde, conseguiram 

pôr em movimento ações culturais, como as já citadas, que envolviam de modo mais 

efetivo a comunidade, disseminando ideias e práticas antimanicomiais e 

desinstitucionalizantes. Contudo, a dificuldade de mobilização dos diferentes atores 

sociais, assim como a sedução do ideal terapêutico clínico ainda hegemônico como 

forma privilegiada de cuidado e atenção e, principalmente, a carência de diferentes 

parcerias (seja no âmbito público ou não) inibe sobremaneira a produção de ações mais 

sistematizadas e permanentes. Nas palavras do nosso entrevistado, as coisas iam 

acontecendo “na raça”, ou seja, pelo esforço muitas vezes hercúleo de um grupo restrito 
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de pessoas e, acrescentaríamos também, de maneira ainda muito pontual, seguindo uma 

lógica de cultura como sinônimo de eventos. 

Essas observações nos levam a algumas interrogações imprescindíveis, que nos 

colocam novamente a necessidade (e também a dificuldade) de pensar e habitar os 

espaços entre a macro e a micropolítica. Vejamos: se, por um lado, entendemos que a 

cristalização de certas práticas e atividades faz parte de um processo de 

institucionalização, que é próprio da dinâmica dos arranjos sociais e subjetivos, como 

continuar a pôr em movimento fluxos instituintes, linhas de fuga?  De que modo 

manejar estes dois planos, tão distintos e, ao mesmo tempo, contíguos? Parece-nos que 

este é o principal desafio, tanto desta tese e de todo processo de reflexão que buscamos 

engendrar, quanto das ações e pensamentos que constituem a Reforma e a produção de 

um novo paradigma de atenção. 

Intentando perseverar neste exercício de deslocamento entre os planos de 

organização e de consistência, como nos ensina Romagnoli (2010), inspirada por 

Deleuze e Guattari, é preciso que nos perguntemos: será, então, que as ações culturais 

promovidas pelo Projeto Arte e Saúde podem produzir fissuras na mesmidade do uso 

corrente da arte? Para tanto, elas precisariam de mais sistematização, constância ou 

homogeneidade (no sentido de que as pessoas se engajassem do mesmo modo)? Mas se 

não for assim, será possível construir uma nova política baseada na atenção 

psicossocial? 

As questões acima sintetizam, em relação à temática da arte, a inquietação 

central da nossa tese: é possível produzirmos um novo paradigma de atenção e cuidado, 

apontando linhas importantes a serem desenvolvidas, sem sermos capturados por 

estratificações, dicotomias e formas homogêneas? 
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Movidos pelos nossos principais intercessores neste trabalho (Deleuze & 

Guattari, 1996; Lourau, 2004b), acreditamos que tal interrogação é pertinente pelo que 

nos impulsiona a pensar, pois ela não é passível de ser respondida positiva ou 

negativamente a priori. Da forma como foi colocada, ao contrário, ela produz um falso 

problema, uma utopia impossível, um fim absoluto, onde só nos restaria deitar e 

descansar em paz. Conforme aprendemos com outro intercessor fundamental para o 

nosso pensamento, Nietzsche (1978), o mundo (e podemos, assim, entender também a 

vida) compõe-se de múltiplas forças, um jogo no qual tais forças estão sempre em luta, 

se transmudando eternamente
37

. Mas por que, então, este “falso problema” nos ajuda a 

refletir?  

Porque ele nos leva a pensar e agir pelo meio. Porque, ao meditarmos sobre ele, 

percebemos que o trabalho principal (tanto da tese, como da Reforma e, porque não 

dizer, da própria vida) está na produção constante de movimento, de novas linhas de 

fuga, de outros riscos no mapa. Ao atentarmos para a facilidade que há em fabricar 

respostas prontas e definitivas e como elas nos levam à imobilidade, percebemos que o 

desafio é mesmo o de transitar entre os dois planos, impulsionando, assim, o desmanche 

de certos territórios e a construção de outros, num eterno movimento de atualização das 

virtualidades, intensidades, potência. Devir.  

A pergunta que nos parece caber, portanto, é quais processos de atualização 

queremos fomentar e como fazê-lo, sabendo-os provisórios e indeterminados. 

Retomamos, aqui, nossa discussão para pensar a respeito das possibilidades da arte 

                                                           
37

 Mosé consegue sintetizar bem essa ideia de Nietzsche. Trazemos suas palavras para deixar mais claro 

nosso argumento: « O processo da vida é extremamente complexo. Uma infinidade de forças está sempre 

atuando, se chocando, se confrontando, dominando e se submetendo, para que um mínimo acontecimento, 

um mínimo corpo se manifeste; mais do que isso, trata-se de um processo interpretativo cujo jogo de 

resistências e imposições é determinado pela vontade de expansão, a vontade de potência. Em função de 

sua complexidade e transitoriedade, este jogo não é marcado por um fim; resulta, ao contrário, de 

correlações de forças que são absolutamente móveis e transitórias » (Mosé, 2005, p.96).  
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como uma tecnologia psicossocial, posta para funcionar pelo Projeto Arte e Saúde, que 

contribua para a desestabilização das formas e das funções já postas, a partir da 

intensidade dos acontecimentos. Neste sentido, desejamos nos focar na experiência do 

bloco Doido é tu!, que nos surgiu como um analisador fundamental dessa questão. 

Já comentamos, anteriormente e de modo sucinto, acerca da nossa primeira 

aproximação com o bloco, pontuando as principais questões que nos foram suscitadas à 

época. Para além das dúvidas e indagações, alguns afetos permaneceram presentes e nos 

impulsionaram a conhecer melhor e participar, ainda que parcialmente, do processo de 

pôr o bloco novamente na rua em 2010. 

Acompanhar de modo mais próximo a concepção e estruturação do bloco para o 

referido carnaval não se mostrou importante, apenas, para identificarmos e ponderarmos 

a respeito das dificuldades organizacionais ou confirmarmos a hipótese de que “a 

alegria é a prova dos nove” e defendermos a arte como ferramenta de intervenção 

potente na construção de um novo lugar e de uma outra visibilidade para a questão da 

loucura. Aproximarmo-nos, de modo intensivo, de tal experiência nos propiciou ser 

afetados efetivamente pela produção de outros vínculos, de alegrias e dúvidas, de nos 

deslocarmos e reconstruirmos outras formas de pesquisar, estar, intervir, militar. 

Proporcionou, também, outro espaço para analisarmos nossa implicação e as 

sobreimplicações que advieram em todo esse processo. 

Desde o início desta pesquisa, a sensação de não-pertencimento ao campo 

investigado, fosse pelo tempo longe de Fortaleza ou pela falta de conhecimento efetivo 

da rede local (haja vista não termos vivenciado nenhuma inserção profissional prévia 

nesta área), nos acompanhava e nos causava um certo desconforto, um estranhamento 

que, muitas vezes, nos enrijecia e dificultava nossa imersão nas intensidades e afetos ali 

produzidos. Com nossa aproximação, primeiramente com um dos coordenadores do 
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Projeto e, depois, de uma forma mais geral, com aqueles que estavam participando 

continuamente dessa experiência, pudemos vivenciar uma outra forma de estar na 

pesquisa que, obviamente, também traz seus riscos e capturas (como por exemplo, o da 

identidade e do comodismo), mas que, naquele momento, nos possibilitou novas 

associações e contágios. 

No ano do carnaval em questão, duas conquistas importantes foram alcançadas 

pelos organizadores. A primeira referiu-se a possibilidade de, pela primeira vez, o bloco 

poder sair na avenida concorrendo como bloco oficial. A segunda, a de ter ganhado um 

edital municipal (voltado para agremiações carnavalescas), que proporcionou a saída do 

bloco durante o período de pré-carnaval da cidade. Ambas as novidades foram motivo 

de muita comemoração e felicidade, mas também de muitos afazeres por parte da 

equipe. 

Participamos de algumas reuniões de preparação da saída do bloco no pré-

carnaval e também de sua saída oficial no carnaval e vimos, novamente, que o trabalho 

findava sob a responsabilidade efetiva de apenas algumas pessoas
38

. No começo, 

observamos, ainda, que, embora os usuários tivessem sido convidados a participar desse 

momento de planejamento e organização, praticamente apenas os técnicos 

(principalmente, os artistas e terapeutas ocupacionais) estavam comparecendo às 

reuniões. No decorrer do processo, contudo, pudemos observar uma maior adesão dos 

usuários, inclusive acompanhando o relato de alguns deles acerca da importância de 

poder participar de atividades e oficinas fora do espaço do serviço
39

.  

                                                           
38

 É importante esclarecermos que os organizadores do bloco haviam solicitados aos CAPS que 

mandassem, pelo menos, dois representantes para as reuniões (um técnico e um usuário). No entanto, 

alguns serviços não se mobilizaram tanto quanto outros, pelo menos de início. Por isso, voltamos a 

questão da necessidade de não deixar de trabalhar com os técnicos a importância dessas articulações que 

vão além da prática assistencial clássica.  
39

 Sobre esta questão das fronteiras entre dentro-fora dos seviços de assistência, parece-nos fundamental 

retomar a ideia de que tais dimensões vão além da questão espacial estrita. Como já viemos discutindo ao 
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Consideramos que tal ausência é perpassada por múltiplos fatores, dentre eles a 

dificuldade objetiva de alguns usuários em transitar pela cidade, passando também pelo 

fato de, muitas vezes, não se sentirem aptos a colaborar ou mesmo estarem cristalizados 

apenas no papel de receptores das atividades. Esse tema foi debatido em uma reunião na 

qual se definiu algumas estratégias para a motivação e participação daqueles usuários 

que se interessassem. Organizaram-se, então, algumas oficinas, relativas à confecção de 

adereços e de instrumentos musicais, na Fundação Silvestre Gomes (parceira da SMS e 

onde ocorriam as reuniões do bloco), abertas a quem se interessasse (usuários e 

técnicos). As pessoas que participassem de tais oficinas ficariam, depois, responsáveis 

em compartilhar o conhecimento aprendido em seus próprios CAPS. Além disso, um 

usuário do CAPS, artista plástico, também ficou responsável por ministrar uma oficina 

de adereços, mas havia solicitado que esta acontecesse no serviço que ele frequentava. 

Pudemos perceber que todo esse processo de organização do bloco, embora 

bastante cansativo, foi muito proveitoso para a consolidação do mesmo, no sentido de 

viabilizar um tempo para que as pessoas que se interessavam pudessem ir se 

aproximando e se apropriando singularmente dessa experiência. Constatamos isto de 

modo mais claro ao longo dos três sábados de pré-carnaval em que estivemos presentes 

(ao todo, foram quatro sábados antes do carnaval). Exemplos como a apropriação da 

banda do CAPS de sua função, bem como o relato dos participantes em relação àquela 

experiência (como no caso da única integrante da referida banda que era uma senhora) 

nos fizeram perceber o bloco como um dispositivo potencializador de transformações 

nas relações de cada um consigo próprio e com os outros. 

Em nossos registros, escritos após cada dia num “diário de sensações”, como 

denominamos, fomos buscando acompanhar a dinâmica daqueles encontros e a 

                                                                                                                                                                          
longo do trabalho, pensar e trabalhar com a perspectiva da exterioridade diz, sobretudo, de uma lógica de 

funcionamento diversa, que possibilita novas associações e enfrentamentos. 
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produção de algo que ia além de um simples bloco de carnaval: novas possibilidades de 

existência. No primeiro sábado, a principais impressões que tivemos foram uma mistura 

de estranhamento e timidez. Foram poucas pessoas da RASM, a estrutura ainda estava 

sendo organizada, a comunidade do entorno da pracinha onde o bloco se reunia 

aparentavam um misto de indiferença, desconfiança e curiosidade (esta última 

caraterística identificada, principalmente, com as crianças) com toda aquela 

movimentação, ao mesmo tempo em que os poucos usuários presentes também ainda 

pareciam um pouco deslocados.  

Ao longo do tempo, todos foram ficando mais soltos, aproveitando mais, porém 

voltei para casa com muitas inquietações: Será que as pessoas iriam participar 

(principalmente os usuários e familiares)? Como enfrentar a dificuldade de locomoção 

das pessoas de outras SERs? Será que o bloco deveria ser itinerante (cada sábado em 

uma SER diferente)? Isso seria viável? E de que maneira poderíamos aproximar mais o 

bloco da comunidade? Seria necessário fazê-los entender a proposta daquela ação? 

Questionamo-nos a nós mesmos também. Quanto de preconceito em relação àquele 

lugar desconhecido também carregávamos? Escrevi, então: “Deslocada? Melhor seria, 

deslocar-me...” e fiquei na espera do novo sábado que viria. 

Analisando as questões levantadas, vemos agora que muitas delas foram 

respondidas pelo próprio andar da experiência. De fato, pessoas que moravam mais 

longe enfrentaram mais dificuldades em poder estar lá e a presença maior sempre foi de 

usuários daquela SER. Conversando com nosso interlocutor do Projeto Arte e Saúde, 

que era também o principal organizador do bloco, seria necessário pensar em 

alternativas para esse problema, mas a possibilidade do bloco ser itinerante, embora 

interessante, não seria viável em termos de organização. Em relação à participação, 

observamos que ela foi aumentando ao longo das semanas e que culminou na 
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apresentação do bloco no carnaval, com um número bem significativo de participantes 

(entre usuários, familiares, técnicos e gestores). 

No que tange à aproximação com a comunidade, notamos também que esse 

processo todo foi fortalecendo o vínculo das pessoas que ali habitavam com o bloco e 

com a própria Fundação, que tem sede em frente ao local onde acontecia a 

concentração. Ademais, houve oportunidades de nos juntamos a outros blocos de pré-

carnaval que passavam no bairro e sairmos juntos desfilando, o que também 

proporcionou novas possibilidades de integração.  

Constatamos, então, o que já sabíamos, mas tínhamos esquecido: a questão de 

excluir ou incluir, ser poroso à alteridade ou não, conviver com a diferença ou querer 

adequá-la, não passa somente por uma questão de compreensão racional, de 

entendimento consciente. Deleuze (2003) já nos advertia que a inteligência intervinha 

sempre depois, primeiramente seria preciso sentir o afeto violento de um signo.  

Assim, apreendemos também que esta mudança diz respeito, sobretudo, a 

produção de afecções, de encontros que aumentam a potência de vida, encontros 

alegres, produtores de “zonas de comunidade”, como nos expõe Teixeira (2004), 

inspirado pelo pensamento espinosano. Zonas de comunidade estas que podem nos 

levar a uma relação distinta com o outro, uma relação a partir de suas singularidades. 

 

E o que temos adiante? Não mais o que no outro se assemelha a nós. 

Não mais o que é facilmente reconhecível. Não mais o que no outro é, 

de certa forma, nossa própria imagem espelhada. Mas o que no outro é 

irredutível. Sua diferença absoluta. Sua singularidade radical. E é aí 

que começa o verdadeiro desafio da alteridade. Só aí somos 

verdadeiramente desafiados a aceitar o outro como um legítimo outro. 

Nessas novas zonas, passamos a experimentar novas intensidades, às 

quais fomos conduzidos pelos afetos de confiança, mas que já 

correspondem a novos afetos aumentativos que anunciam, por sua 

vez, outros modos de existência, em que nos tornamos a causa última 

de nossas paixões, em que entramos plenamente na posse de nossa 

potência. Para Espinosa, a liberdade (Teixeira, 2004, s/p). 
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 Percebemos, no entanto, que este processo de invenção de novos modos de 

subjetivação e sociabilidade convive com a manutenção de formas cristalizadas de 

relação. Pudemos perceber isto, principalmente, na maneira de alguns profissionais que 

lá se fizeram presentes. Alguns pareciam pouco à vontade em se misturarem 

efetivamente com os usuários; outros passavam a impressão de que estavam ali para 

cumprir uma obrigação profissional ou apenas manter um discurso antimanicomial, 

embora revelassem, por outras vias, também os seus mandatos sociais e sua dificuldade 

de passar do discurso à prática.  

 Parece-nos importante destacar essa percepção não no sentido de atribuir uma 

culpa a este ou aquele profissional ou apontar falhas e equívocos. O que gostaríamos de 

indicar é a necessidade de um constante movimento de análise da implicação individual, 

feita por cada um. É só a partir de uma reflexão pessoal que é possível rever certas 

posturas e dificuldades, buscando possibilidades, dentro dos limites de cada um, de 

colaborar com a construção desse processo de transformação social. Acrescentamos, 

inclusive, que o fato de alguém (profissional, gestor, usuário...) não se interessar em 

participar da atividade x ou y não significa, absolutamente, falta de comprometimento; 

pode, simplesmente, significar pouca afinidade com tal evento. Mas nos parece 

fundamental atentar para o fato de que, ali estando, é interessante produzir bons 

encontros e se deixar afetar por eles. 

 Como dissemos antes, todo esse processo de organização e participação durante 

o pré-carnaval fortaleceu ainda mais a experiência da saída do bloco no desfile oficial 

do carnaval. Além de uma bela apresentação (com apenas alguns problemas no áudio do 

carro de som), todos que participaram, puderam experimentar uma alegria 

transbordante, um riso compartilhado, que abole, pelo menos por um átimo, as 
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diferenças hierárquicas e sociais (Lampoglia, Miotello & Romão, 2011), mas não as 

singularidades. 

 

 

Figura 4. Desfile de carnaval do bloco Doido é Tu! – 2010 (Av. Domingos Olímpio – Fortaleza). 

Fonte: Registro da pesquisa de campo - arquivo pessoal da autora. 

  

O desfile animou não só a plateia, mas todo o entorno da avenida, pois não 

paramos ao chegar ao local da dispersão dos blocos. Envolvidos por essa alegria 

imanente, continuou-se o desfile pelas ruas próximas, sem carro de som, sem a 

organização exigida oficialmente, mas espalhando força de mudança e invenção por 

onde se passava. A cidade ganhou novas cores, novos sorrisos, outros caminhos. E o 

encontro entre SM, arte, cultura e carnaval apontou outras possibilidades, ainda que 

parciais e temporárias, para nossa realidade. Como nos advertia Nietzsche: “Mas é 

melhor ser louco de felicidade do que de infelicidade, é melhor dançar de modo 

desajeitado do que andar coxo” (Nietzsche, 1991, p.309)
 40

.  

                                                           
40

 “Ma è meglio essere pazzi di felicità che pazzi d’infelicità, è meglio danzare goffamente che andare 

zoppi” (tradução livre da autora). 
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4.3. A dimensão do trabalho na construção de um novo lugar para a loucura.  

Conforme já havíamos exposto alhures, definimos como segundo ponto de 

discussão desta tese a questão do trabalho, que se destaca como um eixo privilegiado na 

consolidação da EAPS e na construção do processo de Reforma Psiquiátrica, de modo 

especial no contexto fortalezense. 

De maneira análoga ao que observamos na interface arte-loucura, o binômio 

trabalho-loucura também vem se constituindo numa relação bastante próxima já faz um 

longo tempo. Foucault (2010) mostra-nos, ao discorrer sobre o período referente à 

Grande Internação, que tal prática tinha sua razão de ser muito mais por causa do 

imperativo do trabalho do que mesmo por uma questão médica. Em suas palavras: 

“Nossa filantropia bem que gostaria de reconhecer os signos de uma benevolência para 

com a doença, lá onde se nota apenas a condenação da ociosidade” (Foucault, 2010, p. 

64). 

Assim, recordamos que, no século XVII, a criação do Hospital Geral visava, 

primordialmente, a conter a pobreza e a ociosidade, males que afligiam fortemente a 

Europa naquela época. Vimos, no segundo capítulo deste trabalho, que esse processo de 

internamento ocorreu de forma semelhante aqui no Brasil, ainda que separado 

temporalmente por alguns séculos. O confinamento dos desviantes (não somente dos 

loucos) tinha objetivos políticos, sociais e econômicos: ocultar os miseráveis da 

sociedade, ao mesmo tempo em que os obrigava a trabalhar e produzir para essa mesma 

sociedade. Dessa forma, além de um aspecto repressivo em relação ao ócio, notamos 

também a incitação à produção como solução para diversos problemas de diferentes 

âmbitos (Foucault, 2010). 
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No fim do século XVIII e início do século XIX, com o advento da Psiquiatria 

como o saber científico que iria explicar e melhor tratar da loucura, agora entendida 

como doença e alienação, desenvolve-se o tratamento moral com o intuito de reconduzir 

a razão no louco ao seu curso normal. Além da continuidade da prática do isolamento, 

este modelo de tratamento, que tinha no médico e no hospital seus principais pilares, 

compreendia o uso de atividades como forma de ajustamento do comportamento 

desarrazoado, uma espécie de “ortopedia psiquiátrica”: 

 

Em suma, podemos dizer que nesse período a atividade e o trabalho se 

tornam, no campo terapêutico, propriedade e objeto da psiquiatria, sob 

a égide do pensamento e do tratamento moral. Aparecem em sua 

função terapêutica de restabelecimento da razão e de controle dos 

excessos, prescritos pelo médico psiquiatra. Reordenam moralmente, 

através do trabalho mecânico, as ações e atitudes dos internos, agora 

asilados em nome do tratamento médico edificado em torno da 

estrutura hospitalar (Guerra, 2004, p.28)
 41

. 

 

 Saraceno (2001), discutindo tal contexto, aponta que a ergoterapia, muitas vezes, 

foi utilizada não apenas no sentido de uma terapia, mas também como entretenimento
42

 

e até mesmo como exploração. O autor defende, no entanto, que ao invés de se 

desenvolver como uma restrição do campo existencial (sob uma perspectiva 

normatizadora e de contenção), o trabalho, agora entendido como “inserção laborativa, 

pode (...) promover um processo de articulação do campo dos interesses, das 

necessidades, dos desejos” (Saraceno, 2001, p.126). Todavia, ele afirma que isto 

dependeria tanto do sentido e da valoração dado a esta atividade pela sociedade na qual 

está inserida, como também do sentido individual atribuído a este projeto. 

                                                           
41

 Grifo do próprio texto. 
42

 Saraceno concebe o “entreter” a partir de duas significações: 1) “ter dentro” e 2) “passar 

prazerosamente o tempo” (2010, p.16). Ambas as compreensões perpassam a vida e as atividades do 

louco dentro do hospital (especialmente a primeira, já que a segunda nem sempre é encontrada neste 

ambiente e pode ser percebida em outros contextos) e caracterizam, de acordo com o autor, a Psiquiatria. 

Refletir e pôr em ação a quebra desse entretenimento é o objetivo das ações de reabilitação psicossocial. 
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 Tendo em vista tal afirmação, buscamos refletir a respeito do trabalho no atual 

contexto em que estamos vivendo. Conforme nos lembram Barfknecht, Merlo e Nardi 

(2006), o modelo capitalista de produção pauta-se por uma lógica de competição, 

individualismo e lucro, que ganhou força a partir da ótica taylorista, padronizando a 

organização do trabalho e excluindo o desejo, a expressão e a potência inventiva do 

trabalhador. 

 Neste sentido, Negri (2005) apontou as mudanças pelas quais a lógica do 

trabalho vem passando na contemporaneidade
43

. O autor esclareceu que, atualmente, o 

trabalho já não é dirigido tão somente por ciclos temporais ou espaciais de produção, 

mas que passa a ser ajustado ao fluxo biopolítico. Isto significa que as formas de 

trabalhar e viver encontram-se cada vez mais implicadas e envolvidas em um controle e 

exploração, que é o da própria existência. Estamos imersos neste regime de vida 

capitalista. Para Negri, portanto, seria necessário que puséssemos em questão as 

possibilidades da vida em se constituir diferente. 

Consoante a tal pensamento, Guattari já nos advertia que o Capitalismo Mundial 

Integrado (CMI)
 44

 engendra o próprio processo de subjetivação em curso. Tal lógica se 

projeta não apenas no mundo material, mas também na realidade psíquica (Guattari & 

Rolnik, 2007). Isso significa, assim, uma produção de subjetividade serializada, 

rotulada, sobrecodificada e reprodutora dos modelos transcendentais. Tal produção 

subjetiva atinge, consequentemente, as relações coletivas e sociais, ao mesmo tempo em 

que dificulta movimentos de singularização e de resistência, haja vista estes 

demandarem uma articulação de forças e desejos, um agenciamento coletivo. 

                                                           
43

 Fala apresentada na Conferência Inaugural do II Seminário Internacional Capitalismo Cognitivo – 

Economia do Conhecimento e a Constituição do Comum, em 24-25 de outubro de 2005, no Rio de 

Janeiro. O evento foi organizado pela Rede Universidade Nômade e pela Rede de Informações para o 

Terceiro Setor (RITS) e sua transcrição traduzida encontra-se no site: 

<http://fabiomalini.wordpress.com/2007/03/25/a-constituicao-do-comum-por-antonio-negri/>. 
44

 CMI diz respeito, segundo Rolnik (1990), ao Capitalismo Pós-Industrial. 
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A segregação é uma função da economia subjetiva capitalística 

diretamente vinculada à culpabilização. Ambas pressupõem a 

identificação de qualquer processo com quadros de referência 

imaginários, o que propicia toda espécie de manipulação. É como se 

para se manter a ordem social tivesse que instaurar, ainda que da 

maneira mais artificial possível, sistemas de hierarquia inconsciente, 

sistemas de escalas de valor e sistemas de disciplinarização. Tais 

sistemas dão uma consistência subjetiva às elites (ou às pretensas 

elites) e abrem todo um campo de valorização social, onde os 

diferentes indivíduos e camadas sociais terão que se situar (Guattari & 

Rolnik, 2007, p.50)
 45

. 

 

 O autor aponta ainda outra função desta economia subjetiva, que diz respeito à 

infantilização, no sentido de uma alienação da nossa existência ao controle de outrem 

(no caso, do Estado) (Guattari & Rolnik, 2007). Paremos, pois, e reflitamos por um 

instante: se todos nós somos atravessados por tal lógica de produção, que efeitos ainda 

mais perversos serão sentidos por aqueles que já foram, desde muito tempo, colocados à 

margem de todo esse processo?   

 Rodrigues, Marinho e Amorim (2010) nos ajudam a responder tal indagação ao 

afirmarem que tanto o trabalho, quanto a loucura possuem em comum o problema da 

alienação, que diminui o poder de contratualidade política, social e relacional daqueles 

que se situam nestes campos, trabalhadores e loucos. Como, então, podemos vislumbrar 

o trabalho contribuindo para a reabilitação psicossocial, segundo nos propõe Saraceno 

(2001), ou para dizer melhor, como dispositivo de sustentação e potencialização da 

vida? 

 Para analisarmos tal questão, primeiramente, faz-se necessário buscar definir 

reabilitação psicossocial. Muito se tem discutido e questionado tal conceito, visto que 

tal termo, ao trazer o prefixo “Re”, torna implícita a ideia de um retorno a um estado 

anterior, uma recuperação de algo que se perdeu, levando, assim, à perspectiva 

                                                           
45

 Grifo do próprio texto. 
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biomédica de doença-cura, de “consertar” alguma deficiência; isto é, de que estratégias 

reabilitadoras deveriam ser desenvolvidas pensando, somente, no movimento de tornar 

alguém capaz de fazer algo o qual não estava apto (Pitta, 2006). 

 Saraceno (2001) aponta-nos, contudo, que a reabilitação vai além da passagem 

entre dois estados (habilidade-desabilidade) e diz respeito à construção (afetiva, 

relacional, material, habitacional e produtiva) da cidadania do louco a partir do aumento 

no seu poder contratual de trocas sociais, principalmente nos âmbitos do morar, da rede 

social (mais especificamente, da família) e do trabalho. 

 Apesar das tentativas de ampliação do sentido dado ao termo Reabilitação, 

vemos que esta, frequentemente, encontra-se ainda atrelada a práticas 

descontextualizadas e que tomam apenas o indivíduo como alvo de intervenção. É, pois, 

neste sentido que autores como Costa-Rosa, Luzio e Yasui (2003) propõem a atenção 

psicossocial como um campo que incorpora conceitos importantes como o da 

reabilitação (em seu sentido mais abrangente), mas que se mantém aberta a inovações 

na esfera das práticas substitutivas. Assim, esclarecemos que ao utilizarmos o conceito 

reabilitação psicossocial neste trabalho, estamos perfilando-a a todo o arcabouço teórico 

aqui já discutido no que tange a EAPS.  

 Elucidado tal ponto, retomamos a nossa pergunta anterior acerca da 

potencialidade do trabalho como estratégia de singularização e resistência em meio à 

produção homogênea da subjetividade capitalística. É importante desde já ressaltarmos 

que mesmo a construção de dispositivos pautados por uma lógica diversa, como a que 

veremos a seguir, não está imune às influências do mercado e do CMI. Todavia, é 

possível produzir (bens, relações e subjetividades) a partir de outro referencial, como o 

encontrado na economia solidária. 
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 De acordo com Singer (2010; Singer & Mello, 2008), a economia solidária é a 

base material para uma sociedade diferente, pois surge como reação ao mundo 

produzido pelo capitalismo; mundo este, como já mostrado, marcado pelo 

individualismo, pelo livre-mercado (justificativa primeira para a meritocracia), pela 

concorrência e competição e pela consequente hierarquização das pessoas. Deste modo, 

a economia solidária aparece como uma estratégia de sobrevivência para muitos 

trabalhadores excluídos desse processo de produção neoliberal (trabalhadores rurais, na 

informalidade, desempregados, falidos, artesãos, catadores de lixo, etc.). 

 

A economia solidária é um modo de organizar atividades de produção, 

distribuição e consumo, de poupança e empréstimo e outras 

relacionadas à satisfação de necessidades de toda ordem. (...) Sua 

visão de mundo se baseia na ideia de que a principal virtude de 

qualquer sistema econômico é promover a cooperação entre as 

pessoas, famílias, comunidades, países, etc... E na ideia de que a 

humanidade se compõe efetivamente de pessoas diferentes, mas que 

essas diferenças não resultam da concentração de qualidades em 

alguns e de sua ausência em muitos outros. Antes pelo contrário, todos 

são dotados de qualidades e defeitos. Cada pessoa é uma combinação 

específica – provavelmente única – de características que conforme as 

circunstâncias podem ser consideradas boas ou más. O progresso da 

sociedade resulta da combinação dessas múltiplas qualidades e 

defeitos de vários indivíduos, quando esses se associam e cooperam 

entre si (Singer, 2010, p. 83; 84). 

 

 No excerto acima, podemos observar alguns princípios básicos da economia 

solidária, como a questão da valorização da diferença, do trabalho democrático, da 

inclusão e da solidariedade. Tais aspectos, assim como a prática da autogestão e o 

trabalho coletivo, irão aproximar este campo das propostas de inclusão da Reforma 

Psiquiátrica. 

 Segundo exposto anteriormente, a Secretaria Nacional de Economia Solidária, 

vinculada ao MTE, e o MS, através da Área Técnica de Saúde Mental, tem efetivado 

uma parceria com o intuito de criar uma política pública, de forma participativa e 

democrática, que favoreça a inclusão de pessoas em sofrimento psíquico em atividades 
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de geração de trabalho e renda. O objetivo de tal articulação é de apoiar a inserção 

desses sujeitos no mundo social e comunitário, bem como dar suporte para uma maior 

participação e gestão da própria vida (Martins, 2008). 

 Assim, os grupos, cooperativas e associações que trabalham nesta perspectiva 

tornam-se dispositivos importantes de intervenção e reabilitação destes usuários ao 

incentivarem o empoderamento e o protagonismo, a emancipação e a valorização da 

participação singular de cada um, as trocas sociais e afetivas, novas aprendizagens e o 

desenvolvimento de diferentes capacidades, a articulação intersetorial e comunitária, 

além da possibilidade de um ganho econômico real. 

 Em relação a este último ponto que, como poderemos notar no contexto 

fortalezense, muitas vezes ainda aparece como uma dificuldade, Singer (2010) adverte 

que os empreendimentos solidários também estão expostos à pressão do mercado; no 

entanto, têm desenvolvido outras possibilidades para se tornarem mais independentes 

destes, como por exemplo, o “comércio justo”. Tal modalidade de negociação baseia-se 

na construção de alianças entre os empreendimentos solidários de produção e de 

consumo de forma a se criar um mercado onde os preços sejam justos e tragam a 

satisfação das necessidades de maneira o mais semelhante possível para ambas as 

partes. 

 Além disso, como afirma Singer (2010), a economia solidária desenvolve 

também um sistema de finanças solidárias, que não objetiva o lucro, mas sim dar 

suporte financeiro ao trabalhador/empreendedor solidário, caso seja preciso. Vemos, 

pois, que alternativas estão sendo buscadas e produzidas, porém é necessário atentarmos 

às dificuldades e empecilhos que estão sendo encontrados em cada caso singular. Neste 

intento, traremos agora algumas questões que apareceram na nossa aproximação com 

esse eixo durante a pesquisa. 
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 Já foi dito anteriormente que muitos CAPS da cidade estavam desenvolvendo 

grupos produtivos com o intuito de incentivar as trocas sociais, bem como a geração de 

renda de seus usuários. Esses grupos, em sua maioria, surgiam a partir de grupos 

terapêuticos que trabalhavam, principalmente, com artesanato e pintura, onde os 

participantes iam desenvolvendo suas aptidões e também o desejo de se (re)inserir no 

mercado de trabalho. Verificamos que esse desejo em voltar a ser produtivo, no sentido 

de poder trabalhar e ajudar na manutenção de suas necessidades e de sua família, era 

muito recorrente na fala dos coordenadores ao comentar a experiência dos grupos 

produtivos. 

Tal desejo nos remeteu ao significado que o trabalho possui em nossa sociedade. 

Muitas vezes, nos definimos a partir do que fazemos ou ao nos identificarmos para 

alguém, usamos nossa profissão como referência. O trabalho aparece, pois, não apenas 

como fardo ou obrigação, mas como possibilidade de dizer quem eu sou, de falar das 

minhas capacidades e de me incluir no grupo daqueles que também trabalham, 

produzem e são valorizados por isso. O trabalho ganha um sentido de honra, como já 

dizia Gonzaguinha em seus versos
46

. Assim, estar alheio a esse mundo da produção é 

também falar de uma incapacidade, de algo que me faz menos cidadão ou, então, 

cidadão de segunda espécie. 

Rotelli (2000) comenta que ao sair da violência do manicômio, o usuário 

encontra a violência da assistência, que embora mais sutil, provoca também uma 

desvalorização das potencialidades do indivíduo. O autor complementa: 

 

                                                           
46

 Estamos nos referindo à música Um homem também chora (Guerreiro Menino), de autoria do artista, 

que diz: “Um homem se humilha/ Se castram seus sonhos/ Seu sonho é sua vida/ E vida é trabalho/ E sem 

o seu trabalho/ O homem não tem honra/ E sem a sua honra/ Se morre, se mata/ Não dá prá ser feliz...”. 

 

 



151 

 

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

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

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

pessoas, que as invalida definitivamente, que destrói as residualidades, 

as possibilidades e potencialidades dos sujeitos e os remete à ordem 

do improdutivo (Rotelli, 2000, p.303). 

 

 A advertência feita por Rotelli não vem se colocar contrária ao suporte, inclusive 

financeiro, dado pela assistência social e que tem uma importância bastante grande no 

processo de desinstitucionalização e reabilitação das pessoas em sofrimento psíquico. O 

autor chama a nossa atenção, porém, para a desvalorização (e poderíamos acrescentar a 

um excesso de tutela) em relação a esses sujeitos que, por muitas vezes, diminui e 

invalida as capacidades de produção (material, subjetiva e social) deles. 

 Este ponto nos faz recordar uma conversa que tivemos durante nossas visitas a 

COOPCAPS com um dos cooperados mais antigos, que nos relatou sua história de vida. 

Um fato marcante para ele foi de que, ao ser diagnosticada com um certo tipo de 

transtorno mental, foi proibido pelo médico de estudar e trabalhar, o que, em sua 

avaliação, fez com que piorasse ainda mais seu quadro clínico, pois ele mesmo passou a 

se desvalorizar como sujeito ativo e capaz. Só depois de muitos anos, quando passou a 

frequentar o CAPS e, depois, a participar da cooperativa é que ele relata que começou a 

dar um novo significado a sua vida, ao seu sofrimento e, principalmente, às suas 

potencialidades e habilidades, que nunca deixaram de existir (já que ela colaborava, 

ainda que informalmente, com o seu trabalho na sua situação familiar). Voltou, depois 

de 21 anos, a estudar e trabalhar efetivamente. 

 Notamos, portanto, que participar de uma atividade como esta, que envolve o 

trabalho, a geração de renda e o contato com outras pessoas, produz um benefício 

subjetivo bastante relevante, pois propicia um reconhecimento do valor do próprio 
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sujeito para ele mesmo, para a família e para toda a sociedade, assim como possibilita a 

ressignificação e a proposição de novos caminhos para sua vida. 

 Em relação aos grupos produtivos dos CAPS, não obstante as diferenças de cada 

contexto, percebemos que ainda era preciso avançar mais, inclusive, proporcionando 

mais autonomia e autogestão para eles. Vimos que muito do processo de articulação das 

vendas ainda estava sob a responsabilidade dos técnicos dos serviços, haja vista serem 

eles que estavam, em muitos casos, em negociação direta com o projeto Diferenciart, 

vinculado a SDE, consolidando essa parceria, que foi articulada pelo CSM
47

. Ademais, 

os grupos ainda aconteciam dentro dos serviços e não possuíam uma independência para 

a construção de seu próprio processo. 

 Sabemos, no entanto, que este é só o começo de um movimento que pode vir a 

se estabelecer de modo muito profícuo. Entendemos também que dificuldades como 

essa do escoamento da produção, bem como a questão da organização e suporte por 

parte dos técnicos, fazem parte desta caminhada, principalmente, nesses primeiros 

passos. É preciso, porém, que se esteja fazendo uma avaliação constante deste processo, 

no sentido de visualizar os nós (institucionais ou não) que se apresentam, bem como 

buscar outras parcerias e soluções para fortalecer o movimento de empoderamento, 

capacitação e participação dos usuários. 

 Com relação à COOPCAPS, pudemos conhecer um pouco de sua história e 

perceber o desenvolvimento de todo esse processo, com suas especificidades locais, até 

                                                           
47

 O Diferenciart é um programa que não é voltado apenas para o público da saúde mental, mas também 

visa à inclusão social de pessoas com deficiência de um modo geral (atende a mais de 23 instituições, 

como APAE, Pestalozzi, etc.). Além de buscar capacitar esses sujeitos, o programa proporciona espaços 

para a comercialização de seus produtos, como no caso do projeto “Diferenciart à Beira-Mar Levando a 

Inclusão Social”, que se constitui por dois espaços na feira da Beira-Mar (espaço turístico de 

comercialização de artesanato muito conhecido e disputado na cidade). No caso dos grupos produtivos 

dos CAPS, há uma agenda definindo quais dias da semana cada CAPS irá expor seus produtos lá. O 

Diferenciart também possibilita a exposição desses produtos em outras feiras de artesanato mais pontuais, 

como na Feirart.  
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chegar ao ponto em que se encontra atualmente. De acordo com o presidente da 

cooperativa na época da nossa entrevista, a preparação para montar tal empreendimento 

iniciou-se em 2003. A ideia surgiu de uma profissional do CAPS II da SER III, que 

conheceu a experiência de alguns grupos produtivos em São Paulo e trouxe a proposta 

de fundar uma cooperativa aqui, a partir dos grupos terapêuticos que já existiam e que 

estavam com um processo mais adiantado de produção. Além disso, como relembra o 

presidente, o CAPS sofria com a falta de profissionais e a grande demanda por esse tipo 

de atividade, então a cooperativa também nascia como uma possibilidade de ir além ao 

próprio serviço e oferecer uma perspectiva diferente para os usuários, visto que agora o 

grupo se reuniria com outra finalidade, que extrapolaria o objetivo terapêutico e 

expressivo stricto sensu. 

 Nosso entrevistado, familiar de um usuário, participou de todo o processo desde 

o início e fala com muita satisfação que a COOPCAPS foi a primeira cooperativa no 

campo da saúde mental a funcionar toda legalizada (na junta comercial, junta federal, 

etc.) e organizada burocraticamente
48

. Neste período de estruturação, que durou até 

2005, quando foi oficialmente fundada, a cooperativa recebeu o suporte da incubadora 

da UFC, com cursos sobre gestão, cooperativismo, administração, entre outros. 

 Mesmo com toda essa sistematização, a COOPCAPS ainda passou dois anos 

funcionando dentro de uma sala do CAPS, o que restringia muito suas atividades, já que 

só podiam utilizar o espaço dois dias na semana, duas horas em cada dia. De todo modo, 

já produziam e comercializavam seus produtos. Em um primeiro momento, a renda ia 

toda para a aquisição de materiais; depois, quando passou a sobrar mais um pouco, 

começaram a dividir entre eles, baseando-se nos princípios do cooperativismo. 

                                                           
48

 Foi interessante percebermos que esse sentimento acompanhava a todos os participantes da cooperativa 

com quem conversamos. Todos, em algum momento, ressaltavam essa característica e mostravam 

bastante contentamento por participarem de algo tão importante. 
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 Em 2007, afinal, conseguiram se mudar para a casa onde a cooperativa funciona 

hoje. Ela fica nas proximidades do CAPS e, de início, foi alugada pela Fundação da 

UFC, que era conveniada com a Prefeitura para dar suporte à RASM naquela SER. A 

Fundação pagava ainda as contas de água e luz. Na época de nossa entrevista, em 2010, 

o convênio estava suspenso e quem estava arcando com essas despesas era a própria 

Prefeitura. 

 Na época da fundação da cooperativa, de acordo com o presidente, já eram 30 

cooperados. Atualmente, são 55 participantes, mas apenas 37 deles são cooperados de 

fato (ou seja, já passaram pela formação em cooperativismo)
 49

. Dentre estes últimos, 

existem três categorias: 1) sócios plenos: usuários que não recebem benefícios; 2) 

sócios – colaboradores 1: usuários que já recebem benefícios (não entram como 

cooperados para receber como os outros, mas como prestadores de serviço – um outro 

tipo de pagamento) e 3) sócios-colaboradores 2: que são as pessoas jurídicas (no caso, 

só o CAPS). O pagamento é feito conforme a venda dos produtos e com o que cada um 

trabalhou naquele período. É feita, então, uma divisão equitativa (entre as pessoas 

físicas). Nosso entrevistado lembra que os participantes (não cooperados) também 

recebem
50

. 

 Questionamos qual era a média de rendimento para cada um mensalmente e ele 

nos respondeu que girava em torno de trinta reais, o que já era uma ajuda para muitos, 

mas que se pensássemos em termos de sustentação financeira, não era muito. Ele frisou, 

porém, que a questão do dinheiro não era a principal, mas sim o valor do 

                                                           
49

 Ressalte-se que a cooperativa é aberta a usuários, familiares e outros voluntários, mas é constituída, em 

sua maioria, por usuários. Há, apenas, uns dois familiares participando ativamente. Pareceu-nos que a 

participação dos familiares e voluntários poderia ser mais incentivada e seria muito enriquecedora para o 

desenvolvimento deste trabalho. 
50

 Ainda sobre a estrutura da cooperativa, foi-nos explicado que a gestão é colegiada e compõe-se por 

dezesseis pessoas. Cinco no Conselho Administrativo, seis no Conselho Fiscal e cinco no Comitê de 

Ética. As eleições ocorrem a cada dois anos. 
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reconhecimento e de sentirem a recuperação deles próprios como pessoa, de verem que 

podem fazer coisas.  Disse ainda que o valor ganho é importante porque foi fruto do que 

eles produziram, mas o mais essencial é saber que estão melhores (na percepção deles 

próprios), que não entram mais em crise. Segundo o presidente, só um deles foi 

internado depois de estar na cooperativa e foi porque, por conta de outros motivos, 

parou a medicação. 

 Observamos nas palavras do nosso entrevistado a valorização daquilo que 

viemos discutindo; isto é, a produção de outras possibilidades de existência que passam 

pela possibilidade de se reconhecer como ser produtivo, singular, com potencialidades a 

serem afirmadas. Como afirma Rotelli ao falar da concepção de empresa social, que 

consiste na recuperação de fazer viver o social, “(...) produzir não é apenas trabalhar, 

mas transformar socialmente. Produzir é ter um status, é estar incluído na grande 

sociedade do mercado, mercado humano, do trabalho, da produção, de relação entre os 

homens” (2000, p. 303). 

 Todavia, não podemos deixar de nos indagar sobre como aumentar também a 

capacidade de produzir renda deste coletivo, visto que a ampliação deste ganho irá 

contribuir não apenas para a sobrevivência de cada um, mas para a própria manutenção 

da cooperativa. Retornamos, então, para as possibilidades que estão sendo criadas pela 

economia solidária, segundo já discutimos anteriormente, e parece-nos que a 

COOPCAPS poderia investir mais nestes caminhos. 

O presidente nos explicou que eles já fazem parte da rede de economia solidária, 

o que em muito contribui para a comercialização dos seus produtos em feiras por todo o 

Brasil, além de disponibilizarem sua produção em uma loja organizada por uma outra 

cooperativa da cidade (a COOPVIDA, formada principalmente por pessoas portadoras 
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de HVI positivo). Eles também participam do espaço do Diferenciart na Beira-Mar, mas 

nosso entrevistado conta que lá os produtos não tem muita saída
51

. 

 

  

Figura 5. Exposição dos produtos da COOPCAPS na Feirart – 2009 (Praça Luiza Távora – Fortaleza). 

Fonte: Registro da pesquisa de campo - arquivo pessoal da autora. 

 

Ficamos nos questionando, então, se esse espaço, situado onde está, em um local 

de muita oferta e concorrência, têm sido o mais adequado para a comercialização desses 

produtos. Vimos, tanto na cooperativa, quanto no trabalho de alguns grupos produtivos 

dos CAPS, que há uma produção de qualidade, ainda que, muitas vezes, pouco 

diversificada, mas fica-nos a dúvida em relação às possibilidades de praticar um 

comércio justo nesta situação. Ademais, nos perguntamos também o quanto estar sob o 

rótulo da diferença pesa (a favor ou contra) a comercialização desses produtos. O 

                                                           
51

 Além desses pontos mais formais de venda, a cooperativa trabalha muito também a partir de 

encomendas feitas diretamente para ela, como no caso da fabricação de lembrancinhas para festas 

(aniversários de 15 anos, casamentos) e bolsas para congresso. Além disso, há a divulgação informal feita 

pelos próprios participantes que, em muitas ocasiões, compram os produtos da cooperativa para si 

mesmos ou para dar de presente e acabam despertando a curiosidade e o interesse de um amigo, um 

vizinho, um familiar, que compra direto da cooperativa. 
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preconceito em relação aos loucos e deficientes seria tão grande a ponto de impedir que 

se compre (ou pelo menos se conheça) sua produção? Ou, ao contrário, estar 

identificado a partir desses grupos traz uma valorização deste trabalho?
 52

 

 O presidente comentou que ainda se sente muito forte o preconceito com os 

usuários, mas que em relação à cooperativa, não se observa isso. Disse que os produtos 

se destacam pela qualidade nas várias feiras em que participam, pois são bem-feitos e, 

muitas vezes, são produtos exclusivos, que não são facilmente encontrados nesses 

espaços (como por exemplo, o kit para a vedação de caixa d’água). Falou também que 

por terem uma boa organização, também passam a confiança para venderem outros 

produtos, como no caso dos livros do Paulo Amarante, que em um congresso na cidade, 

deixou a COOPCAPS responsável pelas vendas posteriores do material que havia 

sobrado. 

 Indagamos, então, se a cooperativa conseguia se sustentar autonomamente. 

Nossa entrevistada nos esclareceu que eles recebiam esse apoio da Prefeitura no 

pagamento dessas contas específicas (além dos vales-transportes) e também da 

incubadora de cooperativas da UFC, que continuava acompanhando o trabalho deles, 

inclusive ficando responsável pela parte jurídica e de contabilidade, como também 

continuava ofertando cursos de cooperativismo para os novos integrantes. Além disso, 

recebiam doações esporádicas da SER III e do CAPS e, além das vendas, normalmente 

                                                           
52

 Em relação a este questionamento, lembramo-nos de Pelbart (s/d) ao escrever sobre a experiência da 

Companhia Teatral Ueinzz e problematizar a dimensão do trabalho imaterial, que se refere à produção de 

coisas imateriais (imagens, sensações, informações), que se produz a partir de requisitos imateriais (como 

a criatividade, imaginação, subjetividade) e que, por fim, atinge também a dimensão imaterial/subjetiva 

de quem os consome. Desta forma, o autor retoma o pensamento de Guattari de que a subjetividade 

perpassa todo o processo de produção e consumo, indo ainda mais além e tornando a subjetividade o 

próprio capital. É, pois, nesta perspectiva que levantamos as indagações acima, pois a despeito de se estar 

produzindo e comercializando bens materiais (como artesanato, bijouterias e pinturas), pode haver 

também, através deste processo, não apenas a vampirização desta inventividade de forma descartável, 

mas a produção de um novo valor a modos de vida que se encontravam à margem da normatização 

capitalista.   
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concorriam a editais que também ajudavam muito na aquisição de material e de novas 

ferramentas de trabalho.  

 Apesar disso tudo, nosso entrevistado confirmou que há uma dificuldade grande 

para aumentar a comercialização dos produtos. Comentou que num curso em que 

participaram sobre plano de negócios, foi indicado que estabelecessem parcerias com 

grandes empresas para produtos específicos, pois já teriam um mercado pré-definido 

para dar maior estabilidade ao empreendimento. 

 Essa questão também foi levantada por um profissional do CAPS que ajuda na 

cooperativa, uma vez por semana
53

. Ele sugeriu que a própria Prefeitura poderia 

estabelecer essa parceria com a cooperativa, citando um dito popular: “não é dar o 

peixe, mas ensinar a pescar”. Dessa forma, dar-se-ia mais autonomia para o 

funcionamento da mesma, acordando a compra sistemática de alguns de seus produtos, 

como por exemplo, em todo evento da Prefeitura, as bolsas seriam feitas pela 

COOPCAPS. Concordamos com a perspectiva deste profissional, embora saibamos 

também que o suporte financeiro dado atualmente pela Prefeitura não seria facilmente 

coberto apenas por essas vendas. Entretanto, vemos que este seria, sim, um passo 

importante para a consolidação da emancipação da cooperativa em relação à gestão 

municipal e também um passo na articulação de outros tipos de laços e relações. 

 Outro ponto que nos parece importante ressaltar refere-se à articulação entre o 

CAPS, de onde surgiu a cooperativa, e a própria COOPCAPS. Como o presidente 

                                                           
53

 O profissional em questão é artista vinculado ao CAPS II da SER III e atua também junto a 

cooperativa, dando apoio no trabalho realizado lá: ajuda no acabamento das peças, sugere produtos, avalia 

com um olhar mais estético e técnico, para que os mesmos estejam dentro de um padrão interessante para 

a venda. Além disso, faz trabalhos que exigem mais da coordenação motora fina (pois alguns 

participantes sentem dificuldade por conta dos efeitos colaterais da medicação) e faz alguns trabalhos que 

ele avalia como passíveis de risco para serem feitos pelos cooperados (por exemplo, fazer furos no 

plástico dos vasos de plantas). Em relação a este último ponto, apesar de entendermos a atitude precavida 

do profissional, pensamos que deveria ser discutido e avaliado quanto de realidade (dificuldade de 

realização da tarefa, pouca aptidão, falta de concentração por conta da medicação, risco de crise) e o 

quanto de fantasia (de periculosidade e incapacidade dos loucos) estão embutidos nesta preocupação.   
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afirmou, não há a possibilidade desta última se desvincular totalmente do CAPS, visto 

que os próprios participantes vêm de lá, à medida que vão saindo dos momentos mais 

críticos, se mostram interessados e vão desenvolvendo seus processos criativos e suas 

habilidades. Entretanto, essa não nos parece ser a principal razão, visto que a 

cooperativa é aberta a usuários de outros CAPS (embora essa demanda ocorra com 

pouca frequência).   

 Verificamos que o CAPS ainda dá um suporte bem relevante à cooperativa, seja 

em termos materiais, técnicos ou subjetivos. O próprio coordenador do CAPS é uma 

referência muito importante para a cooperativa. Um exemplo disso aconteceu no 

período em que eu estava fazendo as visitas a COOPCAPS e perguntei se poderia 

participar de uma das reuniões sistemáticas que eles possuem. O presidente concordou, 

mas apesar de que tais encontros deveriam ocorrem com determinada frequência (ao 

menos uma vez por semana), passou-se quase um mês sem haver a reunião com todos 

os membros porque, na época, estavam querendo uma orientação específica e o 

coordenador do CAPS estava com dificuldades em se fazer presente naquele momento.  

 Entendemos que é natural essa vinculação e referência ao serviço, pois segundo 

a própria política nacional de saúde mental, o CAPS é o grande responsável pela 

articulação da rede em determinado território e, a despeito da cooperativa não ser um 

equipamento sanitário, ela compõe essa rede ampliada de suporte e sociabilidade. Neste 

sentido, acreditamos ser importante essa aproximação e esse apoio do serviço. 

Pensamos, contudo, que é importante também que o próprio serviço fomente a 

articulação da cooperativa com outros equipamentos (tanto no campo da saúde como em 

outras esferas), bem como busque dar espaço para que ela possa exercitar a autogestão e 

a emancipação de seus membros, acreditando em suas potencialidades, principalmente, 

no que tange às decisões democráticas, coletivas e solidárias ali tomadas.  
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 Por fim, gostaríamos de ressaltar um último aspecto que chamou nossa atenção. 

Desde nosso primeiro contato, percebemos que a COOPCAPS é composta, em sua 

grande maioria, por mulheres. Há, sim, a presença de alguns homens, mas são poucos 

no total dos participantes. Ao constatarmos essa diferença, comentamos tanto com o 

presidente como com o técnico a respeito e perguntamos se eles achavam que isso tinha 

a ver com os produtos fabricados na cooperativa, visto que a maioria deles se relaciona 

à costura e ao artesanato, atividades comumente associadas ao universo feminino. 

 O profissional respondeu que embora houvesse essa maior concentração nas 

atividades de costura, os homens participavam de outras etapas desse processo
54

, como 

o de riscar o tecido e, além disso, havia outros artefatos que também eram 

confeccionados lá, com os quais havia uma maior identificação do público masculino 

(ele mesmo tinha proposto esses outros produtos para diversificar mais os trabalhos), 

como por exemplo, jogos como dama e dominó, cestos de plantas e cabides de roupas 

(feitos com os ferros retirados dos prontuários).  

 Perguntei a ele, então, se alguma dessas ideias tinha sido sugestão de algum dos 

cooperados ou se algum deles (homens e mulheres) já tinha proposto a criação de um 

novo produto, com o qual tivessem mais afinidade para fazer. Ele disse que não, mas 

que também nunca havia se atentado para perguntar isso. O presidente havia nos 

relatado que os produtos, de início, foram surgindo conforme a habilidade dos 

participantes, mas que hoje a cooperativa já tinha alguns produtos definidos, como os 

pesos de porta, os panos de prato, os porta-moedas, etc...  

                                                           
54

 O presidente já havia me explicado que nenhum produto era feito apenas por uma pessoa. Cada 

participante colaborava com uma parte do processo: um riscava o pano, o outro costurava, outro pintava, 

outro dava o acabamento, etc. Ao comentar dessa forma, nos lembra do processo taylorista de produção, 

mas tal divisão ganha uma conotação diversa neste contexto: a de que para realizar algo, todos podem e 

devem colaborar com o que sabem fazer de melhor. Além disso, todos se sentiam à vontade para dar 

sugestões e tirar dúvidas uns com os outros. 
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 Pensamos que, assim como é respeitado o horário e as possibilidades de lá estar 

de cada um (que são acordadas previamente, para o bom funcionamento do 

empreendimento), seria interessante e muito enriquecedor trabalhar mais esse lado da 

invenção e da criatividade dos membros na elaboração desses produtos. 

Compreendemos que é importante ter produtos que já tem “a cara” da cooperativa e que 

possuem uma boa saída no mercado, mas é fundamental também abrir a possibilidade 

de criação e inovação, não apenas no sentido de variar o que é oferecido pela 

cooperativa, mas principalmente para valorizar o que cada um deseja e sabe fazer e 

alcançar também os novos participantes que estão sempre chegando por lá. O próprio 

presidente havia apontado que, apesar de fazerem muitos cursos (oferecidos pela 

incubadora e por outras entidades), eles sentiam falta de ter mais oportunidades para 

fazer cursos que os capacitassem para a confecção de produtos diferentes. 

 Voltamos, assim, para o cerne da questão que viemos discutindo dentro desta 

dimensão e que diz respeito não apenas ao aspecto relevante, como já debatido, de gerar 

um ganho financeiro para os que fazem parte de tal empreendimento, mas, 

principalmente, aponta para novas possibilidades de vinculação solidária, de valorização 

(aos próprios olhos e na percepção de outrem), de criação de espaços democráticos e de 

emancipação que tal experiência, construída e reconstruída cotidianamente por todos e 

por cada um, propicia.  

É compreender tal empreendimento, efetivamente, como um dispositivo de 

subjetivação, que pode ativar “redes quentes” e inventar um novo lugar para a loucura. 

Como Engelman (2006) propõe no seu trabalho sobre uma associação de trabalhadores 

em Porto Alegre, podemos denominar esta experiência também de uma “Associação de 

Afetos”, no qual o trabalho concreto não surge como fim, mas delineia-se como meio 
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para a produção de um trabalho afetivo, imaterial, que ressoa e extrapola o próprio 

espaço da cooperativa. 

 

4.4. Movimentos sociais e participação: porosidades e avizinhações.  

Neste último eixo de discussão, buscamos indicar algumas questões que nos 

parecem bastante relevantes para a EAPS, tanto no âmbito da macro, quanto da 

micropolítica. Conforme vimos alhures, a participação de movimentos sociais no 

processo de Reforma Psiquiátrica do país remonta à sua própria constituição como 

movimento articulado a partir do MTSM e, posteriormente, às diretrizes do SUS, em 

especial no que tange ao controle social e à intersetorialidade das ações. 

Como já debatido ao longo do trabalho, muito embora esses dois aspectos sejam 

fundamentais para a consolidação de um novo modo de atenção e cuidado e na criação 

de novas possibilidades de movimento ao processo de Reforma, percebemos que há, 

ainda, muitas dificuldades na implantação efetiva das mesmas como práticas 

constituintes do cotidiano dos usuários da RASM. 

No caso específico de Fortaleza, apontamos algumas articulações que estão 

sendo postas em prática no sentido de desenvolver a participação e integração tanto de 

usuários, familiares, técnicos e gestores, como de outros atores sociais, a exemplo de 

movimentos comunitários, universidades e outras secretarias e órgãos da Prefeitura. 

Dentre estas, chamou-nos atenção a parceria que é desenvolvida, desde 2005, entre a 

Prefeitura, através da SMS, e o MSMCBJ. Parceria esta que originou o CAPS 

Comunitário do Bom Jardim, CAPS II responsável por atender a demanda da SER V. O 

serviço é, então, administrado em regime de co-gestão por ambas as organizações.  

No intuito de conhecer melhor o Movimento e essa articulação com a SMS, 

fizemos algumas visitas e entrevistas com membros do CAPS (coordenador, psicólogo) 
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e do próprio MSMCBJ
55

, além de participarmos, como colaborador, de uma pesquisa 

acerca do Movimento realizada pelo Laboratório de Avaliação e Pesquisa Qualitativa 

em Saúde (LAPQS), vinculado à Faculdade de Medicina/Departamento de Saúde 

Comunitária da UFC, sob a coordenação da Profa. Dra. Maria Lucia Magalhães Bosi
56

. 

 

 

Figura 6. Entrada do CAPS Comunitário do Bom Jardim. 

Fonte: Site do Movimento de Saúde Mental Comunitária do Bom Jardim (MSMCBJ). 

  

O MSMCBJ surgiu no final da década de 1990, a partir da articulação de 

algumas pessoas vinculadas às Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e também da 

atuação de missionários católicos da ordem dos Combonianos, que faziam trabalhos 

naquela região
57

 da cidade. O Movimento começou com grupos de Terapia Comunitária 

(TC), que abriram espaço para o acolhimento e a escuta das necessidades daquela 

comunidade, e para a posterior ampliação e diversificação de suas atividades. 
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 É importante ressaltarmos que, nos primeiros encontros, devido à proximidade não apenas física (o 

CAPS é contíguo a um outro espaço do MSMCBJ – a Palhoça -, no qual ocorrem alguns grupos e 

atendimentos pelo Movimento), mas também de gestão e de participantes envolvidos, a delimitação entre 

o que é apenas o Movimento e o que é somente o serviço torna-se um tanto difícil. Até mesmo nas 

conversas com as pessoas que lá estão, vemos que há essa indefinição de fronteiras, visto que muitas das 

pessoas (tanto trabalhadores, como usuários do CAPS) participam de ambos os espaços. Pensamos que 

isso diz respeito, exatamente, ao fato de, neste contexto, o CAPS ser realmente parte do Movimento.  
56

 O projeto de pesquisa em questão foi financiado pelo Edital MCT/CNPq/CT-Saúde/MS/SCTIE/DECIT 

033/2008, finalizado em 2011 e é intitulado: “Práticas Inovadoras e Desinstitucionalização: analisando 

um movimento comunitário em saúde mental no Nordeste do Brasil”.  
57

 O MSMCBJ atua, principalmente, na região conhecida como Grande Bom Jardim, composta por cinco 

bairros periféricos, situados na SER V, uma das mais populosas de Fortaleza. De acordo com a 

contextualização feita pela pesquisa realizada por Bosi (2011), tal região possui o pior Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do município, além de ser um local com pouco investimento público e 

equipamentos sociais em seu entorno. 
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Atualmente, o MSMCBJ constitui-se como associação comunitária, sem fins 

lucrativos, e possui vários projetos e interlocuções com outras entidades e equipamentos 

sociais, inclusive expandindo suas ações para outras localidades, como no caso do 

projeto com a população indígena Pitaguary, realizado no município de Maracanaú, 

região metropolitana de Fortaleza. Dentre as atividades promovidas pelo Movimento, 

destacamos, além dos grupos de TC, de Auto-Estima e Biodança, a massoterapia e os 

projetos da Casa de Aprendizagem (que oferece cursos profissionalizantes), o Ponto de 

Cultura Casa AME (espaço destinado à arte e a cultura) e o Projeto Sim à Vida 

(direcionado a crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social)
58

. 

Segundo a apresentação da Missão desta entidade em sua página na internet (já 

citada na última nota de rodapé): 

 

O MSMCBJ acolhe o ser humano, respeitando suas dimensões bio-

psico-sócio-espiritual, promovendo o desenvolvimento dos seus 

potenciais, através do resgate dos valores humanos e culturais, no 

sentido de favorecer a qualidade das relações pessoais, interpessoais e 

comunitária para a promoção do dom da vida. 

  

Conforme exposto por Bosi (2011), o MSMCBJ tem contribuído para a inclusão 

das demandas do Grande Bom Jardim nas preocupações do poder público municipal, 

além de fomentar uma concepção de cuidado em saúde que busca a integralidade do 

sujeito, propicia o seu engajamento numa perspectiva de mudança pessoal e social. 

 Nesta rápida apresentação, já desejamos destacar dois pontos que se mostraram 

fundamentais para o escopo desta tese. O primeiro diz respeito à institucionalização de 

parcerias, no campo das políticas públicas, entre órgãos estatais e privados; o segundo 

                                                           
58

 Para conhecer melhor essas e outras atividades organizadas pelo MSMCBJ, indicamos a visitação ao 

site do Movimento: <http://www.msmcbj.org.br>. 

   

 

http://www.msmcbj.org.br/
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refere-se à terminologia utilizada no nome do serviço: comunitário. Detenhamo-nos, um 

pouco, sobre essas duas questões. 

Para compreendermos melhor a relevância em discutir o primeiro ponto citado, 

faz-se necessário intentarmos compreender as mudanças ocorridas nos últimos anos na 

relação Estado-Sociedade. Segundo Alvarenga e Novaes (2007), foi após a crise da 

década de 1930 (período da Grande Depressão) que se começou uma modificação no 

papel do Estado, que passa de um direcionamento liberal, regido pelo mercado, para um 

formato no qual além de avocar suas funções específicas, assume também “a 

responsabilidade pela garantia e proteção dos direitos sociais à população e pela 

promoção do desenvolvimento no plano econômico e social do país, desempenhando 

um papel estratégico na coordenação da economia capitalista” (Alvarenga & Novaes, 

2007, p. 573). 

Todavia, o welfare state, como ficou conhecido, ganhou diferentes nuances e 

padrões de intervenção dependendo do país onde estava sendo posto em prática. No 

caso do Brasil, as autoras afirmam que tal sistema se constitui de maneira bem 

específica, comparado a países mais desenvolvidos, tendo como características a 

centralização, o corporativismo e o clientelismo. Entre as décadas de 1970-1980, no 

entanto, este modelo entra em crise e novos debates, agora em âmbito global, são 

travados a respeito dos limites da intervenção estatal na economia (Alvarenga & 

Novaes, 2007). 

Voltando novamente à realidade brasileira, vimos que na década de 1990 foi 

proposta uma reforma no intuito de estabelecer novas diretrizes para o aparelho do 

Estado. Nesta remodelação, são feitas distinções entre o espaço privado e público e, 

dentro deste último, entre o âmbito estatal e não-estatal. Definem-se, pois, três 

mecanismos de controle, a saber: o Estado, o mercado e a sociedade civil, o que provoca 
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o surgimento do que virá a ser denominado “terceiro setor”, que emergiria, exatamente, 

da organização da sociedade. Neste contexto: 

  

(...) com a descentralização política, administrativa e econômica e 

com a busca de novas formas de gestão nos três níveis de governo, o 

terceiro setor passa a representar a promessa de renovação do espaço 

público, de maior eficiência e eficácia nos serviços prestados à 

população e de possibilidade de controle social em relação a políticas 

públicas e eficiência de gestão (Alvarenga & Novaes, 2007, p.577). 

 

Observamos com isto a consolidação de parcerias entre o Estado e o setor 

público não estatal ou o setor privado, nas quais ao primeiro são adjudicados os papéis 

de regulador e financiador dos serviços e, aos outros setores, a responsabilidade de 

prestação dos mesmos. 

Embora tal sistema encontre muitos argumentos favoráveis, como por exemplo, 

maior flexibilidade na gestão, menos burocracia, aumento e diversificação na oferta de 

serviços, etc.; por outro lado, tem-se um risco considerável de desresponsabilização do 

Estado com relação a esses serviços, principalmente, aqueles de cunho social. 

Alvarenga e Novaes (2007) acrescentam, porém, que tais arranjos possibilitam a 

ampliação da capacidade intervencionista dos níveis locais de governo, o que propicia a 

conjugação de políticas estatais com os interesses e necessidades locais característicos. 

Além disso, essa estratégia auxilia os gestores municipais na resolução de dificuldades e 

na busca por alternativas eficientes para determinados contextos. 

Em consonância com essa perspectiva, Junqueira (2004) advoga que as 

articulações como essas promovidas entre o terceiro setor e o Estado possibilitam a 

efetivação de ações intersetoriais, que respondam efetivamente às demandas sociais da 

população, que se caracterizam por sua complexidade e singularidade, e que precisam 
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ser enfrentadas a partir da produção de redes. Além disso, o autor destaca ainda que tais 

parceiras favorecem a participação ativa e o engajamento social dos sujeitos envolvidos. 

 

Nesse processo, a população passa a ser considerada como sujeito e 

não como objeto de intervenção. Com isso ela passa a assumir um 

papel ativo, colaborando na identificação dos problemas e na sua 

solução. Com isso, muda-se a lógica da política social, que sai da 

visão da carência, da solução de necessidades, para aquela dos direitos 

dos cidadãos a uma vida digna e com qualidade. (Junqueira, 2004, 

p.28). 

 

 No âmbito específico da saúde mental e da Reforma Psiquiátrica, observamos 

que esta modalidade de co-gestão vem se estabelecendo em diferentes contextos e tem 

conseguido reconhecimento como uma estratégia interessante na ampliação da oferta de 

alguns serviços, bem como na promoção de uma maior participação e conquista em 

relação aos direitos sociais dos usuários.  

No contexto italiano, por exemplo, constatamos que tal modelo de gestão 

também tem sido utilizado e faz parte do que alguns autores, como De Leonardis e 

Emmenegger (2005), denominam welfare mix, que consiste nessa superação do 

monopólio do Estado na organização de serviços, na criação de uma estrutura 

organizativa marcada pela descentralização e na entrada do terceiro setor para compor  

esse sistema de prestação de serviços. 

 Na avaliação dos autores, este processo pode produzir dois efeitos no que tange 

ao movimento da Reforma Psiquiátrica: de um lado, teríamos a psiquiatria a serviço, tão 

somente, de uma privatização do internamento, baseado no racionamento de recursos e 

na especialização dos serviços. Por outro, a possibilidade de combinar recursos e 

competências do terceiro setor e dos serviços públicos poderia funcionar como uma 

oportunidade de enriquecer a intervenção no campo da saúde ao possibilitar a 

construção de outras condições de cuidado que permeiam o social; apontando, assim, 
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para a integração entre esses dois campos (serviços sanitários e sociais) e indo além da 

esfera limitada trazida pela perspectiva doença-cura (De Leonardis e Emmenegger, 

2005). 

Preocupa-nos, entretanto, o risco de que experiências como estas possam ser 

capturadas por uma lógica eminentemente mercantilista, que ao invés de produzir 

empoderamento e ação ativa por parte da sociedade civil e de seus cidadãos, transforma 

direitos básicos e essenciais, que são, em última instância, responsabilidades do Estado, 

em mercadorias consumíveis por clientes individualizados, passivos, sem voz e 

criticidade, apartados de toda reflexão política e coletiva que é necessária à formulação 

de parâmetros mais equitativos e justos para uma transformação social.  

Além disso, é essencial termos clareza de que as diretrizes e princípios básicos 

do SUS, no caso do Brasil, é que devem pautar todo e qualquer contrato estabelecido 

neste modo de co-gestão no que se refere ao campo da saúde. Tal preocupação, 

portanto, diz respeito, sobretudo, a um posicionamento político, necessário na 

construção de uma política efetivamente pública (aqui entendida como construção no e 

para o coletivo) e que, como temos defendido neste trabalho, assinala em direção a uma 

mudança efetiva em termos de democracia e sociabilidade. 

 Concordamos com as pontuações dos autores aqui apresentados e percebemos 

que, na realidade vivida em Fortaleza, tal parceria tem se mostrado bem-sucedida, tanto 

pela agilidade nos processos administrativos, como nos foi relatado, por exemplo, na 

compra de produtos de higiene e limpeza ou de materiais para alguma oficina, como 

também pelo suporte em termos de tecnologias psicossociais dado pelo Movimento 

àquele território no qual o CAPS se encontra.  Vemos, neste contexto, algo análogo ao 

que já ocorre em outras partes do país no que tange à assistência à pessoa com 

HIV/AIDS, onde a participação financiada do terceiro setor vem compor, 
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democraticamente, uma rede de serviços e apoio a esse público. Importante, no entanto, 

ressaltar que tal caso difere sobremaneira da ideia de transferência de responsabilidade 

na gestão do serviço público para as fundações de cunho privado, como temos discutido 

até agora. 

Acreditamos que esse último aspecto deve ser enfatizado, haja vista termos 

constatado que tal parceria promove uma oferta ampliada de possibilidades de inserção 

e reabilitação, bem como de vinculação ao território e de reconstrução de laços sociais 

relevantes para os usuários do serviço e do MSMCBJ. Ademais, pudemos observar 

também que há uma preocupação efetiva em dar suporte aos familiares, seja através dos 

grupos do próprio CAPS, como também na interlocução com as atividades do 

Movimento, a exemplo de encaminhamentos para atividades como a TC ou a 

massoterapia.   

Vemos, assim, que esta experiência de co-gestão pode trazer benefícios para a 

organização do sistema municipal de atenção em saúde mental que vão além de uma 

ideologia pautada apenas pelo viés econômico de contenção de gastos. Há, sim, ganhos 

importantes nessa parceria, como pudemos observar. Contudo, é essencial que sejam 

acordados e bem-definidos os limites e incumbências de cada parte envolvida, assim 

como fique bem esclarecido os princípios e parâmetros para o funcionamento desse tipo 

de convênio. No caso da experiência sobre a qual estamos tratando, o presidente do 

MSMCBJ
59

 afirmou que a Prefeitura participa com 70% dos custos de manutenção 

mensal do serviço e que o Movimento contribui com o restante (o que custeia uma parte 

dos salários dos funcionários), além de ter cedido o local e a estrutura onde funciona o 

CAPS. 

                                                           
59

 Esta entrevista foi feita coletivamente pelo grupo do LAPQS, no desenvolvimento da já citada pesquisa 

sobre práticas inovadoras no contexto da saúde mental (Bosi, 2011). 
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O que nos chamou a atenção na fala do presidente, contudo, não foi tanto a 

forma como os custos eram divididos, mas a maneira como tal experiência era 

gerenciada pelo Movimento. Segundo o entrevistado, é o MSMCBJ quem se 

responsabiliza pela seleção dos profissionais que vão trabalhar no referido CAPS e, 

como ele mesmo frisou, seria necessário, então, que o profissional em questão estivesse 

de acordo com a perspectiva defendida pelo Movimento (na ocasião, ele citou que a 

pessoa deveria pautar-se pela perspectiva sistêmica). 

Embora concordemos que em um processo seletivo esse é o tipo de 

procedimento esperado (isto é, escolhe-se aquela pessoa que mais se identifica com a 

proposta do trabalho, assim como o contrário – as pessoas procuram um local que esteja 

em sintonia com sua visão de mundo), voltamos à questão de quanto é importante a 

regulação do Estado estar bem definida e demarcar os parâmetros de funcionamento de 

tais serviços (visto que, como já ressaltamos, isto constitui o cerne da sua 

responsabilidade). Além disso, é extremamente preciso que haja uma consonância entre 

as perspectivas e princípios dessas duas entidades, bem como ocorra um 

acompanhamento próximo e uma avaliação conjunta e sistemática de experiências como 

essa. 

No caso específico do MSMCBJ, ficamos nos questionando a esse respeito 

apenas em relação a um ponto: mas será que também não seria enriquecedor para o 

Movimento uma maior abertura para aquilo que se mostra como diferente? Entendemos 

a posição defendida pela associação, até mesmo pelo contexto exemplificado pelo 

presidente, que nos relatou já ter tido problemas com profissionais que tinham uma 

visão muito restrita de seu papel no serviço ou mesmo se colocavam a certa distância da 

realidade enfrentada pelos usuários (“pessoas de salto alto”, como ele nos disse). 
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A questão que levantamos, no entanto, é mais generalista e hipotética, relativa às 

próprias preocupações que viemos apresentando nesse trabalho. Parece-nos importante 

que ao pensarmos e buscarmos interfaces que possibilitem a consolidação de um 

modelo de atenção psicossocial, pautado pela relação com diferentes espaços e pessoas, 

busquemos também debater, ampliar e transformar perspectivas, hibridizando-las. 

Acreditamos que a aposta em tal abertura e porosidade pode nos auxiliar na superação 

(ainda que parcial e provisória) da lógica da fragmentação, das verdades pré-

determinadas e da privatização dos interesses.   

Neste sentido, observamos que parcerias como essa entre a Prefeitura e o 

MSMCBJ podem ser muito significativas para arejar os movimentos da Reforma 

Psiquiátrica, não obstante os riscos que já apontamos. Conforme pudemos verificar, 

pode haver um enriquecimento mútuo em relação a abordagens teóricas e conceituais e 

às práticas de atenção, apoio e sociabilidade. 

No caso do MSMCBJ, devido a toda sua história de luta como movimento social 

organizado e sua proximidade com referenciais de teóricos da Teologia da Libertação, 

da Educação Libertadora/Popular e da Psicologia da Libertação; teóricos alinhados a 

perspectiva sistêmica e da complexidade; além da própria Psicologia Comunitária 

Cearense, vemos que há a possibilidade de uma troca efetiva e de uma discussão salutar 

com os referencias e princípios adotados de maneira mais geral pelo movimento de 

Reforma Psiquiátrica. Além disso, práticas de suporte complementares, como as já 

citadas TC, Biodança, grupos de Auto-Estima e a aproximação com saberes populares 

abrem novas perspectivas para o cuidado em saúde mental.  

Além disso, constatamos uma preocupação do Movimento com a dimensão da 

espiritualidade, na intenção de compreender e acolher a integralidade da experiência 

humana. Esta dimensão, porém, não se refere à prática de uma determinada religião, 
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mas “se ligaria a processos de desenvolvimento pessoal mediados por uma profunda 

implicação com o Outro e com o desenvolvimento social (...), podendo ligar o 

transcendente à uma libertação pessoal e social” (Carvalho, 2010, p.99). 

Outro aspecto que merece relevo dentre as práticas observadas no MSMCBJ está 

ligado a ideia de cuidado e acolhimento, que se processa de modo dinâmico e circular. 

O ponto central desta visão é o de que, primeiramente, há que se cuidar de si mesmo (no 

sentido de um autoconhecimento) para poder cuidar do outro e do mundo. Nas palavras 

de Bosi: 

 

Essa circularidade do cuidado reforça práticas de cuidado pessoal e 

coletivo entre as pessoas, que frequentam o MSMCBJ e perpassa a 

concepção de voluntariado veiculada pelo MSMCBJ. Para além de 

uma concepção meramente assistencialista, o voluntariado representa 

uma possibilidade de estabelecimento de vínculos e relações de 

grande valorização simbólica, propiciando novas formas de 

sociabilidade (2011, p.48). 

 

Observamos, pois, que as práticas perpassadas por esse compartilhamento do 

cuidado propicia a ativação de outros laços sociais dentro do Movimento e da 

comunidade, além de possibilitar um auto-reconhecimento e uma corresponsabilização 

de todos no processo de promoção de saúde daquele território. Desta forma, o usuário 

não se mantém apenas em uma postura passiva, à espera de assistência, mas pode 

também, ao longo do seu processo de fortalecimento e de produção de saúde, colaborar 

com outrem, tornando-se também partícipe deste processo como cuidador, o que nos 

parece uma via muito interessante de empoderamento. 

De maneira inversa, percebemos também que as discussões mais amplas do 

processo político da Reforma e do movimento de desinstitucionalização, bem como 

seus conceitos e referenciais como controle social, intersetorialidade e território podem 
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estar suscitando diferentes e profícuos caminhos para o trabalho realizado pelo 

MSMCBJ
60

.  

Dentro deste contexto, aproveitamos para resgatar o segundo ponto, citado no 

começo desta seção, que desejamos destacar no que tange a experiência que estamos 

discutindo: a denominação do CAPS como comunitário. Desde a primeira vez que 

ouvimos falar no CAPS do Bom Jardim, despertou nossa curiosidade a inclusão do 

termo comunitário em seu nome. 

Ao longo de nossas visitas e conversas pelo serviço e pelo Movimento, fomos 

entendendo que tal nomenclatura se devia a vários aspectos: por ser uma parceria (e 

poderíamos ir mais além, dizendo que por ser parte integrante) com um Movimento 

social-comunitário, que também traz em seu nome tal termo; por possuir pessoas no seu 

quadro de funcionários que além de trabalharem no CAPS, fazem parte do MSMCBJ e, 

mais ainda, são oriundas da própria comunidade do Grande Bom Jardim; e, 

principalmente, por se pautar no conceito de comunidade, encontrado nas referências 

teóricas que já citamos e que constituem a linha de ação da associação. 

Na entrevista já citada com o presidente, ele afirmava a importância que a 

experiência comunitária do Movimento tinha para a concepção do serviço no CAPS. 

Deste modo, como ele mesmo afirmou, o CAPS precisaria ser mais comunitário, 

valorizar a “prata da casa”. Com tal pontuação, entendemos que tal conceito aparece 

como uma diretriz básica do trabalho realizado pela associação (e, consequentemente, 

pelo CAPS), que consiste na valorização e no aproveitamento dos recursos físicos e 

                                                           
60

 Pensamos ser importante ressaltar essa troca também pela própria lacuna relatada pelo presidente em 

relação a uma maior aproximação com a questão política da Reforma (articulação com fóruns e outros 

movimentos, como o da Luta Antimanicomial), além de uma presença mais pró-ativa e uma maior 

preocupação do Movimento com essa questão. Entendemos que estreitar essa interface é fundamental 

para a manutenção e ampliação da parceria estabelecida entre o MSMCBJ e a SMS. 
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materiais existentes naquele território e, principalmente, no reconhecimento da 

importância dos laços e vínculos construídos ali. 

Em uma das entrevistas que fizemos com o coordenador do CAPS à época, foi 

nos dito que o fato dele ser daquele bairro e ter um histórico de participação em 

movimentos sociais antes mesmo da fundação do Movimento (nas CEBs) o fazia 

conhecido pelas pessoas e auxiliava na aproximação delas com o serviço. O fato das 

pessoas já saberem quem ele era, encontrarem-no na missa, no mercado ou no 

cabelereiro possibilitava, em sua percepção, uma facilidade de acesso para os usuários e 

familiares, bem como menos estigma e preconceito em relação ao trabalho desenvolvido 

no serviço.  

Neste sentido, embora num primeiro momento tenha parecido redundante o fato 

de um CAPS se denominar comunitário (não seria esse tipo de serviço um equipamento 

comunitário por excelência, dado seu princípio de organização territorial?), verificamos 

que esta designação tanto indicava uma perspectiva de pensamento e ação, como forjava 

um campo de possibilidades para discutirmos tal conceito e sua aproximação com a 

ideia de território, tão cara, como já vimos, ao campo da saúde. 

Conforme já vimos anteriormente, a noção de território utilizada no campo da 

saúde (e mais especificamente, da saúde mental) recebeu contribuições importantes das 

discussões realizadas no campo da Geografia Humana, que concebe território como algo 

dinâmico, um espaço em uso, apropriado politica e afetivamente pelas pessoas, que 

constroem relações e atribuem significados a ele.  

Assim, o território constitui-se como uma zona de encontros e de embates, 

espaço produzido por diferentes forças sociais. Flávia Oliveira complementa tal 

conceitualização, afirmando que “na medida em que o território é visto como um espaço 
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de relações de poder, e, ao mesmo tempo, um lugar de resistência de poder, ele se 

consolida como um espaço ideal de transformação do imaginário social” (2004, p.94). 

 A noção de território, então, parece trazer implícita uma noção não de 

identidade, de igualdade, mas de um jogo de forças que pode afirmar diferenças e 

produzir mudanças no modo de compreender e agir naquele espaço. A noção 

tradicionalmente utilizada de comunidade, por sua vez, já nos leva a uma proposição um 

tanto diversa, mais pautada pela ideia de unidade, de compartilhamento de um mesmo 

registro, de um mesmo sistema, portanto, de uma vinculação de referências iguais. 

Observamos que ambos os termos (e os pontos de vistas a eles atrelados) trazem 

limitações e potencialidades ao pensarmos no trabalho de atenção psicossocial. 

Enquanto, por um lado, verificamos que o sentimento de pertencimento e acolhida 

trazido pelo ideal de comunidade auxilia na criação de vínculos de solidariedade e 

apoio; por outro lado, avaliamos que a perspectiva da unidade e da identidade, além de 

um tanto ilusória, corre o risco de ser capturada por microfascismos cotidianos, nos 

quais aquilo que aparece como diferença, deve ser separado, eliminado ou modificado e 

restituído à ordem comum
61

. Neste sentido, entendemos que a discussão a respeito das 

semelhanças e distinções entre os dois conceitos, bem como seus limites e efeitos, pode 

auxiliar em muito a construção de práticas que levem em consideração o que há de 

positivo nessas duas concepções e que contribuem na produção de novos caminhos de 

cuidado comunitário/territorial. 

                                                           
61

 Rocha (2007), ao buscar traçar uma genealogia de tal conceito, identifica ainda que tal categoria corre o 

risco de ser cooptada por uma lógica de controle e sobrecodificação; ou seja, mesmo quando se aponta 

para as contradições existentes na comunidade, muitas vezes, tais contradições já foram codificadas 

previamente por uma lógica binária (molar). Deste modo, a noção de comunidade, pensada desta forma 

totalitária e identificatória, estaria sufocando a emergência de fluxos microfísicos e desterritorializantes. 
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Para concluir, ainda que provisoriamente esta questão, pensamos ser interessante 

retomar a ideia de produção do comum, trabalhada por autores como Hardt e Negri 

(2005) e que traz uma notável inspiração spinozana. Os autores explicam que “o comum 

baseia-se na comunicação entre singularidades e se manifesta através dos processos 

colaborativos da produção” (p.266). Acrescentam, ainda, que precisamos reconhecer 

que a construção política do comum é possível na contemporaneidade. Assim, fica-nos 

o desafio de produzir essas zonas de encontro, de comunicação, de afetos, mas que 

sejam constituídas por singularidades e diferenças e não por homogeneizações ou 

idealizações. Deste modo, poderemos afirmar, então, não apenas um novo lugar, 

concreto e imaginário, para a loucura na nossa sociedade, mas uma sociedade diferente 

que comporte distintos modos de existir.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É nos encontros que experimentamos os movimentos que nos forçam a 

problematizar, mais do que a responder; alterando a nossa 

subjetividade e abrindo-a para o intensivo, já ali, onde os conceitos 

viram fluxo de intensão e nos conectam no circuito ziguezagueante da 

coexistência macro/micropolítica (Neves, 2004, p.12). 
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Conforme a citação escolhida para a abertura desta seção, não desejamos neste 

espaço de conclusão defender respostas definitivas, fechadas em si mesmo ou, ainda, 

apresentar, sucintamente, a melhor receita para a consolidação do movimento da 

Reforma Psiquiátrica no Brasil e do paradigma da atenção psicossocial. Tampouco 

tencionamos comprovar cientificamente verdades inquestionáveis acerca do desenrolar 

deste processo na realidade fortalezense. 

 Nosso intuito, neste trabalho, foi primordialmente experimentar alguns fluxos 

que estão perpassando tal experiência, inquiri-los, tentar acompanhá-los, percebendo 

seus efeitos e ressonâncias. Tarefa de grande monta, visto as dificuldades enfrentadas 

para analisar um processo vivo, dinâmico, que está sempre se reinventando, se 

metamorfoseando; ao mesmo tempo em que também estanca e se paralisa em algumas 

ocasiões. 

 Não obstante tal desafio, devemos ressaltar que ao participarmos de tal 

movimento (como estudiosa, pesquisadora, militante), também estivemos nos 

modificando durante toda essa caminhada, sendo afetada pelas paixões alegres e tristes 

presentes nos diferentes encontros. Assim, mais do que simplesmente tentar seguir 

determinadas linhas e fluxos, fomos, tantas vezes, tomados por eles. 

 Constatamos, pois, que, tanto no fazer pesquisa, como na produção de outros 

caminhos para a saúde mental, são nos espaços de interstícios que devemos plasmar 

nossas lutas cotidianas e coletivas. É no entre os estratos e linhas que podemos tentar 

abrir passagem para forças inventivas e conectivas; forças que produzam outras formas 

de pensar, criar, agir e sentir. 

 Isto, porém, não quer dizer que devamos prescindir de uma ação mais extensiva, 

macropolítica. Como repetimos algumas vezes em nosso texto, é indispensável buscar 

causar interferências naquilo que se encontra já posto, já determinado; mesmo sabendo 
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que os processos de reterritorialização estão sempre em curso. Mas é absolutamente 

necessário produzir movimentos de desterritorialização, de desconstrução-recriação, de 

fabricação de novos possíveis. 

 Com este intento, procuramos ao longo da pesquisa, habitar estes dois planos 

(intensivo e extensivo), fazendo um exercício contínuo de complexificar nosso olhar em 

relação às experiências que travamos. Apesar de tal esforço, sabemos que em muitos 

momentos fomos tomados novamente pelo pensamento arbóreo, linear, pouco poroso 

aos afetos que teimavam em nos contaminar. Observamos que fomos tomados, diversas 

vezes, por todas sobrecodificações relativas à produção de uma tese acadêmica. 

 Contudo, experimentamos também momentos de respiro, de abertura a outras 

conexões, às problemáticas e indagações concernentes a esse processo, o que nos levou 

a rever nossas trilhas, repensar posicionamentos e nossa própria forma de ser/estar nessa 

investigação e nesse movimento. Esperamos, então, que tais frestas de possível ressoem 

e possam contagiar outros pensamentos, produzindo novas questões que continuem a 

mobilizar intervenções neste campo. 

Vimos que a luta pela Reforma Psiquiátrica e pela desinstitucionalização não 

acaba. Ela é feita diariamente e contêm inúmeros atravessamentos, conexões, 

complexidades. Ela diz respeito à busca pela desinstitucionalização de nossas próprias 

vidas e dos nossos modos de relação, ao procurarmos o movimento do instituinte na 

fixidez daquilo que está posto.  

Apostar na produção e na dinamização de interferências na esfera sociocultural 

da Reforma desponta como condição imperativa para a afirmação e sustentação de tal 

processo. Investir nas intercessões entre saúde e cultura é possibilitar a criação de novos 

arranjos subjetivos, sociais e urbanos que favorecem o advento de um novo olhar para a 
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diferença e a emergência de formas outras de relação com a experiência do sofrimento 

psíquico. 

Para tanto, fica-nos claro a necessidade de construir uma lógica e um 

funcionamento reticular, que extrapole a justaposição de serviços e práticas e aponte 

para a construção de uma política de saúde pautada pela transversalidade e pela 

grupalidade (Santos-Filho & Barros, 2007). Ressalta-se, com isto, a necessidade de 

integralidade e co-responsabilização para barrar a lógica do encaminhamento. É 

fundamental que se conceba o cuidado de forma não-fragmentada e que indagações 

como: “o que é rede?”, “O que pode ser rede?”, “Que rede é essa de cuidados, que não é 

cuidado estrito, mas é cuidado também?”, possam ganhar ainda mais pertinência nas 

diretrizes políticas; e, principalmente, na reflexão diária dos operadores de saúde. 

 Neste sentido, retomamos a relevância de concretizar, mediante reflexões e 

ações macro e micropolíticas, a EAPS como um novo modelo e paradigma para a saúde 

mental no Brasil. Ao indicarmos alguns eixos a serem integrados e desenvolvidos de 

modo mais explícito pela política e no processo de Reforma, escolhidos nesta pesquisa 

por apontarem e despontarem na realidade fortalezense como caminhos possíveis para 

uma reconstrução dos laços sociais e de um outro lugar para loucura, não estávamos 

querendo apresentar tal discussão como algo inédito, recém-descoberto, mas 

intentávamos reforçar a importância de tais aspectos na sedimentação deste movimento, 

para além da própria esfera da saúde stricto sensu. Além disso, desejávamos suscitar 

inquietações que auxiliassem na avaliação das dificuldades, limites e potencialidades de 

tais eixos, bem como instigassem a novas investigações, mais específicas, acerca de 

cada um deles. 

Vimos a necessidade de se transpor os limites dos serviços e equipamentos e 

produzir contaminações e contágios nos espaços da cidade, atentando para o risco da 



181 

 

criação de novos higienismos, de novas invisibilidades e de retrocessos neste processo. 

Percebemos que a arte pode ser um instrumento de desinstitucionalização ao permitir 

novos regimes de enunciação e visibilidade, bem como propiciar a vivência urbana, 

como no caso apresentado do bloco de carnaval e de sua preparação.  

Em relação à dimensão do trabalho, observamos ser fundamental fomentar 

espaços que extrapolem as relações de tutela e de biopoder e possibilitem o exercício da 

autonomia e do empoderamento, criando outros modos de existir, produzir e se 

relacionar. Por fim, pensar nas parcerias com os movimentos sociais se coloca como 

prioridade para avançarmos na construção de redes de apoio e sociabilidade. Redes 

estas que se compõem de diferentes encontros e desencontros entre pessoas e também 

entre processos organizativos institucionais. 

 Neste sentido, percebemos que a tessitura de redes assistenciais-socioculturais 

em Fortaleza ainda se encontra em um estágio inicial, necessitando de um cuidado 

cotidiano no que tange à consolidação da perspectiva da EAPS. No entanto, vemos se 

desenhar potencialidades de ações macro e micropolíticas bastante interessantes neste 

processo, o que não significa perder de vista os perigos e riscos inerentes a ele.  

Desejamos enfatizar a ideia, que nos serviu de inspiração durante todo o 

trabalho, de que a construção do movimento da Reforma e de um novo modo de atenção 

e cuidado não é uma tarefa ideal, para um tempo futuro. Também não diz respeito a uma 

produção abstrata, definida por um poder estatal superior e descolada da realidade e das 

experiências em curso.  

Ao contrário. O processo de transformação social, política e cultural do qual a 

Reforma faz parte deve ser atualizado no presente, a partir das micro-revoluções, 

rupturas e centelhas inventivas que estão sendo experimentadas e afirmadas na 

singularidade das práticas cotidianas.  Assim, ansiamos que essa tese seja tomada não 
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como uma prescrição, mas como um exercício problematizador, que buscou não pensar 

sobre, mas pensar com, e que se quer porosa a novas interlocuções/intervenções.   

  

Em lugar de pôr este desejo num futuro, que se apresenta como um 

objetivo a alcançar, é necessário que o “tal mundo possível” não 

fique, enfim, para não se sabe que tempo e para não se sabe que 

lugar. Que seja afirmado na invenção/experimentação de caminhos 

que se fazem no próprio ato de caminhar, para não repetirmos as 

nossas boas e justas razões infinitamente (Monteiro, Coimbra & 

Mendonça Filho, 2006, p.11). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

 

 



184 

 

Alvarenga, L. T. de; Novaes, C. de O. (2007). Estratégias na reforma psiquiátrica no 

município de Barbacena: a cooperação entre gestor público e o terceiro setor. 

História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, 14, n.2, abr./jun., 571-

593.  

 

Amador, F. & Fonseca, T. M. G. (2009). Da intuição como método filosófico à 

cartografia como método de pesquisa – considerações sobre o exercício 

cognitivo do cartógrafo. Arquivos Brasileiros de Psicologia, 61, n.1, 30-37. 

 

Amarante, P. (1994). Uma aventura no manicômio: a trajetória de Franco Basaglia. 

História, Ciências, Saúde – Manguinhos, I, n. 1, jul./out., 61-77. 

 

Amarante, P. (Org.). (1995a). Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no 

Brasil. Rio de Janeiro: SDE/ENSP. 

 

Amarante, P. (1995b). Novos sujeitos, novos direitos: o debate em torno da Reforma 

Psiquiátrica. Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 11, n.3, jul./set., 491-494. 

 

Amarante, P. (1996). O homem e a serpente: outras histórias para a loucura e a 

psiquiatria. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 

 

Amarante, P. (2003). A (clínica) e a Reforma Psiquiátrica. In Amarante, P. (Coord.). 

Archivos de saúde mental e atenção psicossocial. (pp. 45-65). Rio de Janeiro: 

NAU Editora. 

 

Amarante, P. (2007). Saúde mental e atenção psicossocial. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 

2007. 

 

Amarante, P. (Coord.). (2008). Loucos pela diversidade: da diversidade da loucura à 

identidade da cultura. Relatório final. Rio de Janeiro. 

 

Amarante, P. (2009). Reforma Psiquiátrica e Epistemologia. Cad. Bras. Saúde Mental, 

Vol. 1, n.1, jan-abr. (CD-ROM). 



185 

 

Baremblitt, G. (2002). Compêndio de análise institucional e outras correntes: teoria e 

prática. 5ª ed. Belo Horizonte, MG: Instituto Félix Guattari.  

 

Barfknecht, K. S.; Merlo, A. R. C. & Nardi, H. C. (2006). Saúde Mental e Economia 

Solidária: análise das relações de trabalho em uma cooperativa de confecção de 

Porto Alegre. Psicologia & Sociedade, 18, n.2, mai./ago., 54-61.  

 

Barros, R. B. de. (2003). Reforma Psiquiátrica brasileira: resistências e capturas em 

tempos neoliberais. In Conselho Federal de Psicologia (Org.). Loucura, ética e 

política: escritos militantes. (pp.196-206). São Paulo: Casa do Psicólogo. 

 

Basaglia, F. (1985). A instituição negada: relato de um hospital psiquiátrico. Rio de 

Janeiro: Edições Graal. 

 

Basaglia, F. (2005a). A destruição do hospital psiquiátrico como lugar de 

institucionalização: mortificação e liberdade do “espaço fechado”. In Amarante, 

P. (Org.). Escritos selecionados em saúde mental e reforma psiquiátrica. (pp.23-

34). Rio de Janeiro: Garamond. 

 

Basaglia, F. (2005b). O circuito do controle: do manicômio à descentralização 

psiquiátrica. In Amarante, P. (Org.). Escritos selecionados em saúde mental e 

reforma psiquiátrica. (pp.237-257). Rio de Janeiro: Garamond. 

 

Bastos, E. N. E. (2009). Estratégias técnicas e políticas para a manutenção ou 

transformação do modelo assistencial em saúde mental: Urgências psiquiátricas 

– um refúgio sem saída? Dissertação de Mestrado não publicada da 

Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza. 

 

Baptista, L. A. (1999). A cidade dos sábios: reflexões sobre a dinâmica social nas 

grandes cidades. São Paulo: Summus, 1999.  

 

Bosi, M. L. M. (2011). Práticas Inovadoras e Desinstitucionalização: analisando um 

movimento comunitário em saúde mental no Nordeste do Brasil. Relatório final 

não publicado. Fortaleza, 227f. 



186 

 

Brasil. Ministério da Saúde. (2002). Portaria n.º 336/GM, 19 de fevereiro de 2002. 

Acesso em 11 de outubro de 2010, de < 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/PortariaGM336-2002.pdf>.  

 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. DAPE. Coordenação Geral 

de Saúde Mental. (2005a). Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no 

Brasil. Documento apresentado à Conferência Regional de Reforma dos 

Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas. OPAS. Brasília: 

Ministério da Saúde. 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. (2005b). Portaria n.º 396, 

de 07 de julho de 2005. Acesso em 08 de março de 2009, de 

<http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2005/PT-396.htm>. 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. DAPE. (2007). Saúde 

Mental no SUS: acesso ao tratamento e mudança do modelo de atenção. 

Relatório de Gestão 2003-2006. Brasília: Ministério da Saúde. 

 

Brasil. Ministério da Saúde. (2008). Saúde Mental em Dados – 5, Ano III, nº 5. 

Informativo eletrônico. Brasília: outubro de 2008. Acesso em 15 de dezembro de 

2008, de <www.saude.gov.br/bvs/saudemental>. 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Ministério da Cultura. (2009a). EDITAL N° 001, de 20 de 

maio de 2009 - Concurso Público Prêmio Cultural Loucos pela Diversidade - 

Edição Austregésilo Carrano. Acesso em 16 de agosto de 2009, de 

<http://www.cultura.gov.br/site/wp-

content/uploads/2009/05/edital_procuradoria_25maio1.pdf>. 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. (2009b). Saúde mental no 

SUS: acesso, equidade, qualidade. Desafios para consolidar a mudança do 

modelo. Relatório de gestão 2008. 58p. Brasília: Coordenação Nacional de 

Saúde Mental, Álcool & Outras Drogas. (versão preliminar 1, fechada em 

09/01/2009).  

 

Brasil. Ministério da Saúde. (2010). Saúde Mental em Dados – 7, ano V, nº 7. 

Informativo eletrônico. Brasília: junho de 2010. Acesso em 27 de setembro de 

2010, de <www.saude.gov.br>. 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/PortariaGM336-2002.pdf
http://www.saude.gov.br/bvs/saudemental
http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2009/05/edital_procuradoria_25maio1.pdf
http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2009/05/edital_procuradoria_25maio1.pdf
http://www.saude.gov.br/


187 

 

Brasil. Ministério da Saúde. (2011a). Saúde Mental em Dados – 8, ano VI, nº 8. 

Informativo eletrônico. Brasília: janeiro de 2011. Acesso em 29 de março de 

2011, de 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/saude_mental_dados_v8.pdf>. 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. DAPES. Coordenação- 

Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. (2011b). Saúde Mental no SUS: 

as novas fronteiras da Reforma Psiquiátrica. Relatório de Gestão 2007-2010. 

106p. Brasília: Ministério da Saúde. (versão preliminar 1, fechada em 

27/01/2011).  

 

Cabral, B. E. B. (2007). Reflexões sobre a prática em saúde mental: o desafio de manter 

a tensão. In Rosa, E. M, Novo, H. A., Barros, M. E. B. de & Moreira, M. I. B. 

(Orgs.). Psicologia e Saúde: desafio às políticas públicas no Brasil. (pp. 131-

143). Vitória: EDUFES, 2007. 

 

Carvalho, S. R. (2009). Reflexões sobre o tema da cidadania e a produção de 

subjetividade no SUS. In Carvalho, S. R.; Barros, M. E. & Ferigato, S. (Orgs.). 

Conexões: saúde coletiva e políticas de subjetividade. (pp. 23-41). São Paulo: 

Aderaldo & Rothschild. 

 

Carvalho, M. A. A. S. (2010). Fortalecimento das pessoas com transtornos mentais: a 

experiência dos usuários do Movimento de Saúde Mental Comunitária do Bom 

Jardim. Dissertação de Mestrado não publicada da Universidade Federal do 

Ceará, Fortaleza. 

 

Ceccim, R. B. (2007). Reforma Geral da Subjetividade: por uma educação rizomática da 

saúde mental. In Fonseca, T. M. G.; Engelman, S. & Perrone, C. M. Rizomas da 

Reforma Psiquiátrica: a difícil reconciliação. (pp. 11-17). Porto Alegre: 

Sulina/UFRGS.   

 

Certeau, M. de. (1994). A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrópolis, RJ: 

Vozes. 

 

Costa, C. M. & Figueiredo, A. C. (Orgs.). (2004). Oficinas terapêuticas em saúde 

mental: sujeito, produção e cidadania. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria. 

(Coleções IPUB). 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/saude_mental_dados_v8.pdf


188 

 

Costa, J. F. (2007). História da Psiquiatria no Brasil: um corte ideológico. 5ª ed. Rio de 

Janeiro: Garamond.  

 

Costa-Rosa, A. da. (2000). O Modo Psicossocial: um paradigma das práticas 

substitutivas ao modo asilar. In Amarante, P. (Org.). Ensaios: subjetividade, 

saúde mental, sociedade. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 

 

Costa-Rosa, A. da; Luzio, C. A. & Yasui, S. (2001). As Conferências Nacionais de 

Saúde Mental e as premissas do modo psicossocial. Saúde em Debate, 25, n.58, 

mai./ago., 12-25. 

 

Costa-Rosa, A. da; Luzio, C. A. & Yasui, S. (2003). Atenção Psicossocial: rumo a um 

novo paradigma na Saúde Mental Coletiva. In Amarante, P. (Coord.). Archivos 

de saúde mental e atenção psicossocial. Rio de Janeiro: NAU Editora.  

 

De Leonardis, O. & Emmenegger, T. (2005). Le istituzioni della contraddizione. Rivista 

Sperimentale di Freniatria, 2, 7-33. 

 

De Leonardis, O.; Mauri, D. & Rotelli, F. (2001). Prevenir a prevenção. In Nicácio, F. 

(Org.). Desinstitucionalização. (pp. 65-87). 2ª ed. São Paulo: Hucitec. 

 

Deleuze, G. (1992). Conversações. São Paulo: Ed. 34. 

 

Deleuze, G. (2003). Proust e os signos. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 

 

Deleuze, G. & Guattari, F. (1977). Kafka: por uma literatura menor. Rio de Janeiro: 

Imago Editora. 

 

Deleuze, G. & Guattari, F. (1992). O que é a filosofia? São Paulo: Ed. 34.  

 

Deleuze, G. & Guattari, F. (1995). Mil Platôs – Capitalismo e Esquizofrenia. Vol. 1. 

São Paulo: Ed. 34. 



189 

 

Deleuze, G. & Guattari, F. (1996). Mil Platôs – Capitalismo e Esquizofrenia. Vol. 3. 

São Paulo: Ed. 34. 

 

Deleuze, G. & Guattari, F. (1997). Mil Platôs – Capitalismo e Esquizofrenia. Vol. 5. 

São Paulo: Ed. 34. 

 

Dell’Acqua, G. & Mezzina, R. (1991). Resposta à crise. In Delgado, J. (Org.). A 

loucura na sala de jantar. (pp.53-79). São Paulo: Resenha. 

 

Dimenstein, M. (2004). A reorientação da atenção em Saúde Mental: sobre a qualidade 

e humanização da assistência. Psicologia Ciência e Profissão, 24, n.4, 112-117. 

 

Dimenstein, M. & Liberato, M. T. C. (2009). Desinstitucionalizar é ultrapassar 

fronteiras sanitárias: o desafio da intersetorialidade e do trabalho em rede. Cad. 

Bras. Saúde Mental, 1, n.1, jan./abr. (CD-ROM). 

 

Engelman, S. (2006). Trabalho e loucura: uma biopolítica dos afetos. Porto Alegre: 

Sulina/Editora da UFRGS. 

 

Fagundes, S. M. S. (2007). Gestão e transdiciplinaridade em políticas públicas de saúde: 

potências e experimentações instituintes. In Rosa, E. M, Novo, H. A., Barros, M. 

E. B. de & Moreira, M. I. B. (Orgs.). Psicologia e Saúde: desafio às políticas 

públicas no Brasil. (pp. 145-168). Vitória: EDUFES, 2007. 

 

Feitosa, C. (2004). Explicando a filosofia com arte. Rio de Janeiro: Ediouro. 

 

Freire, F. H. M. de A.; Ugá, M. A. D. & Amarante, P. (2005). Os Centros de Atenção 

Psicossocial e o impacto do sistema de financiamento no modelo assistencial. In 

Amarante, P. (Coord.). Archivos de Saúde Mental e Atenção Psicossocial, 2. 

(pp. 113-139). Rio de Janeiro: Nau. 

 

Fortaleza. Secretaria Municipal de Saúde. (2006). Relatório de Gestão do ano de 2005 

da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza: saúde, qualidade de vida e a 

ética do cuidado. Secretaria Municipal de Saúde: Fortaleza. 



190 

 

Fortaleza. Secretaria Municipal de Saúde. (2007). Relatório de Gestão do ano de 2006 

da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza: saúde, qualidade de vida e a 

ética do cuidado. Secretaria Municipal de Saúde: Fortaleza. 

 

Fortaleza. Secretaria Municipal de Saúde. (s/d). Relatório de Gestão do ano de 2007 da 

Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza: saúde, qualidade de vida e a ética 

do cuidado. Secretaria Municipal de Saúde: Fortaleza. 

 

Fortaleza. Secretaria Municipal de Saúde. (2009). Saúde Mental de Fortaleza ganha 

prêmios dos Ministérios da Cultura e Saúde. Acesso em 27 de abril de 2010, de 

<http://www.sms.fortaleza.ce.gov.br/sms_v2/Noticias_Detalhes.asp?noticia=175

0>. 

 

Foucault, M. (1999). História da sexualidade I: a vontade de saber. 13ª ed. Rio de 

Janeiro: Edições Graal. 

 

Foucault, M. (2003). Microfísica do poder. 18ª ed. Rio de Janeiro: Graal. (Texto 

original publicado em 1979). 

 

Foucault, M. (2008). Segurança, território, população: curso dado no Collège de 

France (1977-1978). São Paulo: Martins Fontes. 

 

Foucault, M. (2010). História da Loucura na Idade Clássica. 9ª ed. São Paulo: 

Perspectiva. 

 

Furtado, J. P. & Campos, R. O. (2005). A transposição das políticas de saúde mental no 

Brasil para a prática nos novos serviços. Rev. Latinoam. Psicopat. Fund., ano 

VIII, n. 1, mar, 109-122. 

 

Galletti, M. C. (2004). Oficina em saúde mental: instrumento terapêutico ou intercessor 

clínico? Goiânia: Ed. da UCG. 

 

Guattari, F. (1981). Revolução molecular: pulsações políticas do desejo. São Paulo: Ed. 

Brasiliense. 

http://www.sms.fortaleza.ce.gov.br/sms_v2/Noticias_Detalhes.asp?noticia=1750
http://www.sms.fortaleza.ce.gov.br/sms_v2/Noticias_Detalhes.asp?noticia=1750


191 

 

 

Guattari, F. & Rolnik, S. (2007). Micropolítica: cartografias do desejo. 8ªed. Petrópolis, 

RJ: Vozes. 

 

Guerra, A. M. C. (2004). Oficinas em saúde mental: percurso de uma história, 

fundamentos de uma prática. In Costa, C. M. & Figueiredo, A. C. (Orgs.). 

(2004). Oficinas terapêuticas em saúde mental: sujeito, produção e cidadania. 

(pp. 23-56). Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria. (Coleções IPUB). 

 

Giannechedda, M. G. (2002). Disagio psichico, disagio sociale – puntata realizzata con 

gli studenti del Liceo “Cartesio”di Giugliano e registrata il 13 dicembre 2001. 

Acesso em 02 de dezembro de 2009, de 

<http://www.emsf.rai.it/grillo/trasmissioni.asp?d=905#links>. 

 

Godoy, M. G. C. (2009). Micropolítica e processos de trabalho de um Centro de 

Atenção Psicossocial: experiências intersubjetivas dos trabalhadores. Tese de 

Doutorado não publicada da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. 

 

Hardt, M. & Negri, A. (2005). Multidão. Rio de Janeiro: Record. 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. (2011). Sinopse do censo 

demográfico 2010. Acesso em 01 de junho de 2011, de < 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse.pdf>. 

 

Junqueira, L. A. P. (2004). A gestão intersetorial das políticas sociais e o terceiro setor. 

Saúde e Sociedade, 13, n.1, jan./abr., 25-36. 

 

Kastrup, V. (2003). A rede: uma figura empírica da ontologia do presente. In Fonseca, 

T. M. G. & Kirst, P.G. (Orgs.). Cartografias e Devires: a construção do 

presente. (pp. 53-61). Porto Alegre: Editora da UFRGS. 

 

Kastrup, V. (2007a). Flutuações da atenção no processo de criação. In Lecerf, E.; Borba, 

S. & Kohan, W. (Orgs). Imagens da imanência: escritos em memória de H. 

Bergson. (p. 59-71). Belo Horizonte: Autêntica. 

http://www.emsf.rai.it/grillo/trasmissioni.asp?d=905#links
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse.pdf


192 

 

Kastrup, V. (2007b). O funcionamento da atenção no trabalho do cartógrafo. Psicologia 

e Sociedade, 19, n.1, jan./abr., 15-22. 

 

Kinoshita, R. T. (1996). Contratualidade e reabilitação psicossocial. In Pitta, A. (Org.). 

Reabilitação Psicossocial no Brasil. (pp.55-59). São Paulo: Hucitec. 

 

Kirst, P. G., Giacomel, A. E., Ribeiro, C. J. S., Costa, L. A. & Andreoli, G. S. (2003). 

Conhecimento e cartografia: tempestade de possíveis. In Fonseca, T. M. G. & 

Kirst, P. G. (Orgs.). Cartografias e Devires: a construção do presente. (pp.91-

101). Porto Alegre: Editora da UFRGS. 

 

Koda, M. Y. (2003). A construção de sentidos sobre o trabalho em um Núcleo de 

Atenção Psicossocial. In Amarante, P. (Coord.). Archivos em Saúde Mental e 

Atenção Psicossocial, 1. Rio de Janeiro: Nau Editora. 

 

Lampoglia, F.; Miotello, V.; Romão, L. M. S. (2011). Do desfile na avenida ao 

camarote: um olhar discursivo sobre o carnaval nos cartuns de Angeli. 

Linguagem em (Dis)curso, Tubarão, SC, 11, n. 1, jan./abr., 81-102.  

 

Lancetti, A. (2009). Clínica Peripatética. 4ª ed. São Paulo: Hucitec. 

 

Lancetti, A. & Amarante, P. (2009). Saúde Mental e Saúde Coletiva. In Campos, G. W. 

de S.; Minayo, M. C. de S.; Akerman, M; Drumond Júnior, M & Carvalho, Y. 

M. de. (Orgs.). Tratado de Saúde Coletiva. (pp. 615-634). 2ª ed. São Paulo: 

Hucitec; Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz. 

 

Lapassade, G. (2005). As Microssociologias. Brasília: Liber Livro Editora  

 

Liberato, M. T. C. (2007). Encontros entre dança, subjetivação e saúde mental. 

Dissertação de Mestrado não publicada da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, Natal. 

 

Lobosque, A. M. (2001). Experiências da loucura. Rio de Janeiro: Garamond. 



193 

 

Lourau, R. (2004a). Objeto e método da Análise Institucional. In Altoé, S. (Org.). René 

Lourau. Analista em tempo integral. (pp.66-86). São Paulo: Hucitec. 

 

Lourau, R. (2004b). O instituinte contra o instituído. In Altoé, S. (Org.). (2004). René 

Lourau. Analista em tempo integral. (pp. 47-65). São Paulo: Hucitec. 

 

Machado, R.; Loureiro, A.; Luz, R. & Muricy, K. (1978). Danação da norma: Medicina 

Social e constituição da Psiquiatria no Brasil. Rio de Janeiro: Edições Graal.  

 

Machado, L. D. & Lavrador, M. C. C. (2001). Loucura e Subjetividade. In Machado, L. 

D.; Lavrador, M. C. C. & Barros, M. E. B. de. (Orgs.). Texturas da Psicologia: 

subjetividade e política no contemporâneo. (pp. 45-58). São Paulo: Casa do 

Psicólogo. 

 

Mairesse, D. (2003). Cartografia: do método à arte de fazer pesquisa. In Fonseca, T. M. 

G.; Kirst, P. G. (Orgs.). Cartografias e Devires: a construção do presente. 

(pp.259-271). Porto Alegre: Editora da UFRGS. 

 

Martins, R. de C. A. (2008). Saúde Mental e economia solidária: construção 

democrática e participativa de políticas públicas de inclusão social e econômica. 

In Cortegoso, A. L. & Lucas, M. G. (Orgs.). Psicologia e economia solidária: 

interfaces e perspectivas. (pp.245-262). São Paulo: Casa do Psicólogo. 

 

Martins, B. A. (2009). Ode à Crueldade, ou a arte para pensar a 

desinstitucionalização. Dissertação de Mestrado não publicada da Universidade 

Federal Fluminense, Niterói - Rio de Janeiro. 

 

Merhy, E. E. (2004a). Os CAPS e seus trabalhadores: no olho do furacão 

antimanicomial. Alegria e alívio como dispositivos analisadores. Acesso em 12 

de junho de 2011, de 

<http://www.uff.br/saudecoletiva/professores/merhy/capitulos-08.pdf>. 

 

Merhy, E. E. (2004b). O ato de cuidar é um ato paradoxal: pode aprisionar ou liberar. 

Acesso em 15 de junho de 2011, de 

<http://www.uff.br/saudecoletiva/professores/merhy/capitulos-09.pdf>. 

http://www.uff.br/saudecoletiva/professores/merhy/capitulos-08.pdf


194 

 

Monteiro, A.; Coimbra, C. & Mendonça Filho, M. (2006). Estado democrático de 

direito e políticas públicas: estatal é necessariamente público? Psicologia & 

Sociedade, 18, n.2, mai./ago., 7-12. 

  

Mosé, V. (2005). Nietzsche e a grande política da linguagem. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira. 

 

Negri, A. (2005). A constituição do comum. Acesso em 31 de outubro de 2011, de 

<http://fabiomalini.wordpress.com/2007/03/25/a-constituicao-do-comum-por-

antonio-negri/>. 

 

Neves, C. E. A. B. (2004). Modos de interferir no contemporâneo: um olhar 

micropolítico. Arquivos Brasileiros de Psicologia, 56, n. 1. 

 

Nietzsche, F. (1978). Obras incompletas. 2ª ed. São Paulo: Abril Cultural. 

 

Nietzsche, F. (1991). Così parlò Zarathustra. Milano, IT: Fabbri Editori. 

 

Oliveira, E. J. de. (2004). San Pedro. Fortaleza: Autor. 

 

Oliveira, F. M. de. (2004). Território da Vida – Um recurso para a transformação das 

relações entre sociedade e loucura. Dissertação de Mestrado não publicada da 

Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arôuca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio 

de Janeiro.   

 

Oneto, P. D. (2006). Vontade de arte e resistência ao presente. In Colaço, V de R. F., 

Pinheiro, F. P. H. A. & Silva, J. F. da. (Orgs.). Reflexos III – PET-

Psicologia/UFC: Políticas de Subjetivação nas Práticas Sociais. (pp.45-55). 

Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, Edições UFC, Programa de Educação 

Tutorial. CD-ROM. 

 

Passos, E. & Barros, R. B. de. (2004). Clínica, política e as modulações do capitalismo. 

Lugar comum, n.19-20, jan/jun., 159-171. 

 

http://fabiomalini.wordpress.com/2007/03/25/a-constituicao-do-comum-por-antonio-negri/
http://fabiomalini.wordpress.com/2007/03/25/a-constituicao-do-comum-por-antonio-negri/


195 

 

Passos, E. & Barros, R. B. de. (2009). Por uma política da narratividade. In Passos, E.; 

Kastrup, V. & Escóssia, L. da. (Orgs.). Pistas do método da cartografia: 

pesquisa-intervenção e produção de subjetividade. Porto Alegre: Sulina. 

 

Paulin, L. F. & Turato, E. R. (2004). Antecedentes da reforma psiquiátrica no Brasil: as 

contradições dos anos 1970. História, Ciências, Saúde — Manguinhos, 11, n. 2 

mai./ago., 241-258. 

 

Paulon, S. M. (2005). A análise de implicação como ferramenta na pesquisa-

intervenção. Psicologia & Sociedade, 17, n.3, set./dez., 18-25. 

 

Pelbart, P. P. (s.d.). Esquizocenia. Acesso em 13 de novembro de 2006, de 

<http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/Esquizocenia_peter%20pal

%20pelbart.pdf>. 

 

Pelbart, P. P. (1993). A Nau do Tempo Rei: sete ensaios sobre o tempo da loucura. Rio 

de Janeiro, Imago. 

 

Pelbart, P. P. (2000). A vertigem por um fio: políticas da subjetividade contemporânea. 

São Paulo: Ed. Iluminuras; FAPESP.  

 

Pelbart, P. P. (2002). Biopolítica e biopotência no coração do Império. Acesso em 26 

de julho de 2009, de <http://multitudes.samizdat.net/Biopolitica-e-Biopotencia-

no>. 

 

Pitta, A. M. F. (1996). O que é reabilitação psicossocial no Brasil, hoje? In Pitta, A. 

(Org.). Reabilitação psicossocial no Brasil. (pp. 19-26). São Paulo: Hucitec. 

 

Rancière, J. (2005). Política da arte. Acesso em 04 de setembro de 2007, de 

<http://www.sescsp.org.br/sesc/images/upload/conferencias/206.rtf>.    

 

Resende, H. (1990). Política de saúde mental no Brasil: uma visão histórica. In Tundis, 

S. A. & Costa, N. do R. Cidadania e loucura: políticas de saúde mental no 

Brasil. (pp.15-73). 2ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes.  

http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/Esquizocenia_peter%20pal%20pelbart.pdf
http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/Esquizocenia_peter%20pal%20pelbart.pdf
http://multitudes.samizdat.net/Biopolitica-e-Biopotencia-no
http://multitudes.samizdat.net/Biopolitica-e-Biopotencia-no
http://www.sescsp.org.br/sesc/images/upload/conferencias/206.rtf


196 

 

Rocha, T. G. da. (2007). A partilha do sensível na comunidade: encontros possíveis 

entre psicologia e teatro. Dissertação de Mestrado não publicada da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 

 

Rodrigues, R. C.; Marinho, T. P. C. & Amorim, P. (2010). Reforma Psiquiátrica e 

inclusão social pelo trabalho. Ciência & Saúde Coletiva, 15, Supl. 1, 1615-1625.  

 

Rolnik, S. (1989). Cartografia Sentimental: transformações contemporâneas do desejo. 

São Paulo: Estação Liberdade. 

 

Rolnik, S. (2004). O ocaso da vítima para além da cafetinagem da criação e de sua 

separação da resistência. In Lins, D. & Pelbart, P. P. (Orgs.). Nietzsche e 

Deleuze: Bárbaros, Civilizados. (pp. 211-220). São Paulo: Annablume. 

 

Rolnik, S. (1990). Por uma ética do real. Acesso em 26 de outubro de 2011, de 

<http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/SUELY/eticareal.pdf>.  

 

Romagnoli, R. C. (2010). Entre a educação e a saúde: o desafio das redes. Pesquisas e 

Práticas Psicossociais - São João del-Rei, 4, n.2, jul., 182-192. 

 

Rosa, L. C. dos S. (2006). O Nordeste na reforma psiquiátrica. Teresina, PI: EDUFPI. 

 

Rotelli, F. (1993). 8 + 8 principi: per uma strategia di psichiatria comunitaria, 

collettiva, territoriale (versus salute mentale). Acesso em 23 de dezembro de 

2009, de <http://www.triestesalutementale.it/letteratura/testi/13principi.htm>. 

 

Rotelli, F. (2000). Empresa Social: construindo sujeitos e direitos. In Amarante, P. 

(Org.). Ensaios: subjetividade, saúde mental, sociedade. (pp.301-306). Rio de 

Janeiro: Editora Fiocruz.  

 

Rotelli, F. (2001). A instituição inventada. In Nicácio, F. (Org.). Desinstitucionalização. 

(pp. 89-99). 2ª ed. São Paulo: Hucitec. 

 

http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/SUELY/eticareal.pdf


197 

 

Rotelli, F.; De Leonardis, O. & Mauri, D. (2001). Desinstitucionalização, uma outra via: 

A Reforma Psiquiátrica italiana no contexto da Europa Ocidental e dos “países 

avançados”. In Nicácio, F. (Org.). Desinstitucionalização. (pp.17-59). 2ª ed. São 

Paulo: Hucitec. 

 

Sampaio, J. J. C. & Santos, A. W. G. dos. (1996). A experiência do Centro de Atenção 

Psicossocial e o Movimento Brasileiro de Reforma Psiquiátrica. In Pitta, A. 

(Org.). Reabilitação Psicossocial no Brasil (pp. 127-133). São Paulo: Hucitec. 

 

Santos, M. (1996). A natureza do espaço – técnica e tempo. Razão e emoção. São 

Paulo: Hucitec. 

 

Santos, M. (2005). O retorno do território. Acesso em 22 de dezembro de 2009, de 

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal16/D16Santos.pdf>. 

 

Santos-Filho, S. B. & Barros, M. E. B. de. (2007). A base político-metodológica em que 

se assenta um novo dispositivo de análise e intervenção no trabalho em saúde. 

Acesso em 19 de julho de 2009, de 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/base_politico_metodologico.pdf>.   

 

Saraceno, B. (2001). Libertando identidades: da reabilitação psicossocial à cidadania 

possível. 2ª ed. Belo Horizonte, MG/Rio de Janeiro: Te Corá Editora/Instituto 

Franco Basaglia. 

 

Saraceno, B. (2008). Dalla “sofferenza urbana” alla cittadinanza diffusa: non una città 

senza diversi, ma una diversa città. Animazione Sociale, 38, 1, gennaio, 26-32.  

 

Seidinger, F. M. (2007). Uma reflexão sobre a reabilitação e a clínica ou o que nos 

ensina o dispositivo do “Convivência e Arte”? In Merhy, E. E. & Amaral, H. 

(Orgs.). A reforma psiquiátrica no cotidiano II. (pp. 211-219). São Paulo: 

Aderaldo & Rothschild; Campinas, SP: Serviço de Saúde D. Cândido Ferreira. 

 

Severo, A. K. de S. (2009). A cronificação nos serviços substitutivos na rede de saúde 

mental de Natal/RN. Dissertação de Mestrado não publicada da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/base_politico_metodologico.pdf


198 

 

Singer, P. (2010). A economia solidária e a dimensão social da saúde. In Justo, M. G. 

(Org.). Invenções democráticas: a dimensão social da saúde. (pp.83-87). Belo 

Horizonte/São Paulo: Autêntica/Nupsi-USP. (Coleção Invenções Democráticas – 

Vol. II). 

 

Singer, P. & Mello, S. L. de (2008). Prefácio. In Cortegoso, A. L. & Lucas, M. G. 

(Orgs.). Psicologia e economia solidária: interfaces e perspectivas. (pp.13-22). 

São Paulo: Casa do Psicólogo. 

 

Teixeira, R. R. (2004). As redes de trabalho afetivo e a contribuição da saúde para a 

emergência de uma outra concepção de público. Acesso em 03 de março de 

2007, de <http://www.corposem.org/rizoma/index.html>. 

 

Testa, M. (1995). Pensamento estratégico e lógica da programação: o caso da saúde. 

Rio de Janeiro: Hucitec. 

 

Valladares, A. C. A. (Org.). (2004). Arteterapia no novo paradigma de atenção em 

saúde mental. São Paulo: Vetor. 

 

Vasconcelos, E. M. (2008a). Reforma Psiquiátrica no Brasil: periodização histórica e 

principais desafios na conjuntura atual. In Vasconcelos, E. M. (Org.). 

Abordagens Psicossociais, v. 2: reforma psiquiátrica e saúde mental na ótica da 

cultura e das lutas populares. (pp.27-55). São Paulo: Aderaldo e Rothschild. 

Vasconcelos, E. M. (2008b). Abordagens Psicossociais, v. 1: história, teoria e prática 

no campo. São Paulo: Aderaldo e Rothschild. 

 

Vasconcelos, E. M. (2008c). Dispositivos associativos e de luta no campo da saúde 

mental no Brasil: quadro atual, tipologia, desafios e propostas. In Vasconcelos, 

E. M. (Org.). Abordagens Psicossociais, v. 2: reforma psiquiátrica e saúde 

mental na ótica da cultura e das lutas populares. (pp.56-141). São Paulo: 

Aderaldo e Rothschild. 

 

Vasconcelos, E. M. (2009). Perfil das organizações de usuários e familiares no Brasil, 

seus desafios e propostas. Cad. Bras. Saúde Mental, 1, n.1, jan./abr. (CD-ROM). 

 

http://www.corposem.org/rizoma/index.html


199 

 

Vega, D.; Taboada, G.; Trejo, L.; López, P.; Santarelli, M. & Straface, M. (2000). 

Travesías Institucionales: escritos de uma subjetividade implicada em el campo 

social. Otras clínicas. Buenos Aires, Argentina: Lugar Editorial. 

 

Yasui, S. (2006). Rupturas e encontros: desafios da Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

Tese de Doutorado não publicada da Escola Nacional de Saúde Pública da 

Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. 

 

Yasui, S. & Costa-Rosa, A. (2008). A Estratégia Atenção Psicossocial: desafio na 

prática dos novos dispositivos de Saúde Mental. Saúde em Debate, 32, 

n.78/79/80, jan./dez., 27-37.  

 

Yasui, S. (2009). A atenção psicossocial e os desafios do contemporâneo: um outro 

mundo é possível. Cad. Bras. Saúde Mental, 1, n.1, jan./abr. (CD-ROM). 

 

Zambenedetti, G. & Silva, R. A. N. (2008). A noção de rede nas reformas sanitária e 

psiquiátrica no Brasil. Psicologia em Revista, 14, n.1, jun., 131-150. 

 

Zourabichvili, F. (2004). O vocabulário de Deleuze. Acesso em 15 de julho de 2009, de 

<http://www.escolanomade.org/images/stories/biblioteca/downloads/deleuze-

vocabulario-francois-zourabichvili.pdf>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.escolanomade.org/images/stories/biblioteca/downloads/deleuze-vocabulario-francois-zourabichvili.pdf
http://www.escolanomade.org/images/stories/biblioteca/downloads/deleuze-vocabulario-francois-zourabichvili.pdf


200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

 

 

 



201 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA ETAPA DO MAPEAMENTO 

(COORDENADORES DOS CAPS) 

 

 De que modo se estrutura, atualmente, a rede de serviços de saúde mental nesta 

SER? Quais seus equipamentos em funcionamento? Que ligações são 

estabelecidas entre eles? 

 Para além da rede assistencial, que outras redes sociais, culturais e comunitárias 

de apoio e solidariedade estão sendo articuladas? Há ações, projetos, estratégias 

ou eventos de cunho cultural (arte, movimento social, geração de renda...) que 

façam algum tipo de parceria com a rede de saúde mental neste território? 

Existem políticas intersetoriais em curso? 

 Existe alguma associação de usuários e/ou familiares que se vincula ao serviço? 

Como se dá a participação desses atores sociais nas ações culturais? 

 Qual sua percepção acerca da Reforma Psiquiátrica na cidade? Que lugar o 

CAPS ocupa ideal e realmente nesse processo? 


