
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Buscar a liberdade até quando internados em um campo de 
concentração é condição indispensável para salvar a humanidade 
de cada um. Quem desiste, degrada-se. Quem persiste, quem insiste, 
salva-se da ignomínia ainda que nem sempre do sofrimento, 
capacitando-se, contudo, para sobreviver, depois, com um mínimo 
de saúde mental e auto-estima.          

                                             Gastão Wagner de S. Campos 
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A Reforma Psiquiátrica é um movimento complexo e contraditório direcionado para 

superar o modelo hegemônico de atenção à saúde mental na sociedade brasileira, cuja 

emergência situa-se a partir do decênio 1980.  Está diretamente referida a processos 

sócio-políticos locais e regionais (além dos nacionais), que a determinam em uma dada 

realidade. Tendo sido gerada no próprio lócus da assistência psiquiátrica (mas 

incorporando  aspectos e articulando-se a movimentos sociais), foi gestada a partir da 

crítica e da auto-crítica de profissionais e usuários que questionavam a legitimidade de 

um saber ideologicamente aderido à manutenção de uma racionalidade excludente e 

discriminatória, que normatizou/normatiza o campo da normalidade e anormalidade 

psíquica e a conseqüente institucionalização de suas práticas assistenciais.   

Os movimentos sociais que criticavam a estrutura autoritária de poder político 

vigente e, no seu bojo, as práticas autoritárias e excludentes do modelo de atenção 

psiquiátrica no Brasil, nos decênios 1970 – 1980, e que iniciaram a conformação do 

movimento de Reforma Psiquiátrica Brasileira, tiveram, em Cuiabá e Mato Grosso, uma 

frágil correspondência. O impulso ao desenvolvimento econômico presente nesse Estado, 

nesse período, determinou uma peculiar conformação do modelo de assistência à saúde 

mental: a criação e expansão da rede hospitalar psiquiátrica privada no período em que se 

iniciavam as práticas de desospitalização no panorama nacional. Essa expansão 

continuou na década seguinte (1990 - 2001). 

As instituições estruturadas em conseqüência do movimento de crítica e 

conseqüente democratização do setor saúde no Brasil e que culminaram na conformação 

do SUS (e suas estruturas participativas e de controle social, como as Conferências e 

Conselhos de Saúde), não se constituíram, no contexto cuiabano e mato-grossense, a 

partir da participação política da população organizada em movimentos políticos 

representativos e nem tampouco da representação dos profissionais (Conselhos e 

Associações). Foram constituídas a partir de uma conjuntura nacional percebida como 

externa à realidade de trabalho e de assistência à saúde (mental) em Cuiabá e Mato 

Grosso; “outorgadas” pelo poder executivo (estadual e municipal), pela via da 

implantação das políticas nacionais de saúde e, no objeto desta tese, na implementação 

das propostas político-administrativas da Reforma Psiquiátrica.  

Sendo assim, constata-se uma hegemonia do setor hospitalar privado no contexto de 

assistência à saúde mental em Cuiabá e, simultaneamente, uma discreta reorganização 

administrativa da assistência orientada para práticas extra-hospitalares que, entretanto, 

não confronta, quantitativa e qualitativamente, com o modelo de atenção médico-
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psiquiátrico que embasa as práticas da psiquiatria hospitalar.  A reorganização visa 

atender prioritariamente às regras atuais de financiamento do setor, uma vez que a 

política nacional é cada vez mais orientada para desprestigiar a internação em macro-

hospitais psiquiátricos e valorizar o atendimento em serviços abertos, principalmente 

CAPS.  

Ao se admitir a Reforma Psiquiátrica como movimento de construção de um novo 

paradigma de apreensão e intervenção em saúde mental (redefinição de objeto, objetivos 

e práticas fundadas em princípios teórico-legais contrários ao modelo médico-

psiquiátrico), pressupõe-se que a Psiquiatria deveria ser necessariamente confrontada 

nesse novo paradigma, uma vez que não há possibilidade de compatibilizar-se as 

contradições entre os modos de apreensão do fenômeno – doença mental e/ou pessoa 

portadora de sofrimento psíquico – pela Psiquiatria ou pelo movimento contra-

hegemônico de desinstitucionalização, na sua delimitação teórico-prática. 

Ocorre que na sua origem, o movimento (que culminou na Reforma Psiquiátrica) era 

de crítica social localizada: constituía-se de profissionais que compreendiam o exercício 

profissional não somente restrito ao domínio de teorias e ao desempenho de técnicas, mas 

também relacionado à sua inserção social e política – ao exercício de cidadania; e de 

pessoas da comunidade/leigas que, antes ou além de serem “doentes mentais” também 

eram cidadãos e cidadãs e assim compreendiam a sua função social – não meramente 

objetos de uma intervenção médico-assistencial, mas sujeitos de sua própria vida, 

inclusive no que se refere à forma de tratamento de seus problemas de saúde. Entretanto, 

à medida que foi se institucionalizando e se generalizando, incorporou demandas sociais e 

governamentais para resultar na conformação de políticas sociais e normas legais e, na 

trajetória, foi perdendo a sua radicalidade crítica  e auto-crítica.  

Ao focalizar o objeto desta tese, analisando o movimento local de Reforma 

Psiquiátrica nas suas dimensões sócio-políticas, legais e teórico-práticas, identifiquei, 

além da manutenção da hegemonia do setor hospitalar psiquiátrico privado, a 

reorganização do modelo assistencial de saúde mental que se orienta para atender às 

determinações da atual política nacional de priorizar o atendimento extra-hospitalar de 

saúde mental mas que, entretanto, apresenta contradições no modo como vem se 

conformando. A reorganização dos serviços, embora incorpore alguns elementos da 

Reforma Psiquiátrica – denominação de serviços (CIAPS/CAPS), ambulatórios 

especializados, constituição de equipes para o atendimento dos usuários – mantém-se 

externa e internamente estruturada a partir do referencial teórico-prático hegemônico da 
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psiquiatria. Não questiona a delimitação do objeto e instrumentos desse modo de 

organização, ao contrário, apreende “a pessoa portadora de sofrimento mental” a partir de 

suas determinações da ordem da “doença mental” com todo o corolário de normatização e 

desqualificação nele constituídos e utiliza os instrumentos dessa abordagem – todos eles 

referidos à  medicalização do “sofrimento mental” nas suas práticas terapêuticas.  

Externamente, a assistência de saúde mental em Cuiabá (não apenas essa) além de 

determinada mantém-se vinculada a padrões autoritários de organização social e política  

- como se depreende das práticas de  (des)controle social efetivadas em mecanismos 

institucionalmente constituídos com essa finalidade (Conselhos e Conferências de Saúde). 

A organização social necessária para legitimar processos de participação e controle social 

na Reforma Psiquiátrica de Cuiabá (e de resto, no SUS) encontra-se aquém da 

necessidade. Além disso, o princípio da descentralização e municipalização das ações no 

SUS também não se efetiva em Cuiabá no setor de assistência à saúde mental, o que 

corrobora a afirmação de que a organização político- assistencial para o setor pauta-se 

pela centralização. O pólo agregador de profissionais e serviços especializados em saúde 

mental era vinculado ao nível Estadual, os serviços municipais eram insuficientes, 

funcionavam de maneira precária (e às vezes intermitente), sendo pouco representativos 

no conjunto das instituições/serviços de assistência na área. Conseqüentemente, reproduz-

se cotidianamente em Cuiabá e em Mato Grosso, os processos de exclusão e segregação 

que marcaram, ao longo da história, os processos de conformação dos modelos de 

organização social para a assistência psiquiátrica e as práticas interpessoais de atenção aos 

“doentes mentais”.  

A essa centralização do poder administrativo no planejamento da assistência, que 

determina, entre outras ações, a indicação por critérios políticos dos dirigentes das 

instituições e os vínculos muitas vezes precários de trabalho dos profissionais, além da 

ausência ou restrição de número e de categorias de profissionais que poderiam imprimir 

um modelo de atenção não restrito à atenção médica-psiquiátrica nas equipes, 

corresponde a necessidade de que se respeite os direitos de cidadania dos portadores de 

transtornos mentais, num contexto administrativo de Reforma Psiquiátrica. Essa 

dissociação é o que marca a noção de cidadania abstrata, burocrática e fictícia entre 

profissionais e usuários dos serviços de atenção à saúde mental analisados.   

A formação especializada, vista para além de meros mecanismos reprodutores, que 

poderia se constituir em espaços significativos para a crítica e construção coletiva de 

novas abordagens terapêuticas, é bastante precária entre os profissionais das equipes e 
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inexistente como processo de capacitação institucional. A sua predominância entre os 

médicos reforça a hegemonia desses profissionais nas equipes e as correspondentes 

práticas do modelo de atenção médico-psiquiátrico em detrimento da atenção 

psicossocial.         

Compreeendo que a maneira como o movimento de Reforma Psiquiátrica é 

conformado nos diferentes locais – outorgado pelo poder estabelecido ou conquistado por 

exercício ativo de cidadania de profissionais, usuários dos serviços e segmentos da 

sociedade civil,  possibilita maior ou menor efetividade do exercício de práticas 

descentralizadas, integradas (e integradoras), interdisciplinares e democráticas, que 

respeitem a pessoa portadora de sofrimento mental, os seja, que o inclua como sujeito de 

sua vida e de seu tratamento ou que perpetue a sua condição de objeto de uma intervenção 

médico-assistencial, excluindo-o da participação no tratamento e das decisões sobre a sua 

vida.  Do mesmo modo que  os Conselhos e Conferências de Saúde são 

espaços/possibilidades institucionalizados de exercício de cidadania mas não se 

constituem em garantias desse exercício (porque são eles mesmos também produtos e 

produtores de exclusão social), a Reforma Psiquiátrica é uma política que possibilita 

ações de cuidado aos portadores de sofrimento psíquico, que respeitem a sua dignidade e 

a sua necessidade, entretanto, também não é a garantia desse cuidado uma vez que é, 

simultaneamente, instrumento de controle social. Portanto, é no exercício cotidiano das 

práticas, na crítica e auto-crítica pessoal, profissional, institucional, social e terapêutica 

que se constrói ou não cidadania e Reforma Psiquiátrica.   

Nesta tese, a referência de cidadania predominante nos processos de trabalho foi a 

cidadania tutelada. Apesar de afirmar-se até de maneira enfática os direitos de cidadãos 

para os “pacientes”, agora considerados “usuários” dos serviços, o paradoxo existente 

entre o conceito de cidadania e de “doente mental” não foi adequadamente 

problematizado pelas equipes e dirigentes e, conseqüentemente, não resulta em práticas 

terapêuticas – profissionais ou institucionais – que possibilitem ou assegurem o 

posicionamento individual e social do sujeito – doente mental/usuário do serviço – numa 

condição de cidadania. Ao contrário, embora se observe o discurso profissional e 

institucional neste sentido, as práticas terapêuticas são determinadas pelos profissionais 

quase sem nenhum espaço de diálogo com o “paciente”/usuário a esse respeito; e a 

finalidade ou o objetivo da terapêutica/tratamento é definida a partir do referencial do 

profissional e da instituição, com escassa participação do usuário/”paciente”.   
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Afirmando a Reforma Psiquiátrica como movimento, compreendo que o “resgate 

dos direitos de cidadania” dos “portadores de sofrimento psíquico”, apresentado pela 

Reforma Psiquiátrica, necessita de contínua e dedicada exploração de suas contradições.  

Nos processos de trabalho analisados, a cidadania corresponde a uma abstração, está 

referida às normas legais e fora da esfera de atuação dos profissionais e 

“pacientes”/usuários. A sua materialização (ou não) em nada se relaciona às práticas de 

profissionais e usuários dos serviços, porque compreendida num vazio de vida material e 

cotidiana de ambos.  

A alienação do profissional é expressada nos processos de trabalho através da 

redução de seu “trabalho” à condição de “atividade”. Num contexto institucional marcado 

pela precariedade (material, vínculos de trabalho, insuficiência de atendimento para a 

demanda entre outras) e indiferença (dos mecanismos de gestão na identificação das 

necessidades e dos objetivos), o trabalho de cada um é somente uma atividade, também 

indiferenciada e insignificante, que se soma a outras e que não repercute em resultado 

identificável ao final de todo o processo que, por sua vez, também não está orientado para 

uma finalidade terapêutica de atenção psicossocial.   

O “doente mental” agora referido como “usuário” continua a merecer consultas 

rápidas que se resumem a identificar aspectos psicopatológicos; as estratégias terapêuticas 

são relacionadas ao modelo médico psiquiátrico e o usuário/doente mental transforma-se 

num consumidor de medicamentos psicotrópicos que visam essencialmente à contenção 

de seu sofrimento abordado exclusivamente como sintoma de uma doença.  

A conformação de um novo paradigma na assistência à saúde mental implica 

necessariamente na emergência de conflitos, ambivalências e inseguranças (entre 

profissionais, usuários e nas instituições), uma vez que não há um arsenal técnico pronto 

ou seguramente estabelecido a partir do qual se rompe com o modelo médico-psiquiátrico 

nessa área, nem há tampouco, convergência harmônica de interesses políticos entre os 

participantes diretos – profissionais e usuários principalmente – na construção desse 

“novo” modelo. Há que se admitir, inclusive, a posição paradoxal que se apresenta 

cotidianamente para os trabalhadores engajados na construção desse novo paradigma: são 

agentes das instituições que operam saberes e práticas tradicionalmente segregacionistas e 

excludentes e, simultaneamente, necessitam romper e superar o papel que lhes foi 

delegado ao longo da história e produzirem práticas reabilitadoras e que incluam 

socialmente o sujeito portador de transtorno mental.  
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É portanto a consciência das contradições de sua prática que possibilitaria aos 

trabalhadores constituírem processos terapêuticos que respeitem a cidadania dos ‘doentes 

mentais’. A superação dos saberes e práticas psiquiátricas hegemônicas não se efetiva 

simplesmente pelo exercício profissional/técnico (ou a realização de “atividades”) em 

contextos aparentemente diferentes do manicômio (CAPS, ambulatórios e Hospital-Dia). 

A assistência de saúde mental extra-hospitalar pode se constituir em práticas de “atenção 

psicossocial” ou manter-se aderida a modelos de “atenção médico-psiquiátrica”, mesmo 

quando realizada em serviços abertos.  

 A constituição de um novo paradigma assistencial implica em disponibilidade 

técnica, ética e política dos profissionais para a construção de um projeto terapêutico 

participativo e democrático, que inclui o usuário como sujeito e não mero objeto de 

intervenção e que relativiza as competências específicas dos profissionais num trabalho 

coletivo e, portanto, interdisciplinar, de assistência. Essa consciência não foi observada, 

entre os trabalhadores, na realidade analisada. Predominou, entre os profissionais, a 

consciência de que são “isentos” de compromissos políticos e que buscam, na sua prática, 

a “recuperação da saúde” dos pacientes. 

A organização das pessoas que sofrem mentalmente e seus familiares possibilitaria 

mais concretamente a explicitação, no dia-a-dia dos serviços de atenção, da condição 

histórica de segregação a que foram submetidos e, a partir daí, apontaria a necessidade de 

que sua(s) diferença(s) fossem identificadas, não mais para a sua desqualificação, mas 

para a inserção num cuidado que respeitasse essa diferença.  Na realidade estudada, 

predominou, entre os usuários, a “gratidão” pelo cuidado discriminatório e massificado 

que “recebiam”. A referência aqui também era a de cidadania tutelada, que pressupõe 

uma relação de submissão para com os profissionais e instituições.   

A situação paradoxal implícita na relação cidadania & doença mental necessita ser 

problematizada cotidianamente nos serviços de atenção, pelos trabalhadores e pessoas que 

sofrem mentalmente, com vistas à construção da Reforma Psiquiátrica.  

A alienação identificada nos processos de trabalho refere-se a uma dificuldade para 

que os participantes diretamente envolvidos no processo terapêutico – profissionais, 

usuários e familiares – se reconheçam como sujeitos sociais. Percebendo-se como 

“objetos” - seja para operar mecanismos institucionalmente impostos, no caso dos 

profissionais, ou para submeter-se às práticas também institucionalmente definidas, no 

caso dos usuários e familiares –limitam-se a um ajustamento a essa realidade, não se 

realizam como sujeitos históricos – produto e produtor da realidade social. Os 
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profissionais não realizam um trabalho mas, desenvolvem atividades numa organização 

social tradicionalmente identificada com o controle de pessoas e os usuários e/ou 

familiares ficam agradecidos pela assistência que recebem, nesse sistema constituído para 

a sua exclusão social.   

Nessa condição de agente anônimo e passivo de um processo aparentemente 

indiferenciado mas, socialmente intencionado para a reprodução de mecanismos de 

controle social, os trabalhadores deixam transparecer um “aborrecimento” no trabalho 

realizado, caracterizado pela ausência de sentido, quando a simples execução da atividade 

ocupa o lugar da finalidade e quando a objetivação é levada ao seu limite, na redução do 

autor da prática a mero agente operador de uma neutralidade técnica-científica que 

submete a si mesmo e ao outro (que recebe a assistência) a uma fragmentação da 

dimensão ética do trabalho como processo fundamental da sociabilidade humana (Ramos, 

1999).    

O trabalhador de saúde opera uma singularidade: a mediação do ser humano com o 

sofrimento, a doença, a morte e, no caso da assistência à saúde mental, com a loucura. 

Nesse processo, ao se alienar na execução de atividades e não metabolizar as dimensões 

subjetivas e sociais do seu trabalho na relação que se materializa na assistência, imprime 

uma qualidade ética ao seu trabalho. Ao se adequar às estruturas sociais/subjetivas atuais 

que valorizam o individualismo e a ausência de si mesmo no trabalho, produz uma 

relação danosa à integridade humana – de si mesmo e do outro que assiste (Ramos, 1999).     

 Essas dimensões – materiais, sociais, éticas, subjetivas – dos processos de 

trabalho, analisadas no movimento de Reforma Psiquiátrica em Cuiabá, permitem a 

consideração de que os trabalhadores constroem as práticas terapêuticas assistenciais, ao 

mesmo tempo em que constroem a si mesmos. Assim, na mesma relação de 

autonomia/alienação que se percebem em relação ao sistema de atenção e ao usuário, “se 

produzem” como trabalhadores ou operadores de atividades e se constroem na sua 

característica humana – de participação política na esfera pública – ou de mera existência 

privada e alienada de si mesmo e dos demais (Arendt, 1989).      
 

 298


