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Revendo um conceito e uma prática à luz das transformações estruturais 
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RESUMORESUMORESUMORESUMO    

Referenciado nas produções teóricas em ciências sociais que 

informam e discutem as transformações contemporâneas no modo 

produção capitalista e suas repercussões nos modos de reprodução da vida, 

organização social, e nos campos de mediações sociais, políticos, 

simbólicos, culturais, jurídicos e científicos; o presente trabalho visa refletir 

sobre O que é o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - campo de 

construção de um saber-fazer em saúde mental - no contexto sócio 

histórico contemporâneo, com base na leitura crítica de textos oficiais 

(legislação e cartilha) concernentes ao campo, produzidos em âmbito 

federal a partir da década de 1990, pautada no materialismo histórico e 

dialético e na concepção de discurso formulada pela Teoria Semiótica 

Discursiva. Dito de outra forma, objetiva examinar o campo conceitual e 

interdiscursivo que figura nas leis, portarias e documentos de referência que 

regulam a implementação e funcionamento destes dispositivos assistenciais, 

e seus possíveis elos e nexos com as profundas e significativas mudanças 

engendradas pelas mutações no modo de produção capitalista nas mais 

diversas instâncias de reprodução da vida social. Trata-se de um estudo 

qualitativo de caráter exploratório que pretende contribuir para o 

mapeamento do campo das práticas em saúde mental, acrescentando 

elementos às discussões em curso, de modo a favorecer a proposição de 

ações capazes de operar mudanças nas condições concretas de produção 

destas mesmas práticas. O referencial teórico adotado para tanto foi o 

materialismo histórico e dialético e as categorias de análise eleitas: práxis e 

ideologia. A análise dos dados foi orientada para a depreensão das 

diretrizes conceituais, valores e visão de mundo, presentes no discurso 

oficial, que prescrevem e regulamentam as ações de atenção psicossocial, 

buscando refletir sobre as contradições presentes no discurso e seus nexos 
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com campos discursivos relativos a outras esferas de regulação e 

organização social e com o contexto sócio histórico atual. Os resultados 

apontam as mesmas contradições e os reflexos dos mesmos percalços que 

as diversas esferas de regulação social e reprodução da vida vem 

enfrentando em tempos atuais, ou seja, as marcas contra hegemônicas e 

críticas que caracterizaram o início do processo de implantação dos 

primeiros CAPS filiado à Reforma Psiquiátrica e impulsionado pelo 

Movimento da Luta Anti-Manicomial, se fazem presentes nos discursos 

oficiais analisados. No entanto, aspectos depreendidos levam a crer que a 

lógica segundo a qual operam os dispositivos CAPS, e a favor da qual são 

postos a funcionar, é oposta ao que aparece na sua superfície discursiva. Se 

no nível aparente do enunciado o que prevalece são referências à filiação 

democrática de seus conceitos ao caráter inovador e alternativo de suas 

práticas que tem como foco os sujeitos e a produção de respostas às suas 

necessidades; no nível abaixo localizado e por ele encoberto, encontram-se 

as contradições características do modo de produção capitalista 

alimentando o maquinário que trabalha a favor da satisfação dos interesses 

do capital. Esmiuçando estes discursos, nota-se os mesmos mecanismos de 

manutenção dos modos de reprodução da vida que favorecem e dão 

sustentação ao capitalismo, e ao mesmo tempo, as mesmas artimanhas na 

intenção de apagar estes processos, de ocultá-los. 

Palavras Chaves: Saúde mental, Serviços de saúde mental, 

desinstitucionalização. 
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AbstractAbstractAbstractAbstract    

 Mentioned in the theorical productions in social science that inform 

and discuss the contemporary transformation in the way of capitalist 

production and its repercussion in the way of reproduction of life, social 

organization, and in the fields of social political, symbolic, cultural, juridical 

and scientific; the present work aim to reflect about What Psychosocial 

Attention Center– CAPS is – construction field of a know-how in mental 

health – in the contemporary socio-historical context, based on the critical 

reading of official texts (legislation and elementary treatise) refeering to the 

field, produced in Federal ambit since 1990’s, rueld in the historical and 

dialectical materialism and in the conception of speech formulated by the 

Discursive Semiotic Theory. Said in other words, the objective is to examine 

the conceptical and interdiscursive field that figures in laws, judicial 

directive and documents of reference that rule the implementation and 

functioning of these attendance dispositives, and its possible links and 

coherency with the profound and significative changes engendered by the 

mutation in the way of capitalist production in the most various entreaties 

of reproduction of social life. This work is about a qualitative study of 

exploratory character that intends to contribute to map out the field of 

practice in mental health, adding elements to the current discussion, in 

order to favor the proposal of actions capable of making changes in the 

concrete conditions of production of these same practices. The theorical 

reference used for that was historical and dialectical materialism and the 

elected categories of analysis: praxis and ideology. The data analysis was 

oriented for the deduction of the conceptual directrix, value and vision of 

the world, present in the official speech, that prescribe and regulate the 

action of psychosocial attention, looking for reflection about the 

contradiction present in the speech and its coherence with discursive field 
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related to other spheres of social regulation and organization and with the 

current socio-historical context. The results point to the same 

contradictions and the reflex of the same disadvantages as the various 

spheres of social regulation and reproduction have been facing nowadays, 

in other words, the signs against hegemony and critics that characterize the 

beginning of the implantation of the first CAPS affiliated to the Psychiatric 

Reform and propelled by the Anti-madhouse Fight, are present in the 

official speech analyzed. Nevethless, the aspects infered make us believe 

that the logic in which the CAPS dispositives operate on and in favor of 

what they are put to operate on, it’s opposed to what appears in the 

discursive surface. If in the apparent level of the stated what prevails ire 

references to the democratic filiations of its concepts to the innovative and 

alternative character of its practices that has as focus the subjects and the 

production of answers to its necessity; on the localized level below and 

covered by itself, it has been found the characteristic contradictions of the 

way of capitalism production feeding the machinery that works for the 

satisfaction of the capital interests. Scrutinizing these speeches, we can 

notice the same mechanism of maintenance of the way of reproduction of 

life that favor and give sustainment to capitalism, and at the same time, the 

same artifice with the intention of erasing these processes, to hide them. 

Key Words: Mental health; Mental health services; Deinstitutionalization. 
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    

    

Os inumeráveis retrospectos históricos sobre a Loucura permitem 

depreender dois grandes momentos, e um ilustre divisor de águas entre 

eles. Temos a Loucura antes e depois do desenvolvimento do racionalismo 

científico capitalista, antes e depois de ser tomada segundo a lógica por ele 

engendrada, como objeto do discurso científico. As sociedades industriais, 

nascidas com a consolidação deste modelo de produção, que tem como 

referência de normalidade a “capacidade das pessoas de estarem incluídas 

no jogo das trocas sociais, isto é aderidas ao sistema produtivo” (Aranha e 

Silva, Oliveira, 2001), são o cenário onde se inscreve este divisor. 

No Brasil, é após a proclamação da República, no final do século 

XIX, e relacionada a um contexto progressivamente marcado pela 

“demanda de um novo Homem, regulado nas suas ações e pretensões por 

uma nova Moral” (Birman, 1978), que se dá à apropriação da loucura pela 

medicina mental. Movida pela idéia de reorganização sócio-moral do 

sujeito, infiltrada nos códigos jurídicos, nas instituições e nos discursos 

científico e filosófico, nasce a medicina mental como instituição e discurso 

competente a dar respostas no âmbito da loucura. 

Do momento de injunção do capitalismo até a atualidade pode-se 

dividir os discursos produzidos sobre a loucura, no Brasil, em três. 

Do século XIX a meados do século XX, propunha-se à substituição 

do antigo gerenciamento religioso pelo médico-psiquiátrico baseado em 
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valores humanitários. Nesta ocasião forja-se o conceito ‘doença mental’, e 

através dele se instituí a condição do louco como patológica (física - 

moral), e a necessidade de eliminá-la Por meio de procedimentos de cura 

médica. O equipamento para tratar eram os hospitais psiquiátricos e as 

internações de longa duração, o meio. Sob a égide do discurso manicomial 

fundado neste contexto, dá-se o encarceramento, a exclusão e a tutela da 

loucura, bem como sua associação aos critérios de periculosidade e 

incapacidade (Portocarrero, 1990). 

Os mecanismos de julgamento, avaliação e sansão do saber 

psiquiátrico em relação à loucura operam tendo como referência o universo 

dos demais desvios sociais, funcionam com base na mesma lógica que move 

os aparatos sociais de dominação e imposição da lei e da ordem de modo 

geral. Trata-se de mecanismos cotidianos silenciosos, legitimados pelo 

saber científico que, desde o momento Em que as bases da sociedade 

capitalista foram consolidadas, assumem como sua função a reclusão e 

isolamento da parcela improdutiva ou ineficazmente produtiva da 

sociedade: epiléticos, velhos, libertinos, aleijados, loucos, infratores. A 

ideologia psiquiátrica vem corroborar este intento de classificar todo 

comportamento inadaptável aos limites da liberdade burguesa como sendo 

doente, bem como as práticas de segregação e marginalização que o 

acompanham. 

Até a década de 80, do século passado, é insculpido o discurso da 

saúde mental, na esteira da Reforma Sanitária, instituído como discurso 

reformista. Propondo a suplantação do discurso manicomial, inspirado nos 
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movimentos de Reforma Psiquiátrica, ocorridos na Europa e EUA, e 

objetivando concretizar a cientificidade e humanização no tratamento da 

loucura, esta nova discursividade inclui à compreensão da doença mental a 

perspectiva da multicausalidade biopsicossocial. Com base nela animam-se 

os movimentos sociais de denúncia das condições dos hospitais e 

questionamento da lógica manicomial e surge o Movimento dos 

Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM) e sua luta “Por uma Sociedade 

sem Manicômios”. Promove-se a implementação de soluções de cunho 

sanitarista visando em última instância a contenção de gastos (ou a 

otimização dos recursos) por meio da adoção de medidas epidemiológicas, 

administrativas e gerenciais no âmbito das políticas públicas e das ações dos 

serviços. 

No final da década de 80, do século passado, graças à mobilização 

da sociedade civil, encabeçada pelo MTSM, instaura-se uma nova 

discursividade: a da desinstitucionalização. Tendo como modelo o discurso 

da Psiquiatria Democrática Italiana, tece considerações sobre a ausência de 

mudanças efetivas na saúde mental e introduz uma abordagem crítica que 

propõe como objeto de seu intento crítico-transformador a própria 

discursividade que versa a loucura, visando operar mudanças na natureza do 

saber em exercício nas ações de saúde mental (Amarante, 1998). 

A despeito do caráter inovador desta proposição introduzida na 

terceira fase pelo discurso da desinstitucionalização, e dos inegáveis 

avanços legislativos e das políticas públicas de saúde mental, são evidentes 

também, os descompassos e contradições que permanecem no espaço que 



 

 11 

ligam os princípios e conceitos à construção pragmática de ações que os 

viabilizem e os torne realidade. 

Segundo Rotelli (1991), Amarante (1994) e Pelbart (1990), a 

mudança do texto jurídico e das técnicas, o oferecimento de escuta 

terapêutica qualificada e competente, a compreensão dos determinantes 

psicossociais, a humanização do espaço asilar, não garantem mais que o 

aggiornamento, termo que Castel (1978) utiliza ao referir-se à postura 

reformista que mascara e sustenta o status quo. 

Parece que entre o estatuído/teorizado e sua realização por meio de 

ações concretas, de práticas sociais transformadas, há um hiato, um 

processo de apropriação que não se realiza. A capacidade de reproduzir os 

novos conceitos e princípios no nível narrativo, não implica 

necessariamente a assunção de uma posição subjetiva, ética e política 

renovadas, nem a superação e subversão do modo anterior de pensar que 

operava com base em outros valores e idéias. A instauração da contradição 

entre aquilo que se diz e o que se faz é a conseqüência corrente deste tipo 

de processo, com a qual tem se deparado ampla gama de estudos realizados 

na área da saúde mental. 

Além das produções teóricas dos últimos anos localizarem uma série 

de incompatibilidades, discordâncias e embates entre concepções, 

proposições e práticas no âmbito dos serviços de saúde mental, meu 

cotidiano como trabalhadora de um serviço substitutivo (CENTRO DE 
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ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS II)1 evidencia que as contradições 

presentes neste campo são freqüentes e de natureza múltipla. Há esta 

complexidade mais diretamente vinculada ao processo de trabalho no 

serviço, mas também aquela ligada à condição de sofrimento dos usuários 

referida à doença e à emaranhada rede de conseqüências por ela 

perpretadas. Esta compreende, além de determinações neurobiológicas ou 

psíquicas, também a não rara miséria financeira dos usuários, a condição de 

impedimento da ação e da palavra em que se encontram, a desvalorização 

cultural e os rebaixamentos de várias ordens dos quais são alvos. Tudo isto 

forja uma situação existencial caracterizada por um quase inexistente poder 

de contratualidade social (Kinoshita,1996) e, por uma condição dramática 

de humilhação social. 

Segundo Gonçalves Filho (1998), o impacto traumático-enigmático 

proveniente da vivência das desigualdades de classes (e das demais dela 

derivadas), pelo sujeito que não encontra palavras para dizê-la, sabê-la ou 

                                                 
1
 Em documento apresentado à Conferência Regional de Reforma dos Serviços de Saúde Mental 

(2005) Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil, os CAPS são definidos como 

dispositivos de saúde “articuladores estratégicos da rede e da política de saúde mental num 

determinado território”, cuja função é “prestar atendimento clínico em regime de atenção diária, 

evitando as internações em hospitais psiquiátricos; promover a inserção social das pessoas com 

transtornos mentais através de ações intersetoriais; regular a porta de entrada da rede de 

assistência em saúde mental na sua área de atuação e dar suporte à atenção à saúde mental na 

rede básica”. Devem ser substitutivos, cabendo-lhes “o acolhimento e a atenção às pessoas com 

transtornos mentais graves e persistentes, procurando preservar e fortalecer” os laços sociais 

destas em seu território. “De fato, o CAPS é o núcleo de uma nova clínica, produtora de 

autonomia, que convida o usuário à responsabilização e ao protagonismo em toda a trajetória do 

seu tratamento”. 
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se indignar e lutar por uma mudança; promove nele a vivência da 

humilhação social como profundo sofrimento. No caso do louco e 

miserável a sobreposição de impedimentos e desigualdades leva a uma 

condição semelhante de impedimento da ação também para quem cuida e 

quer ver transformada esta realidade. 

Um conceito bastante familiar ao âmbito da saúde mental e que pode 

ser utilizado como chave para iluminar a complexidade da situação atual da 

assistência é o de cronicidade. Perpassando o referido campo desde suas 

origens, tal conceito deve seu destaque ao fato de vir, ao longo do tempo, 

cumprindo a importante função de interpelar os fundamentos 

epistemológicos e a base teórica dos modelos assistenciais vigentes em 

momentos históricos diversos. 

Cronicidade é um conceito que reporta à evolução da doença, à sua 

persistência e duração, mas também, e principalmente, à historicidade (lat. 

chronìcus, a ,um 'relativo a tempo) da doença e à historicidade dos modos 

de assistência estabelecidos em organizações sociais diversamente 

estruturadas. Analisada a situação atual da saúde mental sob o prisma deste 

conceito, deparamo-nos com um manicômio desgastado pelo intenso 

questionamento do qual foi alvo, “resíduo incômodo, quase vergonhoso” 

(Desviat, 1999), e com uma rede assistencial extra-hospitalar de atenção 

psicossocial em desenvolvimento, oferecendo cuidados centrados nas 

capacidades e habilidades, aumento da autonomia e contratualidade, e 

objetivando tornar mais digna a vida de pessoas com transtornos mentais 

severos e persistentes. 
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No entanto, defrontamo-nos ainda com a cronicidade, que 

permanece, ou ressurge nestes novos aparelhos de assistência. A despeito 

da idéia de sua associação exclusiva à reclusão manicomial, ainda perdura 

nos serviços substitutivos ao modelo hospitalocêntrico a “cumplicidade 

fatal entre doença mental e instituição, entre atendimento e adaptação à 

instituição” (Desviat, 1999), e prosseguem existindo as dificuldades da 

equipe de trabalhadores de cumprir os objetivos institucionais de inserção e 

reinserção social, de inclusão e desinstitucionalização, de resgate dos 

direitos e cidadania, de rompimento com a “nova” cronicidade e 

institucionalização de seus usuários. 

Outros aspectos que compõe a complexidade da condição atual das 

instituições de atenção psicossocial à saúde mental, vinculam-se à 

complexidade da conjuntura estrutural na qual estão inscritas.  

As mutações contemporâneas do capitalismo, sua transfiguração em 

capitalismo pós-fordista, flexível, globalizado e financeirizado (Eagleton, 

1998), engendram o colapso dos consensos e equivalências que operavam 

a compreensão do mundo moderno e serviam de parâmetro e referência à 

organização das relações sociais, das reivindicações e negociações relativas 

à distribuição da riqueza social, e à construção e garantia dos Direitos. 

Toda a movimentação da sociedade, já referida anteriormente, em 

torno da luta pela superação do manicômio e proposição de um modelo 

substitutivo, bem como as reformas do campo jurídico e implantação de 

políticas de saúde mental de implementação de uma rede de atenção 

psicossocial, estiveram filiadas e tiveram como cerne os consensos 
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cognitivos da modernidade centrados na racionalidade, nos princípios de 

emancipação-progresso, liberdade, autonomia, universalidade e igualdade, 

assentados na concepção e políticas sociais. Este campo no qual se fundou 

e estruturou o modelo CAPS e as demais políticas de saúde – tendo como 

base comum os princípios do Sistema Único de Saúde – SUS, é o terreno 

que as pesquisas recentemente produzidas na área das ciências sociais vem 

apontando como em estado de erosão. 

Este fenômeno estudado em inúmeros trabalhos nos mais diversos 

campos das ciências sociais vem sendo nomeado em muitos deles: erosão 

da modernidade. Por tal conceito designam as realidades históricas, sociais 

e culturais oriunda das mutações do capitalismo e de sua atual 

configuração: pós-fordista, flexível, globalizada, financeirizada. Este dito 

novo capitalismo, seria caracterizado pela desconexão entre a produção da 

riqueza social (Mais-Valia) e trabalho concreto, bem como pela implosão 

do tempo como medida de valor, ou equivalente geral em torno do qual 

eram definidos os parâmetros que balizavam a organização da atividade 

produtiva, as negociações salariais, os campos políticos de reivindicação 

relativos aos direitos do trabalho e aos direitos civis. 

Outro fenômeno bastante comentado por cientistas sociais, que 

merece ênfase destaque, por seu potencial analisador do campo da 

assistência pública à saúde, diz respeito à condição de subordinação das 

políticas econômicas estatais ao mercado global, e seus efeitos de 

progressivo debilitamento da soberania do Estado na definição de políticas 

nacionais. A resultante de tal equação é a conformação de um campo de 
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políticas pautadas na contenção de gastos e na redução crescente da 

interferência pública no funcionamento “auto-regulado e eficaz” do 

Mercado. 

Parece mister que, tratando-se de um contexto de tal complexidade, 

conturbação e indefinição, o mesmo seja colocado como pauta nas agendas 

de pesquisas, sob o prisma de variados campos científicos. Examinar, a 

partir de recortes múltiplos, os efeitos das transformações estruturais em 

curso nas diversas instâncias da organização e regulação societária é uma 

tarefa frente a qual as pesquisas científicas não podem recuar. 

Evidentemente, o campo da saúde mental e seus pesquisadores, 

também, estão incluídos neste apelo à reflexão visando a construção 

solidária de um futuro onde a humanidade possa desfrutar de uma 

distribuição mais igualitária das suas riquezas materiais e simbólicas. Parece 

inevitável e fundamental nos perguntarmos sobre os efeitos destas novas 

bases materiais relativas à produção da vida, ou ao modo de produção-

trabalho, na estruturação dos modos de reprodução da vida, da produção 

simbólica e assistencial (das práticas) concernentes à saúde mental.  

Assim sendo, no primeiro capítulo do presente trabalho foram 

apresentados a justificativa e os objetivos da pesquisa, com o intuito de 

buscar uma primeira aproximação em relação ao nosso objeto de estudo.  

No segundo capítulo, foram analisados conceitos que embasam e 

permeiam o trabalho. Sob o título: Quadro Teórico de Referência foi 

abordada a Reforma Psiquiátrica e seus conceitos e, posteriormente, 

concepções tais como Pós-Modernidade, Mundialização do Capital, Estado, 
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Direito, Trabalho, Direito do Trabalho, Ação Política, entre outras, visando 

compor de modo abrangente a conjuntura complexa que caracteriza o 

momento atual. Foram tecidas também, de modo breve, algumas 

considerações sobre os efeitos das políticas de ajuste neoliberais na 

América Latina em geral, e no Brasil em particular. Estes elementos são 

importantes para a compreensão da forma como fatores históricos, políticos 

e sociais foram configurando o processo de construção das políticas, 

legislações e de um saber fazer em saúde mental, em meio a uma atmosfera 

de embates, negociações de interesses e valores, por meio de lutas, 

instrumentos legais, processos de discussão.  

Ainda no mesmo capítulo foram apresentados outros conceitos 

que compõe referencial lógico-conceitual “oficial” à assistência em saúde 

mental, visando facilitar a identificação dos mesmos ou de elementos que 

os contradizem nas entrelinhas dos textos elencados para a análise.  

O presente trabalho envolve uma pesquisa Bibliográfica Documental 

de caráter qualitativo. Assim, no terceiro capítulo apresenta-se a 

metodologia que responde a esta necessidade e aos objetivos estabelecidos 

pela pesquisa. O material levantado são textos legislativos que regulam a 

assistência em saúde mental no território nacional desde 1990, e um 

documento produzido pelo Ministério da Saúde em 2004, que divulga as 

diretrizes políticas e legislativas das mesmas para profissionais que 

trabalham na área da saúde, familiares e usuários desses serviços. A 

realização da leitura crítica das leis e do documento teve como base o 
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materialismo histórico e dialético, o conceito de discurso da semiótica 

discursiva, e conhecimentos incipientes de Sociologia Jurídica. 
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1. DEFINIÇÃO DO OBJETO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO1. DEFINIÇÃO DO OBJETO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO1. DEFINIÇÃO DO OBJETO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO1. DEFINIÇÃO DO OBJETO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO    

    

“Mas, se é verdade que a 
paciência dos conceitos é 
grande, a paciência da utopia é 
infinita”. 
(Souza Santos, 2003, p.346) 

 

Considerando as mudanças e complexidades contextuais 

anteriormente descritas, ainda as múltiplas dificuldades existentes no campo 

da efetivação de transformações no modelo de atenção em saúde mental, e 

as expectativas atuais em relação à função substitutiva do modelo CAPS, 

nota-se quão fundamental é o envolvimento da comunidade científica na 

produção de reflexões e estudos críticos versando este processo de 

transformação e construção de um fazer, um saber, um modelo de atenção 

em saúde mental: O CAPS como conceito/ modelo e prática/ fazer. 

Assim sendo, podemos dizer que a proposta do trabalho em questão 

é refletir sobre o que é o CAPS hoje. É tentar identificar as mudanças que 

se produziram e estão se produzindo neste dispositivo de atenção em saúde 

mental, implantado no auge da modernidade e sob a égide dos consensos 

cognitivos que lhe eram próprios, tendo em vista as mutações no contexto 

estrutural, que têm caracterizado a última década do século passado e o 

início deste novo século. 

Partindo do pressuposto de que os modos de reprodução da vida 

são determinados pela dimensão estrutural, cabe-nos indagar quais 

transformações estão sendo engendradas (mesmo que sutilmente) nas 
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dimensões singular e particular2 na sistematização de políticas de assistência 

em saúde mental produzida no modelo CAPS. 

As transformações no âmbito da produção da vida, ou do modo de 

produção e processo de trabalho, engendram mudanças nas demais 

instâncias da organização da vida social, nas visões de mundo, nas 

subjetividades, na configuração e função do Estado, nas políticas públicas e 

nos processos de trabalho e produção de serviços de saúde e saúde mental. 

Assim, a partir da contextualização histórica e consideração da 

dimensão estrutural é possível, não só empreender desdobramentos 

compreensivos relativos às dimensões particular e singular, mas também, 

construir ações políticas transformadoras destas mesmas bases materiais 

que engendram modos de produzir e reproduzir a vida.    

No entanto, diante de realidade assim complexa o empreendimento 

de qualquer esforço reflexivo requer recortes. Não seria possível neste 

espaço e tempo que nos cabe tentar responder o que é hoje este dispositivo 

chamado CAPS, abarcando todas as dimensões que o compõe. Assim, 

optamos aqui, por conduzir o processo de investigação e o questionamento 

proposto tendo o foco sob o nível da estrutura. Para tanto optamos fazê-lo 

por meio da pesquisa bibliográfica, seguida pela leitura crítica, dos 

discursos escritos que regulam a produção de assistência à saúde mental em 

                                                 
2
 ¹ Para se aprofundar neste assunto ver Egry, E.Y. Saúde Coletiva: Construindo um 

Novo Método em Enfermagem. S.P: Ícone; 1996. Neste estudo a autora formula o 
método de intervenção em Enfermagem em Saúde Coletiva chamado Captação e 
Interpretação da Realidade Objetiva. 
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território nacional desde 1990: leis, portarias e um documento 

confeccionado pelo Ministério da Saúde em 2004. 

Por meio da análise dos discursos que figuram neste material 

pretende-se depreender as diretrizes conceituais, os valores e 

representações nele presentes que informam os agentes de saúde em nível 

diversos níveis – da gerência municipal, à direção e funcionários dos CAPS, 

na operacionalização das ações de atenção psicossocial. Pretende-se 

observar que interesses, conflitos, atores, aparecem nestes enunciados, se 

eles trazem referências a outros discursos que os sustentam ou reforçam, se 

existem nomeações ou indicações de outras leis dentro do corpo textual da 

lei em questão. 

Perante a complexidade e os desafios teóricos e político-sociais 

implicados na pesquisa, optamos por selecionar alguns elementos que 

servissem de base à reflexão sobre esta temática desde o ponto de vista 

metodológico, recorrendo ao materialismo histórico e dialético e aos 

autores das áreas da Sociologia Jurídica e da Análise do Discurso. 

Contudo, a presente pesquisa não tem a pretensão de responder 

a todas as indagações aprofundando os aspectos jurídico e lingüístico 

propriamente dito. O escopo deste trabalho enfoca principalmente a 

importância dos aspectos político e social na análise da palavra plasmada 

no texto legal. Considera-se importante a análise das relações sociais que 

em ela aparece, a identificação dos recursos simbólicos presentes de 
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forma explícita ou implícita, o esclarecimento da proposta política que a 

perpassada e das formas de inserção dos distintos atores envolvidos. 

A pesquisa em questão visa refletir sobre como os direitos 

relacionados à assistência em saúde mental, que tem como elemento 

estratégico o dispositivo CAPS, são estabelecidos e valorados no decorrer 

dos parágrafos do texto legal e do documento de 2004. Assim sendo, seu 

objetivo geral pode ser descrito como sendo: analisar as legislações que 

regulam as práticas de assistência à saúde mental desde 1990 no Brasil, e 

um documento produzido pelo Ministério da Saúde em 2004 que divulga 

as diretrizes políticas e legislativas para estas práticas tendo como público 

alvo os profissionais que trabalham na área da saúde, familiares e usuários 

de serviços nessa área. 

Os objetivos específicos, que são um desmembramento do 

objetivo geral e indicam a especificidade da pesquisa podem ser 

enumerados da seguinte maneira: 

 ▪ Levantar as legislações específicas no Brasil relativas ao 

campo e ao período delimitado;  

 ▪ Identificar no discurso das normativas a estruturação 

espacial, temporal, os códigos de qualificação dos atores sociais, da 

posição do Estado e as ações mediante as quais os atores interagem no 

texto; 
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 ▪ Implementar estudos comparativos das disposições legais 

consideradas; 

 ▪ Verificar a existência de diálogo ou referência em relação a 

outros campos discursivos; 

 ▪ Observar se figuram nos textos pesquisados elementos 

discursivos relativos aos campos conceituais desenvolvidos no 

Capítulo 2; 

 ▪ Resgatar no discurso legislativo as mudanças, divergências 

e semelhanças que as normas legais apresentam em relação à 

assistência à saúde mental; 

 ▪ Depreender as diretrizes conceituais, valores e visão de 

mundo presentes no discurso “oficial”, buscando refletir sobre suas 

contradições e nexos com outros campos discursivos relativos a outras 

esferas de regulação e organização social. 

A análise das leis que regulam a sociedade é um instrumento 

relevante de estudo e compreensão dos mecanismos com os quais a 

sociedade tem lidado com dificuldades que oferecem risco de 

desagregação social, pois tanto os mecanismos quanto as dificuldades 

encontram-se plasmados na sua escrita. Além disto, fundamenta sua 

utilização o fato das leis serem um tecido elástico, que se desdobra em 

função de mudanças sensíveis no corpo social. A dialética histórica mostra 
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que elas surgem ao mesmo tempo como conquistas da sociedade frente à 

opressão e à exploração ou, ao contrário, como concretização do discurso 

hegemônico visando estancar todo processo de reivindicatório e de ação 

social visando produzir mudanças no status quo. Os processos legislativos 

relevam elementos políticos, econômicos e socioculturais, refletindo e 

mascarando as contradições a eles inerentes. A análise do discurso legal 

visa desvendar essa complexidade. Também visa inserir-se como 

ferramenta cognitiva capaz de oferecer substrato à reformulação das leis 

pelos organismos legislativos. Mais a frente haverá um item dedicado a 

descrever com mais detalhes o lugar social ocupado pelo direito e pelo 

discurso legal na conformação de diversos processos históricos, bem 

como a relevância de seu estudo quando se objetiva produzir pesquisas 

sobre os fenômenos sociais inscritos e regulados em seus parágrafos. 

A proposição da presente dissertação, acima apresentada, embasa-se 

na idéia de que projetar novos paradigmas, utopias, e construir um novo 

campo político de negociação de interesses e defesa de direitos relativos à 

saúde, com potencial transformador sob a produção das políticas públicas, 

dos modelos assistenciais e das ações de saúde mental, só é possível a 

partir de “um novo recurso” à História. Só se viabiliza a partir de uma 

postura crítica que utiliza estudos relativos ao passado e a antecipação-

projeção do futuro como elementos fundantes da reflexão sobre o presente. 

Defende que Contextualização Histórica e a Utopia são elementos 

fundamentais na composição de um campo práxico transformador das 
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condições concretas de produção e reprodução dos modos de vida – e das 

ações de saúde e saúde mental - na direção de uma redistribuição da 

riqueza social e de acesso mais igualitário aos meios de produção desta 

mesma riqueza, material e simbólica. 

De outra forma, pode-se dizer que este tipo de estudo tem sua 

relevância associada ao fato de que, se as transformações no âmbito da 

produção da vida, ou do modo de produção-trabalho, engendram 

mudanças nas demais instâncias da reprodução da vida social: nas visões de 

mundo, nas subjetividades, na configuração e função do Estado, nas 

políticas públicas e nos processos de trabalho e produção de serviços de 

saúde e saúde mental; a contextualização histórica e o estudo da dimensão 

estrutural possibilitam, não só empreender desdobramentos compreensivos 

relativos às dimensões particular e singular, mas também, construir as ações 

políticas transformadoras destas mesmas bases materiais que engendram 

modos de produzir e reproduzir a vida (Egry, 1996). 
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2. QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA2. QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA2. QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA2. QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA    

    

2.1. Reforma Psiquiátrica no Brasil: 2.1. Reforma Psiquiátrica no Brasil: 2.1. Reforma Psiquiátrica no Brasil: 2.1. Reforma Psiquiátrica no Brasil: Histórico e ReflexõesHistórico e ReflexõesHistórico e ReflexõesHistórico e Reflexões    

    

As expressões 'reforma' e 'psiquiatria' são parceiras desde o próprio 

nascimento da psiquiatria. Foram os 'reformadores' da revolução francesa 

que delegaram a Pinel a tarefa de humanizar e dar um sentido terapêutico 

aos hospitais gerais, onde os loucos encontravam-se aprisionados 

juntamente com outras parcelas da população marginalizada socialmente. 

O gesto pineliano de desacorrentar os loucos para implementar 

novos meios de tratá-los, mito de origem da psiquiatria, explica porque a 

ciência psiquiátrica já nasceu associada ao significante reforma. 

Daí em diante, seguiram-se outros tantos gestos que mantiveram 

viva esta associação. Cabe, porém, salientar, que a especificidade que marca 

este movimento que se chamou Reforma Psiquiátrica no Brasil, ao qual 

estamos aqui nos referindo, é o fato de que nela, a noção de reforma ganha 

uma inflexão diferente: a crítica ao asilo não visa mais seu aperfeiçoamento 

ou humanização, e se precipita sobre os pressupostos da psiquiatria, 

condenando seus efeitos de normatização e controle. Não se tratava mais 

da mera implementação de transformações técnico-assistenciais do campo 

institucional psiquiátrico de forma a modernizá-lo. 

A expressão Reforma Psiquiátrica exige, a partir de então, uma 

adjetivação precisa, e passa a denotar um movimento iniciado na segunda 

metade da década de 1970, que propõe à sociedade uma nova inflexão. 
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Sua concomitância com movimento de redemocratização do país justifica 

seu apreço especial pelo resgate-recuperação da cidadania de sujeitos 

obrigatoriamente tutelados e interditados, e a centralidade deste, como 

objetivo princeps do movimento. 

Tomada sob este prisma, a Reforma Psiquiátrica seria um processo 

complexo no qual quatro dimensões simultâneas se articulam e se retro-

alimentam. Por um lado, temos a dimensão epistemológica que promove 

uma revisão e reconstrução no campo teórico científico, da psiquiatria e da 

saúde mental. Por outro, a dimensão das novas estratégias e dispositivos de 

assistência e cuidado, como os núcleos e centros de atenção psicossocial, 

os centros de convivência, as cooperativas de trabalho. Na dimensão 

jurídico-política figura a revisão de conceitos fundamentais na legislação 

civil, penal e sanitária (irresponsabilidade civil, periculosidade, etc.), e a 

transformação de conceitos tais como cidadania, direitos civis, sociais e 

humanos. Na dimensão cultural, localizam-se um conjunto extenso de 

iniciativas que favorecem o movimento dos indivíduos em geral de repensar 

seus princípios, opiniões, pré-conceitos, (construídos ao longo de anos de 

hegemonia do olhar psiquiátrico) sobre a loucura, e realizam o potencial de 

transformar o imaginário social no que concerne esta questão. 

Assim sendo, pode-se dizer que reforma psiquiátrica brasileira é o 

processo histórico de formulação crítica e prática que tem como objetivos o 

questionamento e a elaboração de propostas de transformação do modelo 

clássico e do paradigma da psiquiatria. A mesma possui como marca 

distintiva a reivindicação da cidadania do louco, e se embasa não apenas na 
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crítica conjuntural ao subsistema nacional de saúde mental, mas também, e 

principalmente, na crítica estrutural ao saber e às instituições psiquiátricas 

clássicas, inserindo-se no bojo de toda a movimentação político-social que 

caracterizava a conjuntura de redemocratização (Amarante, 1995). 

O ideal desta Reforma Psiquiátrica pós Basagliana, seria a de uma 

sociedade sem manicômios, isto é, de uma sociedade onde fosse possível 

construir um lugar social para a loucura, para os loucos, os diferentes, os 

marginalizados, os portadores de sofrimentos psíquicos. Seria uma 

sociedade de inclusão, dignidade (lugar social) e solidariedade. 

A necessidade de delimitação clara do campo conceitual ao qual 

estamos nos referindo como Reforma Psiquiátrica, deve-se, em especial, ao 

fato de que o movimento brasileiro que carrega este nome e suas 

“bandeiras” foi ao longo dos anos desdobrando-se num amplo e 

diversificado escopo de práticas e saberes, vivenciadas, “lidas” e relatadas 

pelos mais diversos atores, constituindo um campo bastante heterogêneo, 

do qual fazem parte: a clínica, a política, o social, o cultural e o campo 

jurídico. 

Feitas estas importantes considerações que possibilitam conceituar o 

campo da reforma psiquiátrica de modo claro, permito-me recorrer às 

iniciativas anteriores ao período aqui recortado, pois estas, embora 

superadas pelo movimento de reforma psiquiátrica brasileiro que as 

precedeu, foram o germe de conceitos e valores que lhe são caros até os 

dias atuais.  Neste aspecto, merecem destaque: a psiquiatria comunitária e 
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o movimento das comunidades terapêuticas, ambos referenciados às 

décadas de 1960 e 1970, do século passado. 

Antes ainda de falarmos destas iniciativas, faremos uma breve 

recuperação da história assistência em saúde mental no Brasil, visando 

facilitar a compreensão do modo como as mesmas se inserem num quadro 

histórico mais amplo. 

    
    
a) O conta) O conta) O conta) O contexto histórico no século XIX e início do século XXexto histórico no século XIX e início do século XXexto histórico no século XIX e início do século XXexto histórico no século XIX e início do século XX    
 
 
No Brasil a primeira iniciativa de cuidados específicos destinados 

aos chamados alienados deu-se no final do século XIX, seguindo o padrão 

europeu que datava o século anterior. 

Neste período, o crescimento das cidades e o início da urbanização 

provocaram mudanças na ordem social, que se refletiram nas condições de 

saúde da população como um todo. O Estado começou a adotar medidas 

sanitárias visando o restabelecimento da ordem, e a medicina brasileira 

lançou mão da teoria da degenerescência como instrumento de profilaxia 

das cidades, propondo a segregação de todos que fossem avaliados como 

desviantes da ordem, do previamente estabelecido como normal.  

Em 1830 foi assinado um decreto propondo a criação do primeiro 

hospital psiquiátrico brasileiro, inaugurado em 1852: o Hospital Pedro II, 

no Rio de Janeiro e ainda no mesmo ano, um pouco depois, foi inaugurado 

no Estado de São Paulo, o Hospício de São Paulo. Neste período, a 

assistência proposta mesclava cuidados médicos com assistência social, pois 
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era dividida entre médicos e religiosos que, inclusive disputavam campos de 

intervenção. Paulatinamente a medicina foi assumindo o controle da 

assistência dos alienados, com o surgimento e institucionalização da 

psiquiatria brasileira, que passa a ser uma ação de incumbência do Estado.  

Em 1896, já no regime republicano, Franco da Rocha assume a 

direção do Hospício de São Paulo, que passa a chamar-se Asilo de 

Alienados de São Paulo, e propõe a transformação da assistência com base 

no conceito de asilamento científico, e na inspiração no tratamento moral 

forjado e posto em prática por Pinel, na França, quase um século antes. 

Propondo o afastamento do meio social daqueles indivíduos que não se 

adaptavam a sua ordem, o cerne do modelo pineliano era o trabalho 

enquanto elemento disciplinador dos desviantes. 

Cabe destacar que do processo de importação deste modelo 

decorreram algumas importantes transformações na operacionalização dos 

preceitos propostos. O passado escravista e as fortes marcas por ele 

deixadas na cultura e no modo de pensar dos brasileiros pode ser 

considerado uma das razões que explicaria o fato de no referido hospício, 

dirigido por Franco da Rocha, os internos terem sido usados como mão de 

obra não remunerada responsável pelo desempenho de tarefas cotidianas 

(domésticas e agrícolas) que viabilizavam a existência e manutenção do 

asilo.  

Assim, se no início o doente mental era mero subproduto da 

cristalização das relações de trabalho do Estado escravagista, não 

justificando qualquer investimento social, a mudança na situação econômica 
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e o agravamento do quadro de marginalização nas cidades, veio exigir, não 

só uma intensificação dos processos de exclusão, mas também propostas de 

recuperação do material humano excluído, e, ao mesmo tempo, um corpo 

de saberes que justificasse e legitimasse ambos os processos. 

O emergente capitalismo industrial brasileiro colocava todo o 

aparato institucional social voltado à garantia da reprodução da força de 

trabalho, uma vez que esta, em última instância, era a mola mestra à própria 

reprodução do capitalismo. Neste ponto, dá-se a passagem da psiquiatria 

empírica, que não respondia mais satisfatoriamente às necessidades da 

reprodução do capital, à psiquiatria científica. É o tempo da laicização do 

asilo, da ascensão da classe médica ao posto de representantes legítimos do 

Estado, eleitos para controlar as instituições psiquiátricas e assistir os 

doentes mentais. 

A partir destas premissas e apoiado pelo Estado, Franco da Rocha 

recebe a incumbência do governo paulista, de escolher o local de 

construção para o chamado asilo científico, podendo assim, criar condições 

para implantar seu grande projeto. O funcionamento do novo hospital – 

Juquery – começou em 1901-1902 e teve sua implantação concluída em 

1903. Esta pode ser considerada a primeira política de saúde mental oficial 

para o estado de São Paulo, que incluiu posteriormente inúmeras reformas 

e ampliações no chamado Complexo Hospitalar do Juquery, limitando por 

muitos anos a assistência aos alienados a uma única instituição fechada. 

No mesmo ano de 1903, foi promulgada a primeira Lei federal de 

assistência aos alienados, com a colaboração de Juliano Moreira. Esta 
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atribuía à prática e ao ensino da psiquiatria um caráter científico, 

determinava ser o hospício o lugar apto para a assistência aos alienados, a 

subordinação da assistência lá ofertada a um parecer médico e a guarda 

provisória dos bens dos alienados.  

Segundo Luiz Cerqueira (1983), o modelo médico-clínico 

defendido pelos psiquiatras brasileiros até a II Guerra Mundial, era 

decorrente do “pontificado inconteste de Juliano Moreira, de 1903 a 

1932”, que conferia o status científico à psiquiatria. A psiquiatria foi 

reconhecida como especialidade médica em 1912 e durante as décadas 

seguintes muitos hospitais psiquiátricos foram abertos, constituindo 

praticamente o único tipo de assistência oferecida pelo Estado.  

Com a aposentadoria de Franco da Rocha em 1923, do Hospital 

do Juquery ganha como novo diretor, Pacheco e Silva. Ao assumir o cargo, 

o ele inicia, mesmo que de forma um tanto incipiente, um “diálogo” entre 

as ações psiquiátricas que vinham sendo operacionalizadas no dia a dia 

institucional e práticas em saúde pública. Intervenções com esta 

característica híbrida serão ampliadas só mais tarde, depois de 1926, com a 

fundação da Liga Paulista de Higiene Mental, no próprio Juquery. 

 Em 1930 é criada por decreto, a Diretoria Geral de Assistência aos 

Psicopatas como órgão técnico do Estado que passa a aglutinar as ações de 

várias instituições (Hospital Central do Juquery e Colônias, Manicômio 

Judiciário, Institutos Psicopáticos, Clínica Psiquiátrica, hospitais privados da 

capital e filantrópicos do interior), centralizando o que poderíamos chamar 

de uma política para o setor. 
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Oito anos depois, ocorre uma nova reforma administrativa, criando 

o Serviço de Assistência a Psicopatas vinculado ao Departamento de Saúde 

do Estado, e agregando os hospitais psiquiátricos de Ribeirão Preto, Santos 

e a Instituição de Assistência Social a Psicopatas.   

    
b) A consolidação da política manicomialb) A consolidação da política manicomialb) A consolidação da política manicomialb) A consolidação da política manicomial    
    

 
Nas décadas de 1940 e 1950, do século passado, enquanto o 

mundo, e em especial a Europa, arcavam com a crise decorrente de duas 

grandes guerras, e tinha início uma série de processo de reformas na 

assistência psiquiátrica; o Brasil enfrentava tempos de instabilidade política 

resultantes da revolução de 1930 e da ditadura de Getúlio Vargas que 

durou até 1945. 

“O correr da década de 50 a 60 foi palco de uma 

intensa disputa que, partindo da matriz médico-

sanitária, trouxe para o centro do debate, muitas 

outras questões e projetos que genericamente se 

dividiram em duas grandes linhas, uma que pregava a 

necessidade de investir cada vez mais em serviços de 

saúde para melhorar o perfil de saúde do povo, e 

uma outra que via a necessidade de investir em 

melhoria das condições gerais de vida que 

determinariam uma melhora do perfil de saúde dos 

vários grupos sociais, como conseqüência” (Merhy, 

1997:210). 

 

Na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, nas décadas de 

1940 e 1950, do século passado, ocorrem algumas reformas que por seu 
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caráter eminentemente administrativo, acrescentaram pouco em termos de 

mudanças na assistência. Os hospitais públicos estavam superlotados, sem 

condições físicas ou técnicas para atender a clientela, e o Estado mantinha-

se alheio às novas propostas em discussão no mundo. 

O ano de 1960 é marcado pelo do golpe militar de 1964 e por 

todo um contexto de sofrimento e medo decorrentes da violência 

engendrada pelo autoritarismo da ditadura. No entanto, é caracterizada 

também pelo acirramento de uma postura crítica e contestatória em relação 

aos mecanismos de controle e repressão que a sociedade exerce por meio 

de suas instituições, e pelo fortalecimento dos movimentos sociais de 

cunho político. Nesta época, a assistência em saúde, de caráter 

individualista e, fundamentalmente privada, também, é alvo de críticas e 

questionamentos. Neste momento paradoxal, o Ministério de Saúde passa a 

sinalizar que a assistência psiquiátrica precisaria ser revista. Sua 

preocupação decorria do fato de serem as internações psiquiátricas, o 

procedimento campeão em termos de gastos na saúde. Esta conjunção de 

fatores aliada à vontade política faz com que a reforma psiquiátrica ganhe 

força entre os movimentos sociais. 

Em 1966, ocorre a unificação dos Institutos de Aposentadorias e 

Pensões e a criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), que 

passa a assegurar e dar cobertura assistencial aos trabalhadores 

contribuintes do sistema. 

Os recursos do INPS são investidos na expansão da assistência 

psiquiátrica, tornando clara uma política de direcionamento dos recursos 
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públicos para a esfera privada através da contratação de leitos em clínicas e 

hospitais conveniados. Nos governos militares consolidou-se a articulação 

entre a internação psiquiátrica e a privatização da assistência. A título de 

exemplificação, o Hospital do Juquery que em 1965 atingiu o pico de 

superlotação, com 14.393 internos, teve um decréscimo no número de 

leitos às custas da transferência e redistribuição dos pacientes para os 

hospitais privados ou então a população dos hospitais públicos permanecia 

a mesma, enquanto a clientela das instituições conveniadas e remuneradas 

pelo setor público crescia enormemente chegando a atingir cerca de 80% 

dos leitos psiquiátricos do país. Se considerarmos que a maioria destes 

hospitais funcionava como empresas privadas com fins lucrativos, tendo 

como fonte de renda as internações psiquiátricas, podemos entender o 

significado da chamada “indústria da loucura”, cujo lucro estava 

diretamente relacionado ao número de internações efetivadas, sua duração 

e os gastos a elas relacionados. Sendo assim, neste período muitas 

internações desnecessárias, por longos períodos e em precárias condições 

de assistência foram efetivadas. 

Nas décadas de 1960 e 1970, do século passado, começaram a 

ocorrer as primeiras denúncias sobre situações de maus tratos, segregação e 

cronificação dos doentes mentais nos hospitais psiquiátricos, e sobre o 

excesso de investimentos financeiros compra de leitos psiquiátricos de 

hospitais privados. Estas começaram a surtir efeito junto ao Ministério da 

Saúde, Secretarias Estaduais e ao próprio INPS, levando-os a formular os 

primeiros documentos recomendando diversificação e regionalização dos 
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serviços, condenando a assistência centrada no grande hospital e propondo 

alternativas à hospitalização integral, além de ações dirigidas aos egressos e 

aos crônicos, visando a reinserção social (manual de serviço para assistência 

psiquiátrica do Ministério da Previdência Social). Apesar de inegável 

importância que tiveram, estes documentos não reverteram a situação 

assistencial que ainda permaneceu financiando, quase que exclusivamente, a 

estrutura hospitalar. 

 

c) Os primeiros movimentos reformistasc) Os primeiros movimentos reformistasc) Os primeiros movimentos reformistasc) Os primeiros movimentos reformistas    

 

Como fruto da discussão de profissionais que traziam experiências 

oriundas de outros países, surgem no Brasil, algumas iniciativas inspiradas 

no movimento das comunidades terapêuticas e na psiquiatria comunitária.  

A experiência das Comunidades Terapêutica, que no Brasil, 

manifestou-se na virada da década de 1960 para a de 1970, do século 

passado, pode ser definida como a tentativa de construção, a partir da 

psicanálise, de um novo modelo discursivo/organizacional que remodelasse 

as ações do cotidiano hospitalar, com base na interpretação, e nas "leituras 

inconscientes", não apenas dos pacientes, mas também a instituição e seus 

profissionais. Procurava questionar os limites entre saúde e enfermidade 

mental e denunciar a falta de nitidez na delimitação entre os mesmos. No 

entanto, sabe-se dos limites internos à experiência, que não se propondo a 

uma ruptura com o modelo asilar, acabou não tendo impacto sobre ele e 

sendo absorvida e servindo como marketing para manicômios privados, que 
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incorporavam uma roupagem moderna e liberal, esvaziada de qualquer 

mudança efetiva em termos de estrutura. 

Apesar das críticas chamarem atenção para o fato das comunidades 

terem sido apenas um intervalo liberal da vida asilar, ao qual sobreveio um 

retorno ao antigo modus operandi autoritário, destaca-se também que o 

sonho de liberdade embalado pelos valores democráticos e pelo discurso 

psicanalítico implicou verdadeiramente uma aproximação, uma escuta 

acolhedora e um apreço pela conversa e troca franca com os pacientes. 

(Teixeira, 1993). 

Além disto, outro ponto que merece destaque, diz respeito ao fato 

de que as comunidades terapêuticas elevaram a psicanálise à condição de 

saber determinante no funcionamento e estruturação das instituições 

psiquiátricas. Isto trouxe resultados predominantemente negativos que 

incutiram distorções epistemológicas e institucionais, mas impulsionou, ao 

mesmo tempo, uma reordenação da prática clínica e uma ruptura com 

paradigmas antes dominantes: Outro aspecto meritório observado é o de 

que a experiência das comunidades terapêuticas deu visibilidade à questão 

da cidadania, quando esta sequer figurava no cenário público como 

conceito ou pauta de discussão (Teixeira, 1993). 

O segundo antecedente do movimento da reforma, que havia 

mencionado ser importante por trazer à cena concepções que depois seriam 

por ele revistas é a Psiquiatria Comunitária. Propagada como alternativa à 

hegemonia do asilo, segregador e iatrogênico, propunha que a psiquiatria 

se organizasse segundo um programa mais amplo de intervenção na 
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comunidade. Ambicionava não apenas diagnosticar precocemente as 

situações críticas, visando resolvê-las antes da internação, mas também 

ordenar o espaço social de modo a prevenir o adoecimento mental. Essa 

intenção preventivista traduzia-se na bandeira de promoção da saúde 

mental. 

Apesar da aceitação inicial dessas teses no Brasil, os riscos de 

psiquiatrização e normatização do social contidos no ideário preventivo-

comunitário, foram logo apontados, por vários pesquisadores, dentre os 

quais: Joel Birman e Jurandir Freire Costa. Em seu relatório/artigo, os 

autores acompanham o percurso de constituição da noção de saúde mental 

como objeto da psiquiatria (objeto implícito nas iniciativas da psiquiatria 

institucional do pós-guerra e objeto explícito da psiquiatria comunitária). 

Demonstram que a noção de saúde mental filia-se a idéia de boa adaptação 

ao grupo social (Birman et al., 1994.), bem como as concepções eugenistas 

muitas vezes insinuadas em meio às idéias de prevenção. 

Finalmente, ao se    definir que o lócus da intervenção deixa de ser a 

instituição psiquiátrica e passa a ser a comunidade, produz-se a tendência 

de psiquiatrização do social, uma vez que é delegado ao psiquiatra o 

controle dos agentes não-profissionais, como vizinhos, líderes 

comunitários, agentes religiosos, e outros. 

Hoje, pensar e propor, tratar o paciente na comunidade utilizando-

a como recurso terapêutico, tem como base a concepção de que é possível 

para o mesmo, tal como ele é, com suas diferenças e particularidades, 

habitar o social. Nem o “louco” tem de se adaptar, nem ser posto à 
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margem por sua não adequação. A rede social de suporte deve se tornar um 

instrumento facilitador e potencializador da aceitação da diferença, da 

integração, da troca, da reciprocidade e da solidariedade da sociedade 

como um todo em relação à loucura. 

Ainda assim, alguns autores filiados à psiquiatria democrática 

italiana, propõem, em lugar de comunidade, o conceito de território. Ele 

seria o “tracejado” de demarcação da regionalização da assistência, 

compreendido, não com base na idéia meramente geográfica, de bairro de 

domicílio do sujeito, mas como o conjunto de referências socioculturais e 

econômicas que recortam a moldura de seu cotidiano, de seu projeto de 

vida, de sua inserção no mundo. A noção de território aponta, assim, para 

a idéia de territórios subjetivos. Em lugar de psiquiatria comunitária e 

preventiva, fala-se hoje em atenção psicossocial e território. 

A construção de uma rede comunitária de cuidados é fundamental 

para a consolidação da Reforma Psiquiátrica. A articulação em rede dos 

variados serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico é crucial para a 

constituição de um conjunto vivo e concreto de referências capazes de 

acolher a pessoa em sofrimento mental. Esta rede é maior, no entanto, do 

que o conjunto dos serviços de saúde mental do município. Uma rede se 

conforma na medida em que são permanentemente articuladas outras 

instituições, associações, cooperativas e variados espaços das cidades. A 

rede de atenção à saúde mental do SUS define-se assim como de base 

comunitária. É, portanto, fundamento para a construção desta rede a 

presença de um movimento permanente, direcionado para os outros 
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espaços da cidade, em busca da emancipação das pessoas com transtornos 

mentais (Brasil, 2005). 

A idéia fundamental aqui é que somente uma organização em rede, e 

não apenas um serviço ou equipamento, é capaz de fazer face à 

complexidade das demandas de inclusão de pessoas secularmente 

estigmatizadas, em um país de acentuadas desigualdades sociais. É a 

articulação em rede de diversos equipamentos da cidade, e não apenas de 

equipamentos de saúde, que pode garantir resolutividade, promoção da 

autonomia e da cidadania das pessoas com transtornos mentais. Para a 

organização desta rede, a noção de território é especialmente orientadora 

(Brasil, 2005). 

O território é a designação não apenas de uma área geográfica, mas 

das pessoas, das instituições, das redes e dos cenários nos quais se dão a 

vida comunitária. Assim, trabalhar no território não equivale a trabalhar na 

comunidade, mas a trabalhar com os componentes, saberes e forças 

concretas da comunidade que propõem soluções, apresentam demandas e 

que podem construir objetivos comuns. Trabalhar no território significa 

assim resgatar todos os saberes e potencialidades dos recursos da 

comunidade, construindo coletivamente as soluções, a multiplicidade de 

trocas entre as pessoas e os cuidados em saúde mental. É a idéia do 

território, como organizador da rede de atenção à saúde mental, que deve 

orientar as ações de todos os seus equipamentos (Brasil, 2005). 

As críticas aos modelos das Comunidades Terapêuticas e Psiquiatria 

Comunitária, como vimos acima, oras apontam o caráter reducionista da 
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transformação da instituição, no caso das comunidades terapêuticas; e oras 

uma perspectiva de psiquiatrização e normatização do social no caso da 

psiquiatria comunitária. De qualquer forma, o que se pode constatar é que, 

apesar de questionáveis em determinados aspectos, estes movimentos 

foram de extrema relevância, pois, ao se oporem ao asilamento e à 

segregação, abriram um precedente que deu início à efetiva transformação 

das práticas de atenção em saúde mental. 

Continuando nossa trajetória pela história da assistência em saúde 

mental, no estado de São Paulo, em função de uma reforma administrativa 

da Secretaria de Saúde ocorrida em 1968, é criada a Coordenadoria de 

Saúde Mental, que passa a aglutinar a Clínica Psiquiátrica, o Manicômio 

Judiciário, o Hospital Central do Juquery, as Colônias de Recuperação e o 

Serviço de Higiene Mental. Na gestão de Luiz Cerqueira em 1972, como 

coordenador de saúde mental do Estado de São Paulo, foi proposto 

convênio com Faculdades de Medicina e Enfermagem, na tentativa de 

desenvolver modelos de atenção e formação de profissionais voltados para 

o trabalho comunitário. Em 1973 ocorre o primeiro encontro de técnicos 

de saúde mental do Estado de São Paulo, marco histórico para o campo da 

saúde mental, que resulta num relatório versando a problemática de saúde 

mental do estado. 

Algumas experiências pontuais de trabalho comunitário tiveram 

início em 1975, nos centros de saúde de Vila Maria, Vila Prudente e 

Penha, porém não conseguiram avançar além da dimensão de projetos 

piloto e foram esvaziadas pela falta de recursos humanos e por uma certa 
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marginalidade da programação geral de saúde. 

Em 1976 ocorre uma outra reforma que estabelece a integração 

entre a Coordenadoria de Saúde Mental e a Coordenadoria de Saúde da 

Comunidade. Essa ação inclui a saúde mental às demais programações de 

saúde e abre espaço para em 1977 transformar o Serviço de Higiene 

Mental em Divisão de Ambulatórios. Embora os ambulatórios de saúde 

mental do Estado tenham sua origem no final da década de 60, a década de 

80 foi o período de ampliação efetiva e significativa destes serviços na rede 

de saúde. 

Em 1978 houve uma importante iniciativa por parte da 

Coordenadoria de Saúde Mental da Secretaria de Estado da Saúde em 

parceria com o Ministério da Saúde, firmando convênio com a Faculdade de 

Saúde Pública da USP, para a realização de um curso para formação de 

técnicos em Saúde Mental destinados a compor 14 equipes 

multiprofissionais para a atenção básica. Estes profissionais somente foram 

absorvidos nos centros de saúde em 1980 e, apesar de não haver uma 

programação oficial para estes serviços, estes trabalhos funcionaram como 

importantes embriões de práticas comunitárias na área de saúde mental, 

construindo três eixos de intervenção: o atendimento especializado em 

saúde mental, o trabalho conjunto com os outros programas da unidade e o 

trabalho na comunidade. 

    

d) A situaçãd) A situaçãd) A situaçãd) A situação da saúde na década de 1980o da saúde na década de 1980o da saúde na década de 1980o da saúde na década de 1980    
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O campo da saúde, segundo Silva (2003), antes da implantação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) estava assim caracterizado: 

• Forte centralização na esfera federal, via Instituto Nacional 

de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS), que 

administrava os gastos públicos da saúde privilegiando ações 

e serviços de assistência médica, de base hospitalar, bastante 

dissociados das ações de promoção e prevenção; 

• Fragmentação organizacional entre, de um lado, o Ministério 

da Saúde, as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, e 

de outro o INAMPS e os prestadores de serviços de 

assistência médica conveniados; 

• Ausência de controle público (definição de formas de 

financiamento, prioridades e distribuição geográfica dos 

serviços) e social (controle da qualidade e tipo de serviço 

prestado aos usuários); 

• Concentração dos atendimentos em unidades hospitalares 

ou ambulatoriais de nível secundário, resultando em altos 

custos, falta de hierarquização e regionalização, ausência de 

integração e coordenação na assistência. 

Este perfil de intervenção e a ênfase das políticas de atenção à 

saúde perduraram até o início dos anos de 1990, bem como seu 

financiamento, que era proveniente de recursos do Fundo de Previdência e 

Assistência Social. O modelo hegemônico, baseado em ações curativas, 

provocou uma expansão da cobertura assistencial, as custas basicamente da 
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atenção hospitalar, gerando altos custos, baixa resolutividade e 

posteriormente originou a chamada crise da previdência. Salientamos que 

apesar do aumento dos gastos estes ainda estavam em níveis inferiores aos 

observados em outros países da América Latina com graus semelhantes de 

desenvolvimento ao Brasil. 

Em meio a uma forte crise econômica e de insatisfação da 

população pela má qualidade da assistência prestada, o governo se viu 

obrigado a redefinir as diretrizes para a área de saúde mental. No ano de 

1980, o Ministério da Saúde publica o documento “Diretrizes para a Saúde 

Mental” onde estavam traçados os principais pontos de orientação à 

política de saúde mental nos anos seguintes: substituição do modelo asilar 

com ênfase no tratamento extra-hospitalar; ampliação do enfoque 

exclusivamente organicista para uma abordagem multicausal do transtorno 

mental; integração das ações de saúde mental à rede de serviços de saúde; 

criação de unidades intermediárias entre a internação e o ambulatório 

tradicional; limitação do período de internação e promoção de reintegração 

familiar e social do doente; articulação dos sistemas formal e informal de 

cuidados de saúde; promoção de estudos epidemiológicos e pesquisas; 

participação de vários segmentos da sociedade na discussão, avaliação e 

operacionalização das mudanças. Para Pitta-Hoisel (1984), houve uma 

convergência de princípios por parte de todas as instituições com 

responsabilidade de traçar uma política de saúde mental.  

Um outro reflexo da crise da previdência foi a criação do Conselho 

Consultivo da Administração da Saúde Previdenciária (CONASP) que, em 
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1982, conjuntamente com o Ministério da Previdência e Assistência Social 

elaborou o Programa de Reorientação da Assistência Psiquiátrica. Este 

preconizava a reforma da assistência prestada e a criação de formas de 

assistência alternativas à internação psiquiátrica, tendo como princípios 

orientadores do novo modelo assistencial, a assistência predominantemente 

extra-hospitalar, o trabalho em equipe multiprofissional, a inclusão da 

assistência na atenção primária de saúde e a regionalização, integração e 

hierarquização de serviços. Em vistas da implantação do modelo, propunha-

se maior integração programática entre as esferas federal, estadual e 

municipal, a fim de elaborar programas adequados às diversas regiões do 

país, além de supervisão técnica e desenvolvimento de um programa de 

capacitação de recursos humanos. 

Visto de uma outra perspectiva como nos mostra Merhy (1997), o 

modelo tecnoassistencial que nos apresentou o Plano CONASP trouxe: 

“... a conceituação de uma rede básica de 

saúde, que seria a porta de entrada dos 

serviços, e que deveria obedecer a uma 

hierarquia tecnológica da assistência à saúde 

como primária, secundária e terciária. Isto 

inspirado ao mesmo tempo na História Natural 

da Doença e em uma pobre visão 

“medicalizante” das ações de saúde, dispostas 

tecnologicamente num continuum, de acordo 

com a seqüência linear dos cinco níveis de 

prevenção, na qual (a rede básica) atos mais 

simples e de baixa incorporação tecnológica 

(estas entendidas como insumos e 
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equipamentos), corresponderiam graus 

elevados de resolutividade da maioria dos 

”simples” problemas de saúde, que com 

retaguardas de maior complexidade 

completariam a resolução de problemas mais 

complexos” (Merhy, 1997:220). 

 
Segundo a análise do autor acima citado, esse modelo apresenta 

dificuldades importantes para a Reforma Sanitária, que abrangem a esfera da 

política (como o financiamento, as categorias profissionais, o controle 

social sobre as diretrizes, etc) e a da subjetividade individual e das 

particularidades sócio-culturais de determinadas populações (incluindo a 

vulnerabilidade social de amplos setores populacionais, as diferenças 

individuais na manifestação e vivência do processo de adoecimento, cura ou 

tratamento no caso de doenças crônicas). Ao abordar os impactos deste 

modelo na Reforma Psiquiátrica o autor afirma haver uma passagem do 

campo das dificuldades para o das impossibilidades, e conclui que os 

problemas decorrentes desta configuração permanecem como herança até 

os dias atuais. Não acredita ser possível à rede básica ser verdadeiramente 

porta de entrada do sistema, se ela funciona com equipes mínimas, com 

contratos de trabalho reduzidos em termos de horas, de acesso restrito ao 

usuário, pois não existe equipe em toda rede? Chama atenção ao paradoxo 

intrínseco ao conceito de hierarquização em saúde mental, uma vez que 

nesta área a tecnologia essencial sofisticada e complexa é a tecnologia mais 

barata, básica e única: os recursos humanos. 

Continuando nosso percurso histórico da assistência em saúde no 
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país na década de 80, do século passado, temos em meados desta década, 

algumas iniciativas governamentais que procuraram modificar o perfil de 

intervenção, como, por exemplo, o Programa de Ações Integradas de Saúde 

(PAIS). Em São Paulo a implantação do programa PAIS, em 1983, resultou 

de um convênio assinado entre o Ministério da Previdência e Assistência 

Social, o Ministério da Saúde e o Estado de São Paulo com a adesão do 

Município de São Paulo. Dentre seus princípios gerais encontram-se: a 

responsabilidade do poder público em relação à saúde da população e ao 

controle do sistema integração interinstitucional articulando o setor privado 

prestador de serviços ao setor público, definição de programas a partir de 

estudos de prevalência de doenças, integralidade das ações de saúde, 

regionalização e hierarquização única dos serviços públicos e privados, 

valorização das atividades básicas de saúde assegurando-se o 

encaminhamento das situações de maior complexidade, utilização prioritária 

da capacidade da rede pública, descentralização do planejamento e 

administração, co-participação das instituições envolvidas no financiamento 

das ações, desenvolvimento dos recursos humanos, participação dos 

segmentos sociais na definição de necessidades, avaliação e controle. A 

execução das propostas previa a constituição de comissões gestoras 

(estadual, regional e municipal) e um órgão interministerial, a CIPLAN em 

consonância com o CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde). 

O programa PAIS permitiu, na época, o repasse de recursos para o estado e 

a prefeitura que, na área de saúde mental, foram utilizados para 

reaparelhamento, reformas dos equipamentos públicos e contratação de 
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pessoal, resultando na ampliação do número de ambulatórios, aumento das 

ações de saúde mental em unidades básicas (equipe mínima de saúde 

mental), instituição de programas de supervisão clínica e aperfeiçoamento 

administrativo. Cabe ressaltar que, nesse período, também foram 

implantadas as primeiras unidades de emergência psiquiátrica e enfermarias 

em hospitais gerais. 

O processo de redemocratização do país trouxe de volta a 

possibilidade da população eleger seus governadores estaduais, depois de 

20 anos sem eleições diretas, e também de criar condições de participação 

dos setores progressistas na condução das políticas públicas de saúde. O 

ano da eleição para governador do estado de São Paulo, 1982, foi de 

intensa mobilização dos profissionais de saúde mental que vinham 

desenvolvendo, na esfera das práticas, alguns enfrentamentos à grave 

situação da assistência psiquiátrica. Formou-se um grupo de técnicos de 

saúde mental que, na perspectiva de assumir o poder após as eleições, 

realizou seminários, jornadas e grupos de trabalho para discutir 

inicialmente, um diagnóstico da situação. 

Nesta perspectiva verificou-se que a rede hospitalar estadual, na 

época, contava com 39.817 leitos psiquiátricos, dos quais mais de 70% 

eram leitos privados e destes quase 2/3 eram lucrativos. Por outro lado, a 

rede extra hospitalar estava composta por 18 ambulatórios de saúde mental 

(11 na Grande São Paulo e 7 no interior), 46 centros de saúde com alguma 

atenção à saúde mental (19 na Grande São Paulo e 25 no interior) e 11 

postos do INAMPS com atendimento psiquiátrico (4 na Grande São Paulo 
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e 7 no interior). 

Em 1983, verificava-se que a rede de ambulatórios de saúde mental 

apresentava uma série de problemas no que diz respeito a instalações 

físicas, dimensionamento de pessoal, ausência de proposta institucional e 

de trabalho em equipe multiprofissional. Quanto à rede básica de centros 

de saúde, salvo em algumas unidades onde se conseguiu manter um 

trabalho em equipe, os profissionais de modo geral trabalhavam 

isoladamente, exercendo práticas desarticuladas e com pequeno grau de 

resolutividade. 

No governo Franco Montoro dá-se um importante salto no que diz 

respeito à assistência, uma vez que a Coordenadoria de Saúde Mental ao 

impor-se como meta a implementação de uma política condizente com 

todas as discussões e propostas técnicas defendidas pelos trabalhadores de 

saúde mental em inúmeros fóruns, congressos e publicações, começa a 

promover uma mudança concreta na rede de serviços de saúde mental. 

Vários documentos norteadores foram produzidos visando viabilizar a 

mudança almejada no modo de assistência prestado. Dentre os principais 

encontra-se a Proposta de Trabalho para Equipes Multiprofissionais em 

Unidades Básicas e em Ambulatórios de Saúde Mental que, apesar de 

estabelecer as atribuições dos ambulatórios e unidades básicas segundo as 

noções preventivistas, reforçando a hierarquização da atenção (primária e 

secundária), ainda assim, foi responsável por importantes contribuições à 

organização dos serviços e suscitou muitas discussões gerando novas 

propostas. 
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Em 1984, o governo do Estado de São Paulo apresenta ao banco 

mundial uma proposta formal para implantar um sistema de atenção integral 

na região metropolitana de São Paulo – Programa Metropolitano de Saúde 

(PMS). Este programa estabelecia um sistema articulado de serviços 

compondo módulos para uma região de 150 a 200.000 habitantes, com 

infra-estrutura para a atenção primária, secundária, serviço de emergência e 

um hospital geral com leitos psiquiátricos. A proposta estava em 

consonância com o programa PAIS e o CONASP e seu financiamento 

garantiria o custo operacional da rede de serviços, além de contar com a 

assessoria técnica da OPAS/ OMS através do Programa de Educação em 

Administração de Saúde. 

Em 1986, em nível federal inicia-se a descentralização da saúde 

com a criação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), 

considerado como uma etapa em direção a implantação do Sistema Único 

de Saúde (SUS). A proposição deste sistema teve no movimento da reforma 

sanitária seu principal protagonista e entre os objetivos a serem alcançados 

figurava a ampliação dos níveis de responsabilidade das gestões locais ou 

regionais. 

Para a área da saúde mental e para a reforma psiquiátrica alguns 

princípios do SUS produziram contribuições importantes: 1) 

descentralização com a municipalização da assistência; 2) integralidade da 

assistência oferecida devendo abranger os diversos níveis de atenção à 

doença e a responsabilização pela saúde do munícipe, entendendo a 

recuperação dos indivíduos intersetorialmente; 3) e o controle social – 
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tripartite – da aplicação financeira e necessidade e organização dos serviços 

oferecidos. Porém, o princípio da hierarquização prendeu a proposta de 

reforma psiquiátrica aos moldes burocráticos. Isto ocorreu, em função da 

obrigatoriedade de que os novos serviços se incorporassem à rede básica se 

enquadrassem na classificação: primários, secundários (só respondendo a 

encaminhamentos da rede), e intermediários. 

A hierarquização na área da assistência em saúde mental dificulta o 

acesso do usuário, pois atrelada a um sistema classificatório de graus e 

tipos de crise, e torna o cuidado oferecido fracionado de um modo 

prejudicial ao tratamento. Tendo-se em conta que o portador de um grave 

sofrimento psíquico apresenta uma fragilização importante no campo das 

relações interpessoais e sociais, necessitando do empréstimo contratual de 

pessoas – familiares, vizinhos e técnicos - que a acompanham, o fato da 

situação de crise representar o encaminhamento para uma outra instituição 

e a perda do contato com suas referências habituais, mostra-se 

extremamente negativo para o processo de tratar em curso. 

Ainda em 1986, no Estado de São Paulo, dá-se uma nova reforma 

administrativa da Secretaria de Saúde, decorrente da extinção da 

Coordenadoria de Saúde Mental e da Divisão de Ambulatórios, dando 

origem, com base no modelo de Ações Programáticas em Saúde, aos 

Escritórios Regionais de Saúde (ERSA). Nesta injunção histórica, no ano de 

1987, surge, no prédio em que funcionava a antiga Divisão de 

Ambulatórios, o primeiro Centro de Atenção Psicossocial público no Brasil. 

O projeto deste CAPS – Professor Luiz da Rocha Cerqueira – foi 
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idealizado por parte da equipe que compunha a Divisão de Ambulatórios e 

tinha como proposta oferecer assistência de qualidade para pessoas com 

grave comprometimento psíquico, aliada à produção de conhecimento para 

o ensino e a pesquisa em saúde mental. Podemos considerar a criação do 

CAPS Luiz Cerqueira como uma última iniciativa resultante de um período 

tido como profícuo em termos de realizações na área da saúde mental no 

Estado de São Paulo. As bases deste trabalho de questionamento e 

reformulação do modelo de assistência em saúde mental que culminou na 

criação do CAPS Luiz da Rocha Cerqueira foram os movimentos reformistas 

de saúde que no final da década de 1970 ganham visibilidade na cena 

política. Com o término do mandato de Franco Montoro, a partir de 1987, 

os retrocessos no campo da assistência em saúde mental começam a 

aparecer. A inexistência de novos serviços da rede extra-hospitalar e a 

diminuição dos índices relacionados aos investimentos em recursos 

humanos revelam esta realidade de retrocesso e desestabilização de um 

trabalho fundamental que havia sido desenvolvido. 

Ao lado de toda uma década onde a política de atenção à saúde foi 

marcada pela ineficiência da gestão pública e pela baixa efetividade das 

ações no atendimento das necessidades da população e, inclusive em 

função disto, o cenário foi tomado por inúmeros movimentos 

reivindicatórios, revelando a intensa organização e efetiva participação dos 

profissionais de saúde, aliados a instituições formadoras, entidades civis, 

usuários, familiares e sociedade em geral, buscando a modificação da 

situação. No campo da saúde mental este movimento merece destaque e 
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para tanto a ele dedicaremos um espaço exclusivo. 

 

 

e) O Movimento da Reforma Psiquiátricae) O Movimento da Reforma Psiquiátricae) O Movimento da Reforma Psiquiátricae) O Movimento da Reforma Psiquiátrica    

 

No contexto do Estado autoritário, a segunda metade da década de 

1970 é marcada pela emergência de críticas ao modelo assistencial público 

em saúde, por sua ineficiência, seu caráter privativista e pelas inúmeras 

denúncias de fraudes no sistema de financiamento. A crítica às políticas de 

saúde e a elaboração de alternativas constituíram o que veio a se chamar 

Reforma Sanitária, movimento que propunha a reformulação do sistema de 

saúde nas áreas de planejamento, gestão e modelo assistencial, de modo a 

atender as necessidades da população. 

No âmbito da assistência psiquiátrica, os profissionais de saúde 

iniciam uma série de discussões e reivindicações cujos objetivos eram, 

prioritariamente, o combate à segregação dos doentes mentais, as 

necessidades de transformação das instituições asilares e a melhoria das 

condições de trabalho. Em 1978 é criado o Movimento dos Trabalhadores 

de Saúde Mental (MTSM), que alcança grande repercussão por aliar, 

inicialmente, reivindicações trabalhistas e um discurso humanitário em 

defesa dos doentes mentais. 

Nos anos que se seguiram o MTSM liderou os processos de 

discussão em torno da precariedade e da necessidade de mudança da 

assistência psiquiátrica, além da discussão do papel político dos 
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trabalhadores na transformação da realidade assistencial, conseguindo 

gradualmente agregar outros profissionais, instituições, entidades civis, 

usuários e familiares, transformando um original movimento de 

trabalhadores em um movimento social, que se convencionou chamar de 

Reforma Psiquiátrica. Em meio ao momento de redemocratização do país, 

assistimos a vitória da oposição em diversos estados, nas eleições diretas 

para governador (1982), e dois anos depois, como resultado do 

movimento pelas “Diretas Já”, as eleições diretas para Presidente da 

República (1989). 

A possibilidade de eleger nossos representantes determinou, em 

muitas localidades, o acesso dos protagonistas do Movimento da Reforma 

Psiquiátrica a cargos na gestão pública, levando consigo as propostas de 

reformulação da assistência, produzindo uma certa identidade entre o 

movimento e o próprio Estado. No estado de São Paulo esta identidade foi 

bastante evidenciada na década de 1980, tanto que podemos considerar o 

momento de maior investimento na construção de políticas e ações em 

saúde mental, provenientes da própria estrutura organizacional da Secretaria 

de Saúde. 

Neste período uma seqüência de eventos foi realizada, fazendo 

avançar e solidificar as propostas para um novo sistema de saúde brasileiro 

e as transformações necessárias à reforma da assistência psiquiátrica: o I 

Encontro Nacional dos Trabalhadores de Saúde Mental (1985), a VIII 

Conferência Nacional de Saúde (1986) considerada um marco histórico na 

luta pela construção do SUS, que teve como desdobramento a I 
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Conferência Nacional de Saúde Mental (1987), cujo relatório final 

propunha a reformulação do modelo assistencial a partir da reorganização 

dos serviços, a definição da política de recursos humanos e a revisão da 

legislação. 

A constatação, durante a I CNSM, de que a resistência da iniciativa 

privada manicomial dificultava a incorporação das propostas reformistas nas 

políticas oficiais, fez surgir o II Encontro de Trabalhadores de Saúde Mental 

(no final do mesmo ano) onde se discute para além da transformação do 

sistema de saúde, a necessidade de desconstruir as instituições 

psiquiátricas, instituindo uma nova trajetória reformista com o lema: Por 

uma Sociedade sem Manicômios. De acordo com as discussões do 

Movimento da Reforma Psiquiátrica, o então deputado Paulo Delgado 

elaborou um projeto de Lei 3657/ 89 que propunha a extinção progressiva 

dos hospitais psiquiátricos, projeto este que tramitou por mais de dez anos 

antes de sua aprovação, com modificações, denotando a forte resistência do 

modelo hegemônico hospitalocêntrico. 

A década de 1980 foi extremamente importante para o Movimento 

da Reforma Psiquiátrica, pois além do amadurecimento da crítica ao modelo 

asilar, houve a consolidação dos novos rumos do movimento por meio da 

ampliação dos protagonistas, da iniciativa de revisão legislativa e de 

experiências bem sucedidas de atenção à saúde mental, substitutiva ao 

manicômio, porém, esta movimentação foi muito mais intensa nos estados 

da federação do que no governo central. Reflexo disto é a aprovação de leis 

estaduais na década de 1990 em sete Estados e no Distrito Federal, 
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estabelecendo a substituição progressiva da assistência em hospitais 

psiquiátricos pelo tratamento em serviços extra-hospitalares. 

Salientamos que o estado de São Paulo, na década de 1980, 

participou ativamente de todos estes eventos, constituiu-se em diversos 

momentos como uma liderança importante do movimento e também foi 

sede do primeiro centro de atenção psicossocial público do país, embora 

não tenha até os dias de hoje, uma lei estadual que reflita esta vocação 

reformista de antigamente. De todo modo a reforma psiquiátrica pode, nos 

dias atuais, ser considerada como um processo histórico que, 

paulatinamente, tomou o cenário nacional e a partir da crítica ao modelo 

asilar, vem construindo, por intermédio de seus atores sociais, propostas, 

estratégias e práticas, num campo heterogêneo de saberes: clínicos, 

políticos, sociais, culturais e jurídicos. 

 

 

f) O Sistema de Saúde Brasileiro f) O Sistema de Saúde Brasileiro f) O Sistema de Saúde Brasileiro f) O Sistema de Saúde Brasileiro –––– SUS e as Políticas Oficiais SUS e as Políticas Oficiais SUS e as Políticas Oficiais SUS e as Políticas Oficiais    

As ações de saúde têm estado presentes na agenda governamental, 

desde a origem do Estado brasileiro, ainda que de forma pontual e 

caracterizada por ações de saúde pública e campanhas de prevenção. 

O processo de desenvolvimento do país e a exigência de 

manutenção e reprodução da força de trabalho nas áreas de interesse da 

expansão do capital ou da produção de materiais estratégicos determinaram 

a crescente incorporação de ações e programas governamentais organizadas 
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na forma de campanhas sanitárias verticais, sob comando federal, às vezes 

associadas com de serviços básicos de saúde. 

A assistência médica se incorporou às ações asseguradas à 

população brasileira, em 1923, com a Lei Eloy Chaves, que criou as 

primeiras Caixas de Assistência e Previdência. Neste momento, o acesso à 

assistência médica era benefício oferecido aos segurados previdenciários e 

seus dependentes, por instituições e mecanismos vinculados às Caixas de 

Aposentadorias e Pensões (CAPs). 

A exclusão de amplos setores da população dos benefícios 

previdenciários — reservados à reduzida parcela incorporada ao mercado de 

trabalho urbano-industrial — determinou, por conseqüência, o caráter 

restrito da assistência médica oficial. 

Esta foi a raiz da diferenciação e da desigualdade no acesso que 

marcaram o sistema de saúde brasileiro e que começou a ser atenuada 

somente a partir da década de 70, com algumas iniciativas governamentais, 

que incluíam: 

• a implantação do FUNRURAL, que incorporou parcialmente 

a população rural; 

• o Plano de Pronta Ação (PPA), que estendeu a toda a 

população, independentemente de vínculo previdenciário, o 

atendimento de urgência e emergência; 

• o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e 

Saneamento (PIASS), que expandiu a cobertura com atenção 

básica à saúde; 
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• as Ações Integradas de Saúde (AIS) , que mediante parceria 

com estados e municípios, ampliaram a cobertura dos 

serviços de assistência médico-hospitalar à população não 

previdenciária. 

Além, de seu caráter excludente, três outros traços desse sistema 

eram: a centralização, a fragmentação institucional, e a predominância da 

compra de serviços da esfera privada para a provisão da assistência médico-

hospitalar. 

A atribuição das funções de saúde pública coletivas ao Ministério 

da Saúde (diretamente e por intermédio das secretarias estaduais de Saúde) 

e a vinculação da assistência médico-hospitalar individual ao sistema 

previdenciário geraram uma fragmentação da responsabilidade institucional 

pela provisão de serviços de saúde, produzindo distorções até hoje 

existentes no sistema de saúde. Dentre elas esta a prevalência de ações 

curativas, que esta na base da estruturação de um sistema hegemonicamente 

"hospitalocêntrico". 

Outra característica surgiu em 1964, quando o regime autoritário 

conduziu um processo de centralização, na esfera federal, das receitas 

públicas e das funções de Estado. Acresceu-se a isto a unificação do sistema 

previdenciário, em 1966 que transformou a saúde em responsabilidade 

prioritariamente atribuída à União, tornando estados e municípios seus 

“dependentes”, progressivamente com menor importância enquanto 

gestores. A atual precariedade da capacidade de gestão de grande parte das 

unidades federadas pode ser atribuída a esta política. 
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Também a partir da década de 60, instituiu-se outro traço marcante 

do sistema: a prioridade dada à compra de serviços médicos para o setor. 

O direcionamento dos recursos públicos ao financiamento da esfera privada 

e a garantia de um mercado institucional viabilizaram a constituição de uma 

expressiva rede privada na área da assistência médico-hospitalar, ao mesmo 

tempo em que provocaram um processo de fragilização e redução da 

presença da rede pública existente. O fato deste movimento não ter sido 

regulamentado e controlado, fez com que a expansão da rede privada 

convergisse para os núcleos mais dinâmicos da economia, resultando em 

forte concentração espacial-geográfica dos equipamentos de atenção 

médico-hospitalar. Esse é o fator que explica a desigualdade na distribuição 

de serviços, expressa, por exemplo, no fato da concentração de leitos ser 

maior na região sul e sudeste, do que na nordeste e na região norte. 

O início da década de 80, do século passado, é marcado pelos 

primeiros movimentos da transição democrática e liberalização política, e 

também por uma profunda crise econômica, em especial a de financiamento 

do Estado. Tais mudanças põem em cena novos atores e movimentos 

sociais, que trazem à pauta de discussões as reivindicações por serviços e 

ações de saúde.     

A crise econômica teve como efeito, por um lado, a piora da 

distribuição da renda e da qualidade de vida, que trouxe como 

conseqüência um aumento das necessidades de atenção à saúde; e por 

outro, a diminuição das receitas fiscais e de contribuições sociais, que levou 

a compressão do volume de recursos destinados à área. Para cobrir os 
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déficits relativos aos benefícios previdenciários, visando viabilizar o 

equilíbrio orçamentário, o Estado optou pela compressão dos gastos com 

saúde como solução. 

Assim, como forma de controlar os gastos com saúde e, 

simultaneamente, viabilizar a expansão da cobertura, o Plano CONASP 

propôs: 

• a reversão do modelo centrado na assistência hospitalar; 

• a eliminação da capacidade ociosa do setor público; 

• a melhoria da operação da rede, por meio do aumento da 

produtividade, da racionalização e da qualidade dos serviços. 

O CONASP, mesmo sem ser integralmente implementado, 

construiu as bases para algumas transformações importantes como as AIS e, 

em seguida, o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS). Estes 

viabilizaram a expansão da cobertura, além da e reintegração entre sistemas 

públicos municipais e estaduais na prestação de assistência, mediante 

delegação de competências. 

Nesse período, o Movimento pela Reforma Sanitária, alça suas 

bandeiras por melhoria das condições de saúde da população; 

reconhecimento da saúde como direito social universal; responsabilidade 

estatal na provisão das condições de acesso a esse direito; reorientação do 

modelo sob a égide dos princípios da integralidade da atenção e da 

eqüidade e descentralização da responsabilidade pelo oferecimento de 

ações e serviços. O fato de estas teses terem sido legitimadas em 1986 na 
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8ª Conferência Nacional de Saúde serviu como alavanca para que, em 

1988, fossem incorporadas ao texto da Constituição. 

Ao incorporar o conceito de seguridade social — "um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da Sociedade, 

destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social" (Constituição Federal, art. 194) — a Constituição 

promulgada em 5 de outubro de 1988 mobilizou um importante e 

significativo processo de transformação no sistema de saúde brasileiro. Não 

só a reconheceu como direito social, mas também propôs um novo 

paradigma à organização da ação estatal na área. 

Esse novo marco referencial está expresso em dois dispositivos. No 

art. 196, que assegura o direito à saúde "mediante políticas econômicas e 

sociais que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação", e no art. 198, que determina como diretrizes para 

a organização do Sistema Único de Saúde: 

• o atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

• a descentralização e a participação comunitária.  

O SUS constitui-se pelo conjunto de ações e serviços de saúde, 

organizado em rede regionalizada, hierarquizada e descentralizada, prestado 

por órgãos e instituições públicas (federais, estaduais e municipais) pela 

administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público 

(Lei nº 8 080/90, art. 4º, caput). A iniciativa privada pode participar do 
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SUS em caráter complementar (Constituição Federal, art. 199, § 1º; Lei nº 

8 080/90, art. 4º, § 2º), mediante contrato de direito público. 

Na divisão das competências relativas às três esferas de governo, 

no que diz respeito aos cuidados e assistência pública à saúde, os 

municípios receberam a incumbência específica de prestar serviços de 

atendimento à saúde da população a União e o Estado de prover a 

cooperação técnica e financeira necessária ao exercício desse encargo 

(Constituição Federal, art. 30, VII). 

O SUS foi regulamentado dois anos depois da promulgação do 

texto constitucional. Fundamenta-se nos princípios constitucionais da 

universalidade, eqüidade e integralidade da atenção à saúde que apontam 

para a construção de um sistema de saúde que: 

• assegure a todos o acesso gratuito aos diferentes níveis de 

complexidade do sistema, mediante a utilização de 

mecanismos de referência e contra-referência municipal, 

regional, estadual e nacional; 

• articule promoção, prevenção e recuperação; 

• promova ações de vigilância e controle sobre ambientes, 

produtos, processos e serviços;  

• garanta o acesso a informações e o exercício do controle 

social. 

Desde sua implantação, inúmeros são os avanços evidenciados na 

área pela melhora de indicadores de saúde e de eficiência do atendimento, 

porém, também são muitas as dificuldades de implementação, caracterizadas 
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pelo embate com o setor privado, crise de financiamento do setor, 

permanência de problemas de cobertura assistencial, resolutividade e 

equidade no acesso e utilização dos serviços. 

Há também problemas no que diz respeito ao âmbito da gestão. 

Uma renovação neste campo implicaria desde a remodelagem institucional 

visando a operacionalização do sistema sob a lógica da integralidade da 

atenção e a promoção da saúde, até a efetivação de novas práticas sanitárias 

e ações integrada entre saúde e outros setores sociais visando a superação 

de algumas das determinações dos problemas da saúde. 

 

g) A Saúde Mental na década de 1990g) A Saúde Mental na década de 1990g) A Saúde Mental na década de 1990g) A Saúde Mental na década de 1990    

 

No campo da assistência psiquiátrica a Conferência sobre a 

Reestruturação da Assistência Psiquiátrica na América Latina (1990) 

impulsionou o debate sobre a reforma da assistência, resultando na 

Declaração de Caracas (1991) que recomendou às nações participantes: a 

viabilização das condições necessárias para implantação de um modelo de 

atenção centrado na comunidade e inscrito nas suas redes sociais de 

referência, bem como a diminuição progressiva do cuidado hospitalar, e o 

resguardo da dignidade e dos direitos humanos dos usuários. 

No âmbito nacional, em 1991, a Coordenação Nacional de Saúde 

Mental do Ministério da Saúde assume o compromisso de regulamentar as 

diretrizes traçadas até então. A publicação da Portaria nº 189 (Brasil, 

2004a) que foi posteriormente complementada pela Portaria nº 224 (Brasil 
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2004a), além de ter reafirmado os princípios da reorientação do modelo de 

atenção, estabeleceu as normas de funcionamento e financiamento dos 

serviços de saúde mental e incorporou novos procedimentos à tabela do 

SUS, garantindo assim o financiamento das ações de saúde mental da rede 

extra-hospitalar, priorizando a internação em hospital geral e instituindo 

regras mais rígidas para o funcionamento e fiscalização dos hospitais 

psiquiátricos.  

Na Portaria nº 189 o procedimento CAPS é descrito como: 

“Atendimento a pacientes que demandem 

programa de atenção de cuidados intensivos, 

por equipe multiprofissional em regime de um 

(ou dois) turnos de 4 horas, incluindo um 

conjunto de atividades (acompanhamento 

médico, acompanhamento terapêutico, oficina 

terapêutica, psicoterapia individual/grupal, 

atividades de lazer, orientação familiar) com 

fornecimento de duas (ou três) refeições, 

realizado em unidades locais devidamente 

cadastradas no SIA [Sistema de Informações 

Ambulatoriais] para a execução deste tipo de 

procedimento”. (Brasil, 2004a: 239). 

 

No ano seguinte, a Portaria nº 224 define o CAPS como: 

...Unidades de saúde locais/regionalizadas que 

contam com uma população adscrita definida 

pelo nível local e que oferecem atendimento de 

cuidados intermediários entre o regime 

ambulatorial e a internação hospitalar, em um 
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ou dois turnos de 4 horas, por equipe 

profissional. (Brasil, 2004a:224) 

 

Consta ainda, neste documento, a especificação das atividades a 

serem implementadas (atendimento medicamentoso, psicoterapias, 

orientação, visitas domiciliares, atendimento às famílias, atividades 

comunitárias de integração e inserção social) e dos recursos humanos 

necessários. 

No final do ano de 1992, com a realização da II Conferência 

Nacional de Saúde Mental, intensificaram-se e aprofundaram-se as críticas 

ao modelo hospitalocêntrico e foi formalizado um novo modelo de atenção, 

fundamentado no conceito da atenção integral e dos direitos de cidadania 

aos portadores de transtornos mentais. A realização da II Conferência, e as 

portarias em conjunto com algumas leis estaduais promulgadas nos anos 

seguintes, engendraram alguns importantes processos no campo da reforma 

psiquiátrica, tais como: redução no número de leitos; fechamento de 

hospitais psiquiátricos; aumento da rede de serviços extra-hospitalares, 

movimentos de organização de usuários e familiares. 

Mesmo neste momento considerado profícuo, cabe ressaltar que os 

investimentos na rede hospitalar mantinham-se desproporcionalmente altos 

se comparados aos realizados na rede substitutiva.  

No período de 1991 a 1994, no estado de São Paulo, pouco se 

investiu nas unidades da rede extra-hospitalar. Houve, no entanto, uma 

intensa atividade de supervisão nos hospitais psiquiátricos, sustentada por 
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um colegiado de coordenadores e assessores estaduais que constituíram o 

Grupo de Avaliação da Assistência Psiquiátrica (GAP), conjuntamente com 

a coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde, que resultou no 

descredenciamento de vários leitos hospitalares. Segundo Cambraia 

(1999), neste período a área técnica de saúde mental da Secretaria de 

Estado da Saúde de São Paulo, estabeleceu uma relação mais direta com o 

Ministério da Saúde do que com os diretores de ERSAs no estado de São 

Paulo. 

Em 1995, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo passou por 

uma nova reforma administrativa que institui as Direções Regionais de 

Saúde (DIR), em substituição aos ERSAs, ligadas a Coordenação de Saúde 

da Região Metropolitana da Grande São Paulo e a Coordenação de Saúde 

do Interior. O atraso no processo de municipalização da saúde na capital do 

estado manteve a maioria dos serviços de saúde mental sob a gerência e 

gestão do estado até 2001. 

Após alguns anos de certo esvaziamento de políticas públicas no 

setor (1993 a 1998), em 1999 a coordenação de saúde mental do 

Ministério da Saúde lança um novo documento “Por uma política de Saúde 

mental”, retomando as ações políticas da Reforma Psiquiátrica. Entre as 

necessidades apontadas no documento estão: a garantia na dispensação de 

psicofármacos essenciais nos estados e municípios, apoio para 

equipamentos e qualificação de centros de atenção psicossocial no país, 

projetos de criação de residências terapêuticas e CAPS/NAPS 24 horas, 

introdução de bônus incentivo para programa de reabilitação assistida e a 
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capacitação de recursos humanos (Figueiredo, Cavalcanti, 2001). 

Os anos seguintes foram muito importantes para a formulação, em 

nível nacional, de políticas públicas na área de saúde mental: 

• Lei Federal nº 9.867 (1999): dispõe sobre a criação e 

funcionamento de cooperativas sociais, permitindo o 

desenvolvimento de programas de integração social pelo 

trabalho; 

• Portaria nº 106 (2000/MS): regulamentação de serviços 

residenciais terapêuticos para população submetida à 

internações de longa permanência, no âmbito do SUS; 

• Lei Federal nº 10.216 (2001): originada com base no 

projeto de lei do deputado Paulo Delgado, dispõe sobre a 

proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 

mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 

mental; 

Em 2001, após um intervalo de quase 10 anos, ocorreu a III 

Conferência Nacional de Saúde Mental representando um passo à frente na 

reorientação do modelo assistencial. Segundo Tenório (2002), “Não se 

trata mais de propor um novo modelo, mas de mostrar como tem sido 

possível implementá-lo e discutir o que se deve fazer para, com o auxílio de 

uma lei nacional e da renovada participação social, estendê-lo ao conjunto 

da rede assistencial no país”. Os demais eixos de discussão da conferência, 

tão relevantes como o da reorientação do modelo, eram: financiamento, 

recursos humanos e direitos dos usuários. A bandeira: “Cuidar sim, excluir, 
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não - Efetivando a Reforma Psiquiátrica, com acesso qualidade, 

humanização e controle social”, demonstrava não só sua íntima afinidade 

com as premissas do SUS, mas também a percepção de que era preciso 

avançar em alguns pontos no processo de reforma, tanto porque este vinha 

mostrando frutos positivos e se reafirmando a cada dia como modelo de 

atenção, quanto pelas lacunas que vinha demonstrando ainda deixar em 

aberto. 

Os avanços políticos continuaram após a III Conferência Nacional 

de Saúde Mental. 

Em 2002, a Portaria nº 336 (Brasil, 2004a) regulamenta e financia 

os serviços CAPS de acordo com a complexidade e abrangência 

populacional. Prescreve o atendimento a pessoas portadoras de transtornos 

mentais severos e persistentes (adultos, crianças e adolescentes) e de 

transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, 

estabelece o recadastramento dos serviços de atenção diária existentes nos 

moldes da portaria, e assegura a remuneração dos mesmos (e dos CAPS 

novos) pelo sistema APAC (Autorização de Procedimentos Ambulatoriais 

de Alta Complexidade/Custo). Esta última determinação representa um 

avanço significativo, uma vez que significa que o Ministério da Saúde 

estabelece um modo de financiamento próprio para os CAPS e passa a 

destinar, a estes serviços, uma verba além dos tetos financeiros municipais. 

Ainda em 2002, a Portaria nº 251 institui o Programa Nacional de 

Avaliação do Sistema Hospitalar/ Psiquiatria no SUS (PNASH) e a Portaria 

nº 52 de 2004 cria o Programa Anual de Reestruturação da Assistência 
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Psiquiátrica Hospitalar no SUS, estabelecendo a redução progressiva de 

leitos hospitalares e o redirecionamento dos recursos financeiros da 

internação para a rede extra-hospitalar de atenção à saúde mental. Na 

esteira destes avanços, em 2003, é promulgada a Lei Federal nº 10.708, 

instituindo o auxílio reabilitação psicossocial para pessoas portadoras de 

transtornos mentais egressas de internações de longa duração – Programa 

de Volta Para Casa. 

Em junho de 2004 aconteceu o I Congresso Brasileiro de Centros 

de Atenção Psicossocial, depois de quase dois anos do início do processo 

de cadastramento destes serviços junto ao Ministério da Saúde. Foi um 

encontro que reuniu trabalhadores, coordenadores de saúde mental, 

gestores, além de usuários e familiares, para discutir o CAPS a partir da 

proposta “Cuidar em liberdade e promover cidadania” pautada em três 

eixos: “Laços Sociais”, “O Cuidado Cotidiano” e “Trabalhadores, Usuários 

e Familiares – transformando relações, produzindo novos diálogos”. 

Os CAPS configuram um dispositivo de atenção em saúde mental 

iniciado no país como experiências pontuais e em 1992 tornaram-se parte 

da política do SUS. Aumentaram em número e importância na última 

década, para, a partir de 2002, passarem a ocupar um lugar central como 

dispositivos estratégicos na política ministerial de construção de redes de 

cuidado em saúde mental. No entanto, embora cheguemos a contabilizar 

cerca de 616 unidades no país (Brasil 2005), temos que reconhecer que 

este número ainda é insuficiente frente às necessidades da população, e 
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inferior, se comparado aos investimentos financeiros realizados em 

internações em hospitais psiquiátricos. 

 

h) A Saúde Mental no Esth) A Saúde Mental no Esth) A Saúde Mental no Esth) A Saúde Mental no Estado de São Paulo da última década do ado de São Paulo da última década do ado de São Paulo da última década do ado de São Paulo da última década do 

século XX aos dias atuaisséculo XX aos dias atuaisséculo XX aos dias atuaisséculo XX aos dias atuais    

 

Podemos verificar que muitos dos movimentos reformistas da 

assistência psiquiátrica tiveram seu início no estado de São Paulo, ainda na 

década de 1970. Neste sentido, São Paulo foi vanguarda em relação ao 

restante do país e, posteriormente, em meio à necessidade de superação do 

estado autoritário, acompanhou e por muitas vezes liderou na década de 

1980, os movimentos políticos e sociais que caracterizaram a conjuntura de 

redemocratização do país. Este foi um período muito produtivo, 

principalmente no governo Franco Montoro (1983-1986), com avanços e 

contribuições inegáveis por parte de São Paulo, para a construção das 

diretrizes políticas em saúde mental no Brasil. 

A mudança dos governantes e a falta de investimento nos serviços 

de saúde e em recursos humanos, em muito contribuíram para a estagnação 

dos processos de transformação da assistência que vinham ocorrendo. 

No campo legislativo podemos destacar a aprovação do Código de 

Saúde do Estado de São Paulo, em 1995, uma Lei Complementar à 

Constituição Estadual, que apresenta no Capítulo IV - Do desenvolvimento 

do SUS, Seção III - Da Saúde Mental; Artigo 33: 

“No tocante à Saúde Mental, o SUS, Estadual e 
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Municipal, empreenderá a substituição 

gradativa do procedimento de internação 

hospitalar pela adoção e o desenvolvimento de 

ações predominantemente extra-hospitalares, 

na forma de programas de apoio a 

desospitalização que darão ênfase à organização 

e manutenção de redes de serviços e cuidados 

assistenciais destinados a acolher os pacientes 

em seu retorno ao convívio social”. 

 

Embora exista em documento oficial esta diretriz, não houve 

implantação ou implementação da rede de serviços extra-hospitalar, no 

período após esta publicação. A municipalização proposta pelo SUS vinha 

acontecendo na maioria dos municípios do interior do estado de São Paulo 

e, na capital, a prefeitura estava implantando o PAS (Plano de Atendimento 

à Saúde), portanto as unidades criadas neste período foram de 

responsabilidade dos municípios e o estado não tornava clara sua função no 

sistema de saúde. 

Uma iniciativa a ser considerada foi a implantação do Programa de 

Saúde da Família (PSF) que vinha sendo colocado como diretriz pelo 

Ministério da Saúde desde 1994. Como o município de São Paulo 

permanecia fora do processo de municipalização da saúde, o governo do 

estado de São Paulo, em parceria com a Casa de Saúde Santa Marcelina, 

implantou o Qualis em 1996, na zona leste da cidade de São Paulo. Nos 

anos seguintes o Qualis expandiu-se para outras regiões da cidade, fez 

novas parcerias e ampliou o número de unidades e equipes de saúde da 
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família. Na área de saúde mental, o diferencial do Qualis em relação ao PSF, 

está no fato de contar com equipes volantes de saúde mental que dão 

suporte aos casos mais graves e que necessitam de atenção especializada.  

Também em decorrência da não municipalização da saúde na capital 

e da permanência das unidades sob a responsabilidade do estado, em 1996 

houve a oficialização de um grupo de trabalho pela Secretaria de Estado da 

Saúde para discutir a transformação dos ambulatórios de saúde mental em 

centros de saúde mental, ampliando suas funções, principalmente com 

relação aos portadores de transtornos mentais severos, e criando 

dispositivos de cuidado intensivos para esta população. A proposta de 

criação dos centros de saúde mental não chegou a ser viabilizada 

formalmente, embora muitos dos ambulatórios tenham conseguido rever 

seu projeto institucional para atingir este objetivo. 

No final de 1996, após muitas negociações, a Secretaria de Estado 

da Saúde firmou convênio com a Universidade de São Paulo (Escola de 

Enfermagem, Curso de terapia Ocupacional e Departamento de Medicina 

Preventiva) para o desenvolvimento do Programa de Integração Docente 

Assistencial em Saúde Mental. Este convênio tinha como sede o Centro de 

Atenção Psicossocial Professor Luiz da Rocha Cerqueira e o Ambulatório de 

Saúde Mental Centro e entre seus objetivos gerais estavam o 

desenvolvimento de formas inovadoras de assistência, aliado a programas 

de ensino e pesquisa em saúde mental. 

Em relatório publicado pelo governo do estado de São Paulo com 

relação ao período de 1995 a 2002, destacamos as ações realizadas no 
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campo da saúde mental. Segundo esta publicação há três eixos a serem 

considerados: 

1) a ampliação do número das unidades extra-hospitalares que 

buscam a integração junto à rede geral de serviços de saúde e outros 

serviços comunitários. Em novembro de 2002, dos 110 Caps existentes no 

estado de São Paulo, 92 foram cadastrados (segundo a portaria nº 336) no 

Ministério da Saúde, conforme a seguinte distribuição: 18 Caps I, 34 Caps 

II, 13 Caps III, 8 Caps infantil e 19 Caps álcool e drogas. 

Considerando que o número de moradores nos hospitais 

psiquiátricos do estado ainda é elevado (8821 pessoas) e que a maioria 

(69%) encontram-se em hospitais privados e filantrópicos, a rede extra-

hospitalar necessita implantar muitas residências terapêuticas para atingir os 

objetivos da desinstitucionalização. No estado de São Paulo merecem 

destaque as experiências de Campinas e Ribeirão Preto, que em 2001 

contavam com 20 e 3 moradias respectivamente. 

2) redução do número de hospitais e leitos psiquiátricos. Nos 

últimos oito anos, a redução dos hospitais foi da ordem de 25% e dos 

leitos 36%, sendo que estas reduções ocorreram, principalmente, na rede 

privada lucrativa. Paralelamente podemos observar uma ampliação das 

enfermarias e emergências psiquiátricas em hospital geral. 

3) transformação dos hospitais psiquiátricos no estado em serviços 

abertos e espaços de uso comunitário. No interior do estado alguns 

hospitais foram transformados em Centros de Atenção Integral à Saúde – 

CAIS (nas cidades de Ribeirão Preto, Santa Rita do Passa Quatro, Lins e 
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Botucatu) e em Casa Branca o hospital transformou-se em Centro de 

Reabilitação (CRCB). 

Outras ações também são descritas no relatório para a área de 

saúde mental: 

• implantação da central de regulação, em 1995, com o 

objetivo de controlar as vagas de internação psiquiátrica de 

acordo com critérios de regionalização; 

• implantação do Programa Dose Certa em Saúde Mental, 

garantindo a dispensação pela rede pública estadual de 

medicamentos; 

• criação do Centro de Referência para Álcool, Tabaco e 

outras Drogas – CRATOD, inaugurado no ano de 2002, 

como pólo de assistência e de formação de profissionais; 

• capacitação de recursos humanos, através do Curso de 

Especialização em Saúde Mental da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo em convênio com o Ministério da 

Saúde, com apoio do Programa de Integração Docente 

Assistencial USP/ SES-S.P. 

• publicação da Política de Saúde Mental para Infância e 

Adolescência; 

Uma das grandes questões que se coloca diz respeito ao papel do 

nível estatal no Sistema Único de Saúde (SUS), pois no caso do estado de 

São Paulo, houve diferenças entre os avanços na estruturação das políticas 

de saúde mental de acordo com a relação existente entre estado e 
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município. No interior e mesmo na grande São Paulo os municípios 

assumiram mais rapidamente as suas responsabilidades locais no SUS, fato 

que não ocorreu na capital pela demora do processo de municipalização e, 

por esta razão, parece-nos conveniente verificarmos a situação da capital do 

estado. 

 

i)i)i)i) O município de São PauloO município de São PauloO município de São PauloO município de São Paulo    
    

 
As primeiras ações de atenção à saúde mental na cidade de São 

Paulo, datam a década de 1980, e podem ser localizadas em registros de 

unidades de saúde municipais. Nestes faz-se referência a um grupo de 

profissionais, mais precisamente, 18 psicólogos em unidades básicas de 

saúde (Cambraia, 1999) e à criação de Clínicas de Saúde do Escolar, 

unidades responsáveis pelo trabalho de acompanhamento de crianças com 

dificuldades escolares, que foram desativadas no governo Erundina, muitas 

dando lugar aos hospitais-dia. 

De 1989 a 1992, na gestão de Luiza Erundina propõem-se uma 

política de saúde mental baseada na implementação de uma rede de 

serviços de atenção formada por emergências psiquiátricas em Prontos 

Socorros, enfermarias de saúde mental em hospitais gerais, hospitais-dia, 

centros de convivência e cooperativas (CECCO), e unidades básicas de 

saúde com equipes multiprofissionais de saúde mental.  Foi um momento 

de grande investimento por parte do município na formação de novos 

serviços, contratação de profissionais e formação de recursos humanos. 
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Em 1995, com a publicação da Lei nº 11.866 (setembro de 

1995), durante a gestão de Paulo Maluf, propondo a implantação do Plano 

de Atendimento a Saúde (PAS) a saúde na cidade de São Paulo, viveu um 

processo singular de deterioração da rede de atendimento e de 

implementação de uma política que não respondia nem se alinhava à política 

estadual, nem ao SUS. 

O PAS propunha a autogestão dos serviços pelos profissionais da 

saúde, por meio de parcerias entre a Prefeitura do Município de São Paulo, 

que se responsabilizariam pelas instalações físicas, equipamentos, e pelos 

profissionais de saúde que trabalhariam nas unidades. Para tanto, 

formaram-se duas cooperativas de trabalho, uma dos profissionais de saúde 

de nível superior e a outra dos profissionais de nível médio, que estava 

subordinada a primeira. Organizaram-se 14 módulos regionais de 

atendimento à saúde, financiados pelo Fundo Municipal da Secretaria 

Municipal de Saúde, e a receita básica para cada um deles correspondia a 

um valor fixado por morador filiado.  Seus seis anos de vida representaram 

um atraso no processo de municipalização da cidade de São Paulo, além de 

demonstrar ser um modelo oneroso, associado a comprovados desvios de 

recursos, super faturamento de compras e remuneração excessiva dos 

diretores das cooperativas. Além da falta de clareza quanto ao modo como 

se dava o faturamento dos procedimentos pagos pelo SUS, estavam 

também completamente ausentes neste processo, qualquer tipo de controle 

interno ou social, pois a gestão do convênio era exercida por um conselho 

composto por membros indicados pelo próprio Secretário Municipal de 
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Saúde, que estabelecia e deliberava sobre as normas de funcionamento. 

Na área da saúde mental o PAS não deu continuidade à política de 

saúde mental proposta anteriormente que dava ênfase ao investimento na 

rede extra-hospitalar, e ainda houve uma diminuição significativa do 

numero de profissionais atuantes na área (devido a não aderência ao PAS) e 

nenhum investimento em capacitação de recursos humanos. 

Em 2001 inicia-se a gestão Marta Suplicy, que interrompe o PAS e 

dá início ao processo de municipalização da saúde na cidade. Cabe ressaltar 

que este processo se deu com atraso de oito anos, por conta das gestões 

anteriores. Com a Gestão Plena do Sistema de Saúde, a partir de 2003, a 

Secretaria Municipal de Saúde passou a coordenar as redes municipal, 

estadual e privada credenciada ao SUS, que representa cerca de 59 milhões 

de procedimentos anuais e caminha no sentido de consolidar os princípios 

do Sistema Único de Saúde: universalidade, integralidade, eqüidade e 

participação popular. 

Considerando que o município de São Paulo conta com 10,5 

milhões de habitantes, outro marco importante foi a descentralização dos 

serviços de saúde e a implantação das coordenadorias de saúde (setembro 

de 2003) nas 31 subprefeituras, lançando as bases para a construção de 

governos locais, articulando saúde com outras áreas das subprefeituras 

(educação, ação social, planejamento, infra-estrutura, administração e 

finanças) e constituindo verdadeiros espaços de execução das políticas 

públicas, visando as necessidades de cada território. 

Um aspecto fundamental da consolidação do SUS é a participação 
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da comunidade na discussão, fiscalização e execução das diretrizes políticas. 

Neste sentido, o Conselho Municipal de Saúde, os Conselhos Gestores das 

Coordenadorias de Saúde e das Unidades de Saúde (65% das unidades 

ambulatoriais contam com conselho gestor organizado e estruturado), têm 

se firmado como instrumentos importantes do controle social no município. 

Em 2001 foram definidos seis projetos prioritários pela Secretaria 

Municipal de Saúde. Os critérios para a definição desses projetos levaram 

em conta a relevância técnica, política e o impacto social a ser alcançado 

neste momento de implantação do Sistema Único de Saúde no município de 

São Paulo. Dentre estes, os que se relacionam diretamente com a área de 

saúde mental são: o Programa de Saúde da Família, o Resgate Cidadão 

(atenção às vítimas de violência) e o Cabeça Feita (programa de atenção aos 

usuários de álcool e drogas). 

Do Programa de Saúde Mental do Município de São Paulo 

podemos destacar algumas ações que tem merecido investimento por parte 

da Secretaria Municipal. 

Com relação à saúde mental na atenção básica, as Unidades Básicas 

de Saúde e, especialmente, o Programa de Saúde da Família têm um papel 

fundamental na detecção, intervenção e acompanhamento tanto de casos 

graves que não chegam às unidades especializadas, como na abordagem de 

prevenção e promoção da saúde. A proposta da área de saúde mental da 

SMS é de que a grande maioria da demanda, os chamados transtornos 

mentais comuns, receba atenção na rede básica, considerando esta uma 

estratégia de articulação do setor saúde com a comunidade, organizada pelo 
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conceito de território. 

A natureza deste trabalho evidencia os problemas e demandas 

sociais que ultrapassam a intervenção em saúde e, por outro lado, 

interferem diretamente na saúde mental da população. Na tentativa de 

promover intervenções junto à população, evitando transformar as 

problemáticas apresentadas em “psicológicas ou psiquiátricas” exclusivas, 

está em andamento, desde 2003, o projeto de capacitação em Terapia 

Comunitária Sistêmica Integrativa. Este projeto tem como objetivo capacitar 

profissionais de saúde e lideranças comunitárias a mobilizar na própria 

comunidade os saberes e apoios necessários para auxiliar as pessoas com 

sofrimento psíquico. A técnica propõe a legitimação do sofrimento, a 

continência e a criação de redes de pertencimento e organização social. O 

processo de capacitação já formou 210 terapeutas comunitários, que 

continuam sendo acompanhados por mecanismos de supervisão.  

Na área de álcool e drogas, o programa Cabeça Feita tem como 

objetivos: prevenção em escolas, campanhas educativas, redução do 

consumo de álcool, cigarros e medicações psicotrópicas, detecção precoce 

das situações de uso e abuso, tratamento do abuso e dependência, redução 

de danos, parceria com sistema policial e judiciário e instalação do 

Conselho Municipal de Políticas de Drogas. 

Da rede extra-hospitalar de saúde mental do estado, a maioria dos 

serviços foi municipalizada e em 2002 inicia-se o processo de 

transformação e cadastramento da maioria dos ambulatórios de saúde 

mental e dos hospitais-dia, em Caps, além da implantação de novas 
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unidades. Em 2004 a rede municipal conta com 20 Caps adulto, 10 Caps 

para a infância e adolescência e 12 Caps para usuários de álcool e drogas, 

distribuídos pelas diversas regiões da cidade. A rede de CAPS ainda é 

pequena para um município como São Paulo e poderíamos afirmar que está 

em construção. 

Compondo a rede necessária para avançar no processo de 

desinstitucionalização o município conta com os Centros de Convivência e 

Cooperativa (CECCO) totalizando 11 e está em processo de implantação 

da primeira residência terapêutica. 

Mais recentemente, em junho de 2004, a secretaria municipal 

implantou o programa piloto de notificação e seguimento das tentativas de 

suicídio, articulando pronto socorro, unidade de vigilância em saúde e 

unidades de acompanhamento. O procedimento começa pela avaliação das 

tentativas de suicídio no pronto socorro, em seguida é preenchida a ficha 

de notificação que é enviada à vigilância em saúde e à unidade de 

atendimento que, conjuntamente, fazem o seguimento do usuário. O 

projeto piloto está em andamento em duas subprefeituras: Sé e Jabaquara. 

 Diante das restrições de tempo, impôs-se a necessidade de 

estabelecer um limite para o trabalho de contextualização do cenário 

político da saúde mental no município. Optou-se assim, pelo 

estabelecimento do ano de 2004, governo Marta Suplicy, como marco 

temporal final da pesquisa em questão. 
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j) j) j) j) Uma breve revisão do campo de produções teóricas brasileiro Uma breve revisão do campo de produções teóricas brasileiro Uma breve revisão do campo de produções teóricas brasileiro Uma breve revisão do campo de produções teóricas brasileiro 

sobre a temática.sobre a temática.sobre a temática.sobre a temática.    

    

A pesquisa bibliográfica acerca dos Centros de Atenção Psicossocial 

foi realizada por meio do levantamento de publicações da área contidas em 

catálogos e outros tipos de publicações, sobretudo nos bancos de dados da 

Universidade de São Paulo (DEDALUS), banco de teses do Portal da 

Coordenadoria de Aperfeiçoamento Profissional do Ensino Superior 

(CAPES), BIREME, Portal da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), com os 

descritores e palavras-chave: Saúde Mental, Centro de Atenção 

Psicossocial, Psicossocial. 

A investigação do campo de produções da comunidade científica 

relativas ao tema demonstra que a necessidade de reformulação da 

assistência no campo da saúde mental tem sido discutida há várias décadas. 

No entanto, a diversidade de grupos sociais que pensam e atuam no campo 

da reforma psiquiátrica, bem como de suas proposições versando os 

caminhos que devem ser seguidos para efetivá-la, fazem deste um território 

de tensão e conflito. Ao mesmo tempo apontam para o fato de ser 

fundamental pesquisa e reflexão sobre a temática, especialmente em função 

de seu histórico como instrumento de questionamento do modelo 

manicomial de assistência, capaz de formular proposições sobre novos 

modos de pensar e fazer em saúde mental. 
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Em dissertação de mestrado, Scarcelli (1998) demonstra que os 

trabalhadores dos serviços de saúde substitutivos estudados estão “diante 

de conflitos (...) na busca pela superação dos manicômios” (1998:79); e 

que a “tentativa de abandono da concepção clássica de doença mental e da 

abolição da internação carrega, como conseqüência, a possibilidade de 

diferentes formas de atuação no trato ao doente mental” (1998:77). 

Depara-se com uma série de contradições que considera serem 

desencadeadoras de indiscriminações no âmbito das relações intersubjetivas 

e diante deste quadro conclui que a construção de novos modelos, 

vinculados a desconstrução do manicômio, é uma tarefa complexa que não 

se restringe ao campo das práticas, pois carrega consigo contradições 

inerentes ao sistema social. 

Ao investigar as práticas de saúde mental num hospital, Lima (2002) 

verificou que o contexto institucional e as ações de seus atores 

caracterizam-se pelo modelo clínico-biológico e pela normatividade. O 

processo de trabalho, duplamente orientado (modelo asilar /modelo 

psicossocial), encontra-se profundamente marcado por conflitos, 

desintegração e resistências. No entender da autora, o espaço institucional 

não tem se caracterizado como um lugar de criação de trocas intersubjetivas 

e de potencialização do modelo de autogestão. 

Miron (1994) encontra nos serviços investigados elementos da 

lógica asilar operando como norteadores das relações e do tratamento: 

burocracia na condução das rotinas, divisão técnica do trabalho, práticas 
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adaptativas, ações reduzidas ao objetivo de diminuir internações e conter 

crises; embora a linguagem da reforma estivesse presente. 

Em pesquisa realizada em 1999 com trabalhadores de ambulatórios 

de saúde mental, Cambraia (1999) observou que as intervenções 

desenvolvidas nas instituições pesquisadas transcendiam a perspectiva 

medicamentosa, sendo pautadas, por vezes, também nos princípios de 

cidadania, aumento da autonomia e do poder contratual dos usuários.  

Yamazato (2002), ao analisar a prática discursiva de usuários e 

trabalhadores de um NAPS de Santos, depara-se com uma produção de 

sentidos que indicam “a efetivação de transformações coerentes com o 

projeto antimanicomial, no que diz respeito às ações desenvolvidas, à 

relação entre usuários e trabalhadores e à concepção de doença mental”; e 

por outro lado, “conflitos e ambigüidades quanto o tratamento realizado”. 

Segundo a autora, a associação dos conflitos ao desinvestimento nas 

políticas públicas por parte do poder municipal, e o confronto existente 

entre o discurso político (posição de militante) e o discurso clinico 

(posição de técnico), fazem do campo investigado um espaço marcado por 

contradições.    

Mesmo reconhecendo o inegável avanço que o movimento político 

da reforma propiciou, é importante, como salientam Hirdes, Kantatorski 

(2003), uma reavaliação profunda de nossa postura profissional e de 

nossos dispositivos de tratamento. De modo geral, no cenário da Reforma 

Psiquiátrica atual (de 1999 até 2003) o campo das práticas encontra-se 

defasado em relação ao das políticas de Saúde Mental e das estratégias para 
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a criação de uma Rede de Atenção em Saúde Mental no âmbito do 

Ministério da Saúde. 

Campos, Soares (2003) verificaram que as concepções de base 

existentes nos CAPS possibilitavam que as intervenções lá desenvolvidas 

incluíssem ações visando a integração e vinculação dos usuários à rede 

social; prática esta ausente em ambulatórios e hospitais cuja lógica favorecia 

o desenvolvimento de ações centradas no indivíduo doente e na supressão  

sintomatológica. 

Analisando a situação da Reforma, Tenório (2002), enfatiza que 

“não se trata da mera expansão de um modelo de assistência, mas da 

criação de um novo modelo, com mudança de paradigmas e profunda 

ampliação do escopo e do rol de procedimentos mobilizados no cuidado”. 

Ressalta que mesmo com o aumento do investimento público na 

implantação de serviços substitutivos, ainda se está longe de superar a 

prevalência do hospital de internação. É necessário estender a cobertura em 

saúde visando promover o acesso universal, e ao mesmo tempo inverter a 

lógica do modelo assistencial. 

Souza Santos (1988) ao tratar da problemática da 

interdisciplinaridade, refere que na esfera da pesquisa e da produção 

teórica, e com a emergência das equipes multiprofissionais no âmbito da 

prestação de serviços, é imperativo o abandono de posições dogmáticas nos 

modos de pensar e fazer psicológicos, bem como a abertura para um 

contato com o outro (clientela e/ou profissionais e pesquisadores de outras 

áreas). Esse encontro é concebido como situação de aprendizagem, de troca 
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de experiências e de diálogo, e pressupõe a construção de espaços 

democráticos em que tanto os conhecimentos ditos científicos oriundos de 

diferentes áreas, quanto o chamado saber popular e o senso comum 

possam ser valorizados e comunicados. 

Bertoncello, Silva (1998) constataram em seu estudo sobre 

processos de trabalho em ambulatórios de saúde mental duas tendências 

básicas de organização do trabalho em equipe. Numa delas os médicos 

realizam atendimentos medicamentosos individuais, enquanto os 

atendimentos grupais são realizados pelos não médicos. Notou ainda que, 

as abordagens coletivas são bem menos freqüentes, sendo preferidas por 

todas as categorias profissionais as intervenções individuais. 

Em pesquisa realizada com psicólogos de um CAPS no Espírito 

Santo, Figueiredo, Rodrigues (2004) constataram que a concepção 

desinstitucionalização encontra-se mais presente no discurso do que nas 

práticas realizadas, uma vez que estas são prevalentemente centradas no 

campo clínico, e muito pouco no campo social.  

Aranha e Silva (2003), em estudo realizado num CAPS na cidade de 

São Paulo detectou que as intervenções terapêuticas davam-se basicamente 

no ambiente institucional, sendo escassas as iniciativas voltadas ao campo 

social do território de abrangência da instituição, a articulação com os 

recursos da comunidade e ações com os familiares. Contrariamente ao que 

preconiza a política nacional quanto às funções dos CAPS como serviços 

substitutivos, nas situações de crise, com freqüência, a equipe utiliza-se do 

encaminhamento para o pronto socorro ou para a internação psiquiátrica. 



Quadro teórico de referência 

 86 

Os projetos voltados aos âmbitos da moradia, do trabalho, às atividades de 

sociabilidade (culturais, esportivas e de lazer e geral), direito e cidadania, 

prescritos com ênfase pela “cartilha” da reabilitação psicossocial e pela 

política nacional de saúde mental, beneficiam uma pequena parcela da 

população usuária do serviço. 

“Ainda há uma prevalência de produção e oferta de produtos de 

saúde que atinge o usuário individual, no interior da instituição” salienta a 

autora em questão e referenciada no campo teórico da reabilitação 

psicossocial, indica ser necessário buscar aprofundamento e coerência em 

relação aos pressupostos do campo psicossocial, visando a implementação 

de ações voltadas à coletividade (comunidade, território e familiares) e à 

inclusão. 

A nova lógica da assistência em saúde de modo geral, e em saúde 

mental, em particular, recomenda que o eixo da atenção vá se deslocando 

com ênfase cada vez maior da instituição hospitalar para a comunidade, e 

que estas esferas se “interpenetrem” cada vez mais de modo que as ações 

de saúde estejam mais presentes no cotidiano da comunidade, e a 

comunidade mais ativamente participante na produção dos serviços de 

saúde. (Martins, Dal Poz, 1998). 
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2.2. Mutações do Capitalismo2.2. Mutações do Capitalismo2.2. Mutações do Capitalismo2.2. Mutações do Capitalismo    

 Esta seção do trabalho visa apresentar algumas das temáticas 

importantes à realização do estudo proposto. O desenvolvimento do 

trabalho em questão leva a considerar alguns conceitos, tais como: pós-

modernidade, direito, mundialização do capital, globalização, Estado, 

trabalho, direito do trabalhador, entre outros. A reflexão crítica sobre a 

legislação e o documento, já referido, requerem a discussão destes 

conceitos para uma adequada análise. 

 

aaaa) Considerações introdutórias e gerais sobre a desmontagem dos Considerações introdutórias e gerais sobre a desmontagem dos Considerações introdutórias e gerais sobre a desmontagem dos Considerações introdutórias e gerais sobre a desmontagem dos 

consensos cognitivos da modernidade e das formas historicamente consensos cognitivos da modernidade e das formas historicamente consensos cognitivos da modernidade e das formas historicamente consensos cognitivos da modernidade e das formas historicamente 

construídas de regulação do trabalho e seus nexos com o campo da Saúdeconstruídas de regulação do trabalho e seus nexos com o campo da Saúdeconstruídas de regulação do trabalho e seus nexos com o campo da Saúdeconstruídas de regulação do trabalho e seus nexos com o campo da Saúde    

MentalMentalMentalMental. 

O quadro repleto de contradições configurado pelas inúmeras 

pesquisas realizadas na última década na área da saúde mental, e mais, 

especificamente, da assistência psicossocial, pode ser examinado sob 

diferentes prismas. Desde de um que enfatiza as mudanças na configuração 

da função do Estado e na caracterização das políticas públicas de saúde 

mental, até outro que esteja centrado no processo de trabalho nos serviços 

públicos de assistência, ou no papel da participação popular através de 

movimentos sociais e ONGs, ou mesmo pensá-lo a partir da vertente que 
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enfoca a condição de sofrimento dos usuários referida à doença e à 

emaranhada rede de conseqüências por ela perpretadas. 

A diversidade de possibilidades de abordagem da situação em 

questão propõe uma espiral analítica que vai das experiências cotidianas 

dos atores envolvidos (trabalhadores, usuários, familiares, gestores) até o 

nível estrutural, passando por todo o feixe de relações e mediações que se 

interpõe entre eles tecendo a realidade social. 

Aqui optamos por tecer algumas explanações sobre este nível mais 

complexo da estrutura sob a qual se alicerçam os demais pilares do campo 

social. Situado no cerne desta esfera, localiza-se um processo que diversos 

estudos produzidos têm nomeado como mutações do capitalismo, ou 

transfiguração do capitalismo industrial em capitalismo pós-fordista, 

flexível, globalizado e financeirizado (Eagleton, 1998), ou como crise da 

sociedade salarial (Castel, 1998). Estes trabalhos chamam a atenção para o 

fato de que a desmonatagem e as reconfigurações das modulações 

estruturantes engendraram um processo de colapso dos consensos e 

equivalências que operavam a compreensão do mundo moderno e serviam 

de parâmetro e referência à organização das relações sociais, das 

reivindicações e negociações relativas à distribuição da riqueza social, e à 

construção e garantia dos Direitos. 

A alteração de toda esta rede de conexões e mediações que 

caracterizavam o mundo fordista levaria ao forjamento de novos fatos 

sociais, categorias e conceitos, estabelecendo um novo espectro de 

regulação dos tempos e espaços da vida social, bem como transfiguraria a 
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dimensão simbólica e subjetiva relacionada ao modo de percebê-los, senti-

los, e de projetá-los na construção das narrativas biográficas, na 

organização dos modos de viver e definir a existência. 

Desta perspectiva, os conceitos e categorias são vistos, não como 

de construções lógicas, gramaticais e estanques, mas como problemas, 

configurações de relações, conjuntos de mediações sociais, políticas e 

simbólicas que dialogam com outros campos conceituais que revestem e 

conformam a vida social. 

Se elegermos caminhar em nosso intento analítico para algum 

ponto intermediário do feixe de relações e mediações que se interpõe o 

micro e o macro, compondo a realidade social no âmbito da saúde mental, 

encontramos os movimentos sociais, e seu agente precípuo, o trabalhador, 

verificaremos que ambos parecem esvaziados de potencial de mobilizar 

situações de conflito efetivos, capazes de intervir e alterar a pauta de 

disputas estabelecida com um parceiro antagônico e de transformar o jogo 

de forças e poderes em confronto. 

A diluição das fronteiras e enfraquecimento das polaridades entre 

pares conceituais contrários que regulavam e permitiam que os debates e 

enfrentamentos se constituíssem, (por exemplo: manicomial/instituição 

total X psicossocial, ambulatorial X modelo de atenção psicossocial, 

isolamento/exclusão X tratamento/cuidado, iatrogênico X terapêutico, 

cronificante X emancipatório, modelo medicamentoso centrado no 

profissional médico X cuidados integrais à saúde mental X atendimento por 

equipe multiprofissional), assim, como a fragmentação das representações 
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relativas ao que é a doença mental, sua terapêutica, e os objetivos da 

mesma, são explicações possíveis para a realidade denotada. Pode-se dizer 

de outra forma que, diante de um quadro de tamanha indeterminação, as 

mediações através das quais o conflito pode ser processado enquanto 

política ausentam-se, tornando-o esvaziado de qualquer potencial 

transformador do jogo de poderes e de distribuição da riqueza social. 

Toda a movimentação da sociedade, já referida, anteriormente, em 

torno da luta pela superação do manicômio e proposição de um modelo 

substitutivo, bem como as reformas do campo jurídico e implantação de 

políticas de saúde mental de implementação de uma rede de atenção 

psicossocial, estiveram filiadas e tiveram como cerne os consensos 

cognitivos da modernidade centrados na racionalidade, nos princípios de 

emancipação-progresso, liberdade, autonomia, universalidade e igualdade, 

assentados na concepção e políticas sociais. Tendo em vista que este campo 

no qual se fundou e estruturou o modelo CAPS e as demais políticas de 

saúde -tendo como base comum os princípios do SUS-, é o terreno que as 

pesquisas recentemente produzidas na área das ciências sociais vêm 

apontando como em estado de erosão, cabe quase que de modo inevitável 

àqueles que trabalham no campo da saúde mental, perguntar-se sobre os 

efeitos decorrentes deste processo de desgaste nas políticas de saúde 

mental, na organização das instituições responsáveis pela assistência e no 

processo de trabalho das suas equipes multiprofissionais. 
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b). Pósb). Pósb). Pósb). Pós----ModernidadeModernidadeModernidadeModernidade    

As tendências globalizadoras do mundo contemporâneo ocorrem 

num contexto que vem sendo chamado pós-moderno. Tal terminologia e as 

noções que a ela se agregam, sejam em sua defesa ou em seu repúdio, tem 

sido presença marcante em todos os campos das ciências humanas, 

principalmente após a Guerra Fria.  

O termo pós-modernidade, já em sua constituição, carrega como 

referência semântica central à modernidade, revelando assim, que as 

categorias políticas, econômicas e culturais que o caracterizam, são 

construções sociais engendradas constituídas pelos processos históricos 

característicos das sociedades ocidentais modernas. Havendo interesse em 

compreender o processo de desagregação pelo qual passam na atualidade 

os referências modernos que pautaram a vida da humanidade nos últimos 

cinco séculos, bem como, o mesmo empenho em tentar antever os 

paradigmas epistemológicos em emergência, faz-se indispensável voltar os 

olhos à modernidade, tentando avaliar o que se passou no mundo durante 

seu processo de modernização. 

 

b.1 b.1 b.1 b.1 Vínculos históricos entre o momento “atual” e o processo de Vínculos históricos entre o momento “atual” e o processo de Vínculos históricos entre o momento “atual” e o processo de Vínculos históricos entre o momento “atual” e o processo de 

modernização: Da Modernidadmodernização: Da Modernidadmodernização: Da Modernidadmodernização: Da Modernidade à crise da Modernidade e à crise da Modernidade e à crise da Modernidade e à crise da Modernidade     
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O desenvolvimento histórico ocorrido durante os cinco séculos do 

processo de modernização foi marcado por mudanças tão numerosas que 

não há qualquer condição ou pretensão de enumerá-las. Ateremo-nos 

assim, a uma explanação abrangente sobre algumas mudanças que tiveram 

impacto em aspectos relevantes da organização social. 

Apoiando-se em Weber e Hegel, Jurgen Habermas (1998) que  

descrevem a modernidade como um processo baseado na decadência da 

religião, de construção de uma cultura profana baseada nos axiomas 

matemáticos. 

De fato, a crise que levou a Europa do século XVI a se tornar 

moderna está intimamente relacionada à Guerra Religiosa. Nesta, estava em 

jogo a supremacia da Igreja Católica Romana como instituição na Europa, 

bem como sua hegemonia ideológica, uma vez que estes tinham um efeito 

cerceador sobre a manifestação da liberdade individual, fundamental para o 

desenvolvimento dos Estados modernos e do mercado mundial. O 

desenlace desta crise deu-se com base na convergência de interesses e na 

construção de um novo paradigma político internacional, por um grupo de 

chefes de Estado católicos e protestantes, signatários do Tratado de 

Westfalia. Segundo este, Estado e Igreja devem separar-se, ficando as 

questões religiosas restritas ao domínio privado. Além disto, o Estado 

passa a centralizar uma série de poderes, e mais tarde, quando lapidado 

pelos ideólogos iluministas, ganha contornos de Estado Democrático, 
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acrescendo-se às suas responsabilidades as funções de garantir a segurança, 

a legalidade e o desenvolvimento da nação. 

O referido quadro de redistribuição de poderes e funções no 

campo das organizações sociais, teve como base as transformações em 

curso no modo de produção e seu marcado viés industrial caracterizado por 

um crescente processo de expansão, acumulação e inovação. Assim, a 

reconfiguração no âmbito político, que se dá tendo como moldura as 

inovações institucionais e legais que embasam construção e consolidação da 

democracia, dos direitos humanos, das mudanças na cena cultural, moral e 

dos estilos de vida, são decorrências do fortalecimento do capitalismo 

industrial. 

Neste cenário, Renascimento e Reforma Protestante, constituíram o 

terreno propício ao desenvolvimento de valores “novos”, parte de uma 

cultura e ética, centradas no ser humano: liberdade, democracia, direitos 

humanos, desenvolvimento, paz e segurança. 

Tendo como foco o campo das produções culturais e de valores, a 

modernidade pode ser considerada o fruto de uma somatória de 

contribuições de grandes filósofos iluministas, concretizada na história 

ocidental por volta do século XVIII com a Independência dos Estados 

Unidos e a Revolução Francesa. Apesar do significante modernidade 

comportar muitas significações, todas, invariavelmente, giram em torno da 

noção de razão, elemento que torna o homem, tido como universal e igual, 

senhor e sujeito de sua história. A submissão aos limites impostos pela 
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natureza e (ou) pelo destino determinado por uma instância superior e 

divina, é suplantada pela idéia de que, por meio da razão e do 

entendimento, pode-se realizar, gradualmente, um movimento em direção à 

emancipação da ignorância, da opressão e da miséria. Ao destacar a posição 

do homem universal e autônomo, como sujeito de direitos inatos e 

irrevogáveis, mesmo que historicamente constituídos, a modernidade 

salienta o papel do indivíduo. Além disto consolida-se uma nova concepção 

da justiça, segundo a qual esta deixa de ser considerada como “virtude” 

que se adequa exclusivamente à ordem moral “natural”, e passa a ser 

concebida como a “conseqüência” de decisões autônomas, fruto da própria 

consciência dos indivíduos livremente aderentes a um pacto social.  

Para Giddens, os alicerces da modernidade são quatro: o capitalismo 

(como forma de organização econômica), o industrialismo (como forma de 

transformação e apropriação da natureza), o Estado moderno (com sua 

burocracia e sua vigilância social) e o poder militar (como monopolizador 

da violência para o Estado) (Giddens, 1991: 65). 

Nos interessa principalmente a questão do capitalismo, que 

segundo Max Weber teve sua origem viabilizada na Europa ilustrada, graças 

ao avanço da razão em todos os âmbitos da atividade humana: “o 

capitalismo surgiu através da empresa racional, da contabilidade racional, 

da técnica racional e do direito racional. A tudo isto se deve ainda 

adicionar a ideologia racional, a racionalização da vida, a ética racional da 

economia” (Weber, 1980: 169). “A cultura ocidental se distingue de 
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todas as demais pelo fato da existência de pessoas possuidoras de uma 

ética racional da realidade” (Weber, 1980: 146). Segundo Weber: 

“somente o ocidente criou uma organização racional do trabalho, de outra 

maneira não teria sido possível o capitalismo” (Weber, 1980: 145). 

Nos planos político e jurídico a modernidade é marcada pela 

construção da busca pela emancipação política e pela organização da 

sociedade por meio do Estado e do direito. Este processo, apesar de 

protagonizado pelo ocidente, teve impactos importantes nas sociedades 

não ocidentais. Nestas, apesar de encontrar resistência por parte de 

parcelas da sociedade consideradas tradicionais e reacionárias, a 

modernização trazida pelo ocidente - conhecida como ocidentalização do 

mundo - foi, de modo geral, bem aceita, principalmente no que diz respeito 

aos elementos técnico-econômicos que propunha. No entanto, é 

fundamental dizer que as sociedades não ocidentais não se tornaram 

idênticas às ocidentais, pois os hegemônicos paradigmas modernos 

ocidentais, tiveram que dividir espaço com outros pré-existentes, e ainda 

com outros derivados de cruzamentos variados entre novos e antigos 

paradigmas. Este aspecto contradiz sobremaneira a idéia intrínseca à 

ideologia vigente de que a modernização seria um processo cuja linha 

evolutiva crescente seria percorrida de forma similar em todos os locais, 

trazendo progresso e desenvolvimento iguais. 

É importante dar destaque ao fato de que, dentro da modernidade, 

e mais enfaticamente no século XIX, inicia-se um questionamento a noção 
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de um homem totalmente livre e autônomo, capaz de traçar sua história 

deixando à margem qualquer determinação. 

A mais conseqüente e impactante leitura neste sentido, que 

denunciava a restrição à liberdade e a determinação da vida exercida pelo 

modo de produção capitalista, vigente e hegemônico, foi o marxismo. 

Posteriormente adveio a psicanálise que com sua formulação sobre o 

inconsciente golpeou firme e certeira a idéia do homem como senhor da 

razão. Associada a ela os estudos estruturalistas deram início a um 

processo que ficou conhecido como “desconstrução do sujeito”, que 

questiona o controle do indivíduo sob si e sob suas ações, colocando em 

cheque sua capacidade de ação efetiva na sua história pessoal, e mais ainda, 

na história coletiva. Nietsche propõe a existência de forças irracionais que 

agem sob o pensamento e determinam as ações humanas. Há ainda o 

pensamento crítico devastador de Michel Foucault, que não se define como 

estruturalista, apesar de ser por muitos, assim considerado. 

Outra referência que não pode ser esquecida quando se trata de 

abordar as teorias críticas à racionalidade iluminista é a Escola de Frankfurt. 

A partir das experiências de Auschwitz e Hiroshima, o grupo de pensadores 

que compunham esta escola crítica, lançam a denúncia de que o 

Iluminismo, ao qual havia sido creditado um enorme potencial 

emancipatório, como instrumento para realização da liberdade e da 

autodeterminação do homem, havia, virando-se ao avesso, pervertido seus 

princípios; transformado em instrumento de dominação, repressão, de 
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exercício da barbárie. Assim, Max Horkheimer e Theodor W. Adorno 

escreveram em sua obra entitulada “A dialética do esclarecimento: 

fragmentos filosóficos” (1985): “O que nos propuséramos era, de fato, 

nada menos que descobrir por que a humanidade, em vez de entrar num 

estado verdadeiramente humano, está afundada em uma espécie de 

barbárie.” Interrogam-se sobre os motivos que levaram a razão iluminista a 

converter-se numa razão instrumental, de objetividade alienada e alienante. 

Quando se fala em pós-modernidade, a associação mais freqüente, 

remete a um grupo de pensadores da metade do século XX conhecidos 

como pós-estruturalistas: Lacan, Deleuze, Derrida, Lyotard e Foucault - 

mesmo que recusada por muitos deles. Em comum, as obras de autoria 

destes, trazem a denúncia aberta às opressões veladas no e pelo discurso da 

modernidade. 

No entanto, parece-me que o golpe à utopia comunista sofrido 

com o fim dos Estados stalinistas europeus, teve maior impacto no 

desencadeamento e aprofundamento do colapso do projeto racional 

iluminista do que do que as construções epistemológicas dos intelectuais 

pós-estruturalistas. Apesar da crise ser inegável, bem como o fato de que 

estamos vivendo um momento histórico de questionamento de paradigmas, 

de mudança na maneira de pensar e sentir, de transformação das formas de 

organização social e de suas instituições, não acredito ser pertinente afirmar 

a superação do pensamento iluminista ou da modernidade. O que parece 

haver, é um processo de exacerbação dos elementos contraditórios 
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intrínsecos à modernidade, muitos dos quais, já denunciados no seio do 

pensamento crítico moderno. 

Se tomarmos como referência a noção de Wittgenstein (1999) de 

que a sociedade se organiza através de jogos de linguagem, notamos então, 

que dispomos também da possibilidade de rastrear as mudanças que 

caracterizam a crise da modernidade no campo do saber ou da produção de 

conhecimento, constituído a partir de discursos e expresso em jogos de 

linguagem: saber científico, saber jurídico, saber estético, etc. 

A questão primeira, é diferenciar o que é saber daquilo que não o 

é, estabelecer regras para investigar a verdade, a justiça e o belo. Dito de 

outra forma, para que haja conhecimento é necessário um metadiscurso, 

uma produção discursiva de legitimação. A cultura moderna construiu este 

processo de legitimação dos saberes com base em narrativas, que não 

necessitam ser legitimadas, pois o que define o verdadeiro, justo e belo é a 

própria cultura que se legitima por si. Sendo parte da cultura a ciência, a 

lei, a arte, são fruto do consenso produzido pelos experts dos respectivos 

nichos de saber. Na ciência, por exemplo, estes experts, legitimam o 

verdadeiro com base na história do conhecimento. Já os discursos jurídico 

e político, recorrem também ao consenso do povo para estabelecer o justo. 

No pensamento moderno, a emancipação é tomada como referencial para 

pensar o justo, com base nas premissas da liberdade e da autonomia. 

O que caracteriza a crise no âmbito do saber, segundo tal 

perspectiva, é o movimento de deslegitimação que ocasiona “o declínio do 
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poder unificador e legitimador dos grandes relatos da especulação e da 

emancipação.(...) A hierarquia especulativa dos conhecimentos dá lugar a 

uma rede imanente e, por assim dizer, rasa, de investigações cujas 

respectivas fronteiras não cessam de se deslocar” (Lyotard, 1998, p. 69). 

Em termos políticos e jurídicos, essa rede implica a “erosão do dispositivo 

da emancipação” (Lyotard, 1998, p. 72.) como projeto social. O saber, em 

todas as instâncias de sua produção é invadido por um pragmatismo 

corrosivo, e pela conseqüente labilidade de sua regras. Tal flexibilidade dos 

meios de saber recorre ao consenso prévio entre os experts no início do 

debate, que uma vez estabelecido, conduz a um contrato prévio que 

determina a pertinência ou não daquele dado argumento como saber ou 

não-saber. É um processo no qual prevalece a busca do consenso 

momentâneo e provisório sobre o procedimento que esteja em questão. 

Ainda segundo Lyortad (1998), a mudança no discurso do saber 

vincula-se de modo profundo à função da ciência como força produtiva e 

da cultura como mercadoria numa sociedade de cultura de massa. Uma vez 

que a construção de saberes, em especial aqueles que sejam tecnológicos, é 

bastante cara, e normalmente custeada pelas multinacionais, esta deve 

adequar-se ao princípio capitalista da otimização da performance, e à 

exigência das empresas pela maximização do desempenho. O saber torna-se 

pragmático fazendo a questão do justo e do verdadeiro se transmutar em 

mera questão de desempenho. 
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O rompimento com a universalidade dos valores e do consenso 

como um fim põe fim à visão da história como busca da emancipação, 

como síntese dialética das contradições produzidas na vida econômica, 

social e cultural, solapa a utopia, e deixa como único elemento de ordem 

no qual pode a sociedade do século XXI apoiar-se: o capital. 

Marilena Chauí chama atenção para aspectos relevantes da daquilo 

que define como ideologia do pós-modernismo. Parceira do neoliberalismo 

oferece uma série de argumentos que permitem falar em favor do mesmo e 

justificar seus mecanismos perversos. "Para essa ideologia, a razão, a 

verdade e a história são mitos totalitários; o espaço e o tempo são sucessão 

efêmera e volátil de imagens velozes e a compreensão dos lugares e 

instantes na irrealidade virtual, que apaga todo contato com o espaço-

tempo como estrutura do mundo; a subjetividade não é a reflexão, mas a 

intimidade narcisística, e a objetividade não é o conhecimento do que é 

exterior e diverso do sujeito, e sim um conjunto de estratégias montadas 

sobre jogos de linguagem, que representam jogos de pensamento". Como 

resultado dessa ideologia emergem as engenharias aplicadas aos diversos 

setores de pesquisa (a engenharia genética, a engenharia política, a 

engenharia social), bem como, a idéia que as acompanha e fundamenta, de 

uma ciência que pode criar a realidade e a vida, e não necessita mais, 

portanto, se preocupar em observar ou descrever a realidade (Chauí, 

2001). 

“A ideologia pós-moderna corresponde a uma forma de 

vida determinada pela incerteza e violência institucionalizadas 
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pelo mercado. Essa forma de vida possui quatro traços principais: 

1) a insegurança, que leva a aplicar recursos no mercado de 

futuros e de seguros; 2) a dispersão, que leva a procurar uma 

autoridade política forte, com perfil despótico); 3) o medo, que 

leva ao reforço de antigas instituições, sobretudo a família, e ao 

retorno das formas místicas e autoritárias ou fundamentalistas da 

religião; 4) o sentimento do efêmero e da destruição da memória 

objetiva dos espaços, levando ao reforço de suportes subjetivos 

da memória (diários, biografias, fotografias, objetos)”. 

A peculiaridade pós-moderna, isto é, a paixão pelo 

efêmero, pelas imagens velozes, pela moda e pelo descartável, 

depende de uma mudança sofrida no setor da circulação das 

mercadorias e do consumo. Por ser a ideologia da nova forma de 

acumulação do capital, o pós-modernismo relega à condição de 

mitos eurocêntricos totalitários os conceitos que fundaram e 

orientaram a modernidade: Realiza três grandes inversões 

ideológicas: substitui a lógica da produção pela da circulação; 

substitui a lógica do trabalho pela da comunicação; e substitui a 

luta de classes pela lógica da satisfação-insatisfação imediata dos 

indivíduos no consumo” ( ChauÍ, 2001, p.22-3). 

“A ciência antiga definia-se como teoria... a ciência 

moderna, ao contrário, afirmou que a teoria tinha como 

finalidade abrir o caminho para que os humanos se tornassem 

senhores da realidade natural e social. Todavia, a ciência 

moderna ainda acreditava que a realidade existia em si mesma, 

separada do sujeito do conhecimento e que este apenas podia 

descrevê-la por meio de leis e agir sobre ela por meio das 

técnicas. A ciência contemporânea, porém, acredita que não 

contempla nem descreve realidades, mas a constrói intelectual e 

experimentalmente nos laboratórios. Essa visão pós-moderna da 

ciência como engenharia e não como conhecimento, desprezando 
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a capacidade do real e as difíceis condições para instituir as 

relações entre o subjetivo e o objetivo, leva à ilusão de que os 

humanos realizariam, hoje, o sonho dos magos da Renascença, 

isto é, serem deuses porque capazes de criar a própria realidade 

e, agora, a própria vida”. (Chauí, 2001, p.23-4). 

“Categorias gerais como universalidade, necessidade, 

objetividade, finalidade, contradição, ideologia, verdade, são 

consideradas mitos de uma razão etnocêntrica, repressiva e 

totalitária. Em seu lugar, aparecem: o espaço-tempo 

fragmentado, reunificado tecnicamente pelas telecomunicações e 

informações; a diferença, os micropoderes disciplinadores; a 

subjetividade narcísica; a contingência,...; a descontinuidade...; o 

mercado da moda, do efêmero e do descartável. ....” (Chauí, 

2001, p.130-1). 

 

c)c)c)c) Pensando a Globalização sob dif Pensando a Globalização sob dif Pensando a Globalização sob dif Pensando a Globalização sob diferentes enfoqueserentes enfoqueserentes enfoqueserentes enfoques    

Mesmo tendo em vista o fato da globalização ser um processo em 

marcha e não um fato acabado, o esforço em compreendê-la é fundamental 

para que possamos construir instrumentos que nos possibilitem o 

desempenho de um papel ativo na construção do futuro próximo e distante 

da humanidade. 

Mesmo que não caracterize um conceito de fácil definição, mas um 

campo conceitual prolixo, sem consensos, de debate entre interpretações e 

discursos identificados com determinadas concepções sociais de mundo, é 

imprescindível o esforço por dar-lhe contornos mais nítidos, por construir 
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entendimentos e caminhos, visando dissipar a nebulosidade que nos 

impede vislumbrar o horizonte hoje.  

Globalização é o termo usado, de modo geral, para fazer referência 

à rede de produção e intercâmbio de mercadorias, elementos culturais, 

sociais e políticos, estabelecida em nível mundial, favorecida pelas 

inovações tecnológicas de modo geral e em especial aquelas ocorridas nas 

áreas da comunicação e informação. 

Parece haver certo consenso de que ele denota, 

concomitantemente, o crescente grau de transnacionalização da economia 

capitalista, facilitado pela velocidade dos meios de transporte e de 

comunicação, e o papel prevalente das pautas econômicas sobre os demais 

assuntos que costumavam fundamentar o ato de fazer política em fases 

históricas precedentes. 

Apesar de poder atribuir-se ao termo valorações ora positivas, ora 

negativas, a idéia de globalização agrega as características mais marcantes 

daquilo que poderíamos dizer caracterizar a realidade dos dias atuais. 

Quando falamos em globalização estamos nos referindo a um 

fenômeno que significa simultaneamente ampliação da trocas comerciais e 

de outros bens sociais, e também a produção de um estado acirrado de 

competição entre sistemas econômicos e sociais. Um campo complexo e 

cheio de incertezas se apresenta, fazendo-nos indagar, por exemplo, se este 

fenômeno tende a valorização do capital não comercial (cultural) das 

sociedades, ou se, ao contrário irá conduzir a disseminação indiscriminada 



Quadro teórico de referência 

 104 

da lógica da competição, que vendo os sistemas sociais como meros custos, 

irá engolfá-los, exterminando os espaços não mercantilizados da vida. 

A globalização, quando definida como relação de interdependência 

entre sociedades nacionais, pode conduzir a análises que enfatizem riscos 

de perda da identidade do Estado-Nação, e a deterioração do social e do 

político, ou desteritorialização do capital. Do ponto de vista do trabalho, 

pode representar uma ameaça de deslocamento maciço dos trabalhadores 

para onde exista oportunidade de trabalho. 

Há uma forte tendência a associação entre globalização e 

capitalismo como se o primeiro fosse uma faceta ideologizada do segundo, 

visando fazê-lo parecer interessante, ou no mínimo naturalizado e aceito, 

por meio do encobrindo seus efeitos perversos como o aprofundamento 

das desigualdades e da miséria no mundo. Nesta perspectiva denuncia-se a 

ilegitimidade e falsidade contida na afirmação do capitalismo como fator de 

progresso universal, bem como o fato de que a sua exigência de 

maximização de lucro e sua tendência de mundialização modificaram a 

dinâmica do processo histórico, culminando num descontrole perverso, na 

triagem sistemática entre camadas sociais e zonas geográficas para rejeitar 

tudo aquilo que se opõe à sua lógica. 

Ianni (1999) diz que globalização rima com integração e 

homogeneização e também com diferenciação e fragmentação. Acrescenta 

que o aproveitamento das oportunidades está condicionado à 

disponibilidade de recursos materiais, tecnológicos e organizativos e de que 
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esta disponibilidade de recursos está desigualmente repartida pelos grupos 

sociais, regiões e países. 

A idéia positiva mais forte subjacente ao termo é a de um percurso 

trilhado na direção de um mundo sem fronteiras, onde prevaleceria um 

sistema global autônomo sem raízes nacionais, e mercados de bens e 

serviços crescentemente internacionais. Tal perspectiva encontra suas bases 

na concepção de que a economia se auto-regula por forças incontroláveis, e 

prega que o único modo de “escapar ao destino” de tornar-se perdedor - 

seja como nação, empresa ou indivíduo - é ser o mais competitivo possível 

no jogo global. Assumir esta lógica representa, particularmente, nos países 

periféricos, menos desenvolvidos, a aceitação incondicional dos 

movimentos em escala global das forças econômicas, e da diminuição 

gradativa do papel do Estado, até as fronteiras da extinção de sua função 

regulatória. 

Um importante aspecto salientado na literatura é o de que o termo 

em questão não apresenta consistência conceitual; tanto no que se refere 

ao seu significado, quanto à extensão do processo que ele nomeia e de seus 

efeitos. 

A globalização pode ser lida também numa vertente crítica como 

ocidentalização do mundo, gerenciada pela lógica do capital. No entanto, 

mesmo ressaltando este aspecto, não se pode deixar de reconhecer que na 

busca da universalização do “ocidental”, estratégias de adaptação de 

elementos culturais minoritários tiveram de ser permitidas, o que significou 



Quadro teórico de referência 

 106 

e significa ainda, a possibilidade de intercâmbio e enriquecimento 

recíproco, apesar do predomínio dos elementos ocidentais. 

Após levantamento bibliográfico, com o objetivo de identificar as 

principais vertentes teóricas que estudam o processo de globalização, foi 

constatada a existência de três importantes correntes que, agregam leituras 

e formas de ver particulares. 

 

1ª 1ª 1ª 1ª ––––    A globalização coA globalização coA globalização coA globalização como estratégia das empresas mo estratégia das empresas mo estratégia das empresas mo estratégia das empresas     

Sedimentada pelo professor Michael E. Porter (1993), da Harvard 

Business School, propõe que não são as nações, e sim as empresas globais, 

os atores que ditam as estratégias de localização das atividades econômicas 

nos países. Para esse autor, as empresas globais buscam componentes e 

materiais por todo o mundo e localizam suas atividades aproveitando-se 

dos fatores de baixo custo, formando alianças com empresas em outros 

países para ter acesso a essas vantagens. O investimento direto estrangeiro 

e o capital fluem internacionalmente para as nações que dispõem de bom 

crédito e condições vantajosas. 

A internacionalização de industrias e empresas geram, para Porter, 

um paradoxo. Visando oferecer condições vantajosas capazes de atrair o 

investimento internacional, o Estado precisa empreender mudanças nos 

regulamentos governamentais, evitando as restrições à entrada de capitais 

por meio de barreiras comerciais ou do aumento da regulamentação dos 

seus mercados financeiros. Além disto, necessita desvalorizar sua moeda, 
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cortar gastos excessivos; e ampliar a competitividade das empresas 

nacionais retirando subsídios e incentivos às empresas não-competitivas. 

Seu papel no cenário de globalização é o de ajustar a economia local ao 

novo funcionamento organizacional das empresas transnacionais, por meio 

da promoção de elementos favoráveis ao desenvolvimento da competição. 

Nesta perspectiva, a globalização apresenta-se como um imperativo ao 

desenvolvimento econômico das nações. 

 

2ª 2ª 2ª 2ª ––––    A globaA globaA globaA globalização lização lização lização como processo históricocomo processo históricocomo processo históricocomo processo histórico    

Esta vertente é legado dos ingleses: Paul Hirst, professor de Teoria 

Social no Birkbeck College, e Grahame Thompson, professor de Economia 

da Open University, ambas em Londres.  

O primeiro defende a idéia de que não há qualquer novidade no 

processo de crescimento do comércio e do investimento internacionais que 

vem sendo hoje designado como globalização, uma vez que este remonta os 

anos de 1870. Entretanto, chama a atenção para o fato de que o atual 

processo de globalização, iniciado nos anos 80, possui características 

peculiares que o diferenciam das três fases de globalização anteriores.  

A primeira, denominada belle époque, estende-se, segundo o 

autor, de 1870 a 1914, e se caracteriza pelo crescimento médio do 

comércio e da produção, próximo de 3,5%; a segunda, que vai de 1950 a 

1973, considerada a mais significativa, apresentou crescimento médio do 

comércio e da produção girando ao redor de 9,4%; e a terceira, de 1973 a 
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1979, marcada pela liberalização generalizada dos movimentos de capitais, 

pela desregulação dos mercados financeiros nacionais e pela adoção de 

taxas de câmbio flutuantes, teve crescimento médio do comércio e da 

produção ao redor de 9%. Na última fase, que representa o momento 

atual, o destaque fica por conta da potência destrutiva e desestabilizadora 

que o processo em questão vem exercendo sob a economia mundial.  

De acordo com Hirst, o discurso da globalização, tende, “a destruir 

a vontade política de buscar os meios para manterem-se a produção, o 

emprego e a eqüidade social nos países de industrialização avançada, 

prejudicando seu desempenho econômico de longo prazo”. O mesmo 

defende que desde os anos 80 o mundo adentrou uma fase expansão veloz 

do mercado mundial e dos investimentos diretos estrangeiros. Demonstra, 

por contraposição, que o sistema econômico internacional é mais vulnerável 

e instável, formado por elementos imprevisíveis que podem engendram 

processos de crise inesperados, em função do fato do capital em expansão 

não ter lastro com a produção real. 

Temos também Paulo N. Batista Júnior (1997) e Aldo Ferrer 

(1998), que defendem a noção de que os fenômenos componentes do 

quadro designado como globalização, são desdobramentos de estruturas 

implícitas, intrínsecas e latentes à constituição do capitalismo, não 

representando, portanto, novidade alguma, mas sim a construção de um 

discurso que procura conferir a este campo uma áurea de novidade e moda.  
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Segundo esta perspectiva, o processo de globalização, apesar de 

consolidado nas últimas décadas, já era realidade da dinâmica capitalista 

desde seus primórdios. 

 

3ª 3ª 3ª 3ª ––––    A globalização como mundialização do capitalA globalização como mundialização do capitalA globalização como mundialização do capitalA globalização como mundialização do capital    

Orientada pelo professor francês François Chesnais, economista 

especialista em economia mundial e inovação tecnológica, que leciona na 

Universidade de Paris 13, esta corrente propõe a natureza ideológica do 

termo globalização, popularizado pela mídia internacional. Chama atenção 

para o fato da origem do termo estar vinculada às Bussiness Schools dos 

Estados Unidos, que o empregavam para designar o processo de liberação 

dos mercados mundiais que permitia a expansão da influência dos grupos 

financeiros da economia internacional, considerados os protagonistas desta 

marcha de desregulação. 

Para Chesnais (1996) o termo latino mundialização, desvinculado 

do viés ideológico imbricado ao termo globalização, (que remete à idéias 

associadas ao sentido de integração e totalidade para referir-se a um 

sistema que, em verdade, exclui e marginaliza), melhor se presta a explicar 

os mecanismos de estruturação, valorização e circulação do capital 

produtivo e financeiro no âmbito internacional. Dito de outra forma, o 

significante globalização designa o quadro político-institucional iniciado na 

década de 80, no qual um modo típico de operacionalização do capitalismo 

foi se conformando, encabeçado pelos países industriais - em especial, os 
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EUA e a Grã-Bretanha -, em decorrência das políticas de liberalização e 

desregulamentação dos mercados de produtos e finanças, e do trabalho. 

O autor ainda chama a atenção para o fato de que, a atual fase de 

acumulação capitalista é de cunho fortemente rentista, pois parte do capital 

produtivo separa-se do conjunto do capital, se constituindo 

autonomamente, desvinculado do lastro real da produção, e se valorizando 

como uma nova forma de capital, fictícia, abstrata e simulada, denominada 

capital financeiro. Este processo, hoje generalizado, vem se configurando 

como um impasse estrutural ao conjunto da reprodução do sistema 

capitalista. 

Compreendendo a mundialização do capital como um conjunto de 

relações constitutivas de uma realidade sistêmica, Chesnais (1999) propõe 

que a mesma seja analisada, com base numa divisão em três níveis, visando 

favorecer uma melhor apreensão do fenômeno. 

O primeiro nível discriminado é o do capital como tal, pensado 

como unidade diferenciada e hierarquizada, voltado à autovalorização, 

instituinte e como perpetuador das relações sociais fundadas na 

propriedade privada dos meios de produção. São elementos desta 

totalidade o capital produtivo (empregado na indústria), capital comercial 

(no comércio), e capital financeiro (aquele que se valoriza conservando a 

forma dinheiro), que, em comum, além do fundamento na propriedade 

privada, carregam a insígnia rentista. 
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No interjogo entre os três, as análises apontam o potencial do 

capital comercial em abocanhar parcela significativa das operações e da 

mais-valia do capital industrial, por meio do acesso ao mercado. Ao mesmo 

tempo, o capital-dinheiro reafirma seu potencial como capital financeiro, 

impondo aos demais as condutas a serem seguidas, e ainda mais, 

mobilizando a seu favor políticas monetárias que reforçam sua pretensão de 

manter-se em posição de centralidade no cenário geral de movimentação e 

acumulação do capital. 

O segundo nível é o da economia mundial relativo às relações de 

dominação-dependência entre os Estados nacionais, cujas fronteiras não 

desaparecem, apesar do empuxo “mundializante” do capital. No contexto 

em questão, o acirramento dos fatores de hierarquização e o 

aprofundamento das desigualdades no jogo de dominação entre os países, 

é a conseqüência perversa que tem se mostrado a todos que a queiram ver.  

O terceiro nível proposto para empreender a análise seria o do 

regime de acumulação enquanto tal.  

Neste nível, é importante fazer referência, de forma breve, a um 

cenário, nascido de longos e complexos processos de fusão de grandes 

grupos manufatureiros, que nos Estados Unidos, Alemanha e Japão, 

tiveram início já no século XIX, e em outros locais, na segunda década do 

século XX. Este cenário, desde o final dos anos 80, vem passando por 

alterações significativas de cunho qualitativo, que justificam usarmos uma 

denominação específica ao fazer referência a estes grupos financeiros 
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predominantemente industriais hoje em dia: “multinacionais de novo 

estilo”. A característica forte destes grupos é, além do alcance global de 

suas transações transnacionais, sua exclusividade de acesso aos mercados 

financeiros, tanto para neles aplicar suas operações sem intermediários, 

como para fazer as vezes de investidor financeiro.  

 

cccc.1 .1 .1 .1 A A A A face mítica da globalizaçãoface mítica da globalizaçãoface mítica da globalizaçãoface mítica da globalização    

Seguindo a análise do componente ideológico relativo ao termo 

globalização, cabe destacar, que é marcante no momento contemporâneo, 

sua função de elemento que engendra e consolida um ambiente intelectual 

favorável à adoção de políticas econômicas e sociais alinhadas e 

favorecedoras dos interesses econômicos e financeiros operantes no plano 

internacional. 

Lembram-nos Tavares & Fiori (1997), que à semelhança da 

globalização, Hobsbawn, em seu livro A Era do Império (1988), faz 

referência ao forte caráter ideológico e às imprecisões ligadas ao conceito 

de imperialismo, por ocasião de seu nascimento nos meios jornalísticos 

políticos, até sua transformação em peça teórica chave da economia 

política. Assim, quando cunhado, o significante imperialismo veio 

acompanhado por uma série de representações positivas, às quais, com o 

passar do tempo, acabaram agregando-se conotações políticas cada vez 

mais negativas. 
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Alguns autores dão destaque às falácias e artimanhas 

manipulatórias do discurso sobre o processo de globalização. Milton Santos 

afirma que as formulações neste campo são fábulas (Santos, 2000); Gerald 

Boxberger e Harald Klimenta (Boxberger e Klimenta, 1999), de forma mais 

enfática, preferem chamá-las de mentiras. Outros autores, como Robert 

Went (1997), Paul Hirst (1999) e Samir Amin (1999), chamam de 

mitológico e ideológico o campo de projeções efetuadas a respeito da 

globalização e com base nela. O consenso que prevalece entre os críticos da 

globalização competitiva é o de que o discurso sobre o “alvorecer de uma 

nova era” veiculado pela discursividade do neoliberalismo não corresponde 

à realidade. 

Dentre os vários mitos sobre a globalização destaca----se o da 

anterioridade do processo como evento histórico que se sobrepõe e 

governa a economia mundial. Com base neste argumento delineia-se a 

inevitabilidade da globalização e sua configuração como imperativo ao qual 

nenhuma economia nacional poderia escapar. 

A conseqüência mais grave da conformação deste universo 

mitológico em torno ao temo é que, numa realidade supostamente 

dominada por forças internacionais avassaladoras e movimentos 

econômicos irreversíveis, a globalização, mitificada, idealizada e 

naturalizada acaba espoliando também as esperanças e capacidade de buscar 

alternativas do corpo social, que assim, mero expectador, vê-se paralisado 

em suas iniciativas coletivas. 
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O que se nota hoje é que a promessa do paraíso da globalização, 

que estenderia os frutos dos avanços da tecnologia e dos investimentos 

externos diretos dos países ricos às economias em desenvolvimento, não se 

efetuou. Todas as receitas prescritas para efetivação do processo de 

adaptação ou “ajuste” destas economias à globalização não surtiram o 

efeito prometido e esperado e, pior, agravaram as contradições já existentes 

nas esferas econômica e social desses países. 

As causas de tal agravamento vinculam-se à receita neoliberal 

globalizante: privatizações de atividades produtivas e de serviços públicos; 

desregulamentações nas relações de trabalho; políticas de contenção de 

despesas públicas; instituição do Estado mínimo; programas de isenção 

fiscal em benefício de segmentos representativos do capital especulativo 

transnacional e financeiro, entre outras. 

A despeito da mitificação que se desenha e redesenha, o que 

expressa por trás destes rebuscamentos é que a percepção de que a 

globalização, referência proliferante na discursividade atual, caracteriza-se 

por um processo de uniformização de cima para baixo, com base nas regras 

ditadas pelo mercado, global e numa estrutura estratificada. 

O primeiro e hegemônico estrato é constituído pelos Estados 

centrais e pelas companias transnacionais. O segundo é composto pelas 

pequenas indústrias e empresas agrícolas associadas por meio de vínculos 

instáveis e de subordinação às grandes corporações. O terceiro é 

conformado por diversos setores explorados, segregados e excluídos dos 
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benefícios da economia mundial. Esta estratificação é não só o resultado, 

mas principalmente a origem da crise atual que assola as mais variadas 

instâncias da sociedade contemporânea. 

    

d)d)d)d) Vínculos históricos entre a crise atual e as mutações no modo  Vínculos históricos entre a crise atual e as mutações no modo  Vínculos históricos entre a crise atual e as mutações no modo  Vínculos históricos entre a crise atual e as mutações no modo 

de produção: de produção: de produção: de produção: Colocando o processo de MundializaçColocando o processo de MundializaçColocando o processo de MundializaçColocando o processo de Mundialização do Capital na linha ão do Capital na linha ão do Capital na linha ão do Capital na linha 

do tempodo tempodo tempodo tempo    

 

Voltando ao tempo feudal, podemos situar, no momento em que 

se institui a crise de sua economia agrocomercial, o surgimento dos 

primeiros elementos da dinâmica do modo de produção capitalista. 

A peste atingiu a sustentabilidade da troca de mercadorias e 

permitiu o surgimento dos créditos financeiros, produzindo as mudanças 

que favoreceram a acumulação de excedente necessária à obtenção de níveis 

superiores de desenvolvimento dos mercados, e constituindo assim os 

pontos de apoio sob os quais o modo de produção capitalista floreceu.    

Desde então, nas suas mais incipientes manifestações, o capitalismo 

vem mostrando forte e constante tendência a expandir-se pelo globo. 

Como nos mostra Alex Fiúza de Mello em seu livro Capitalismo e 

Mundialização em Marx (2000), o pai do marxismo já antevia que o 

empuxo à expansão contínua das forças produtivas era inerente à 

constituição do sistema capitalista. Em sua obra há claras referências ao 
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mercado mundial, às transformações da grande indústria, ao surgimento 

dos monopólios e das empresas multinacionais, e ao papel da burguesia 

como protagonista no desenvolvimento deste caráter internacionalista do 

mercado, tanto no campo da produção, quanto no do consumo.O 

movimento de integração da economia internacional, e de expansão, para 

além das fronteiras locais, do comércio, do sistema financeiro, dos meios 

de comunicação, de transporte e das tecnologias, é intrínseco ao 

funcionamento capitalista, pois este necessita de dimensões mundiais e de 

expansão constante para viabilizar-se mantendo sua produção e 

reprodução. 

Na história moderna nota-se que o capitalismo pode alternar dois 

tipos de movimentos: um em direção ao Estado, (nacionalista), quando 

concentra seu desenvolvimento neste espaço, e outro para fora das 

fronteiras de seu território (globalizante). A dialética destes 

desenvolvimentos permite ao capital atingir seu maior fim: a acumulação de 

riquezas. 

Visando melhor situar o fenômeno da mundialização do capital 

faremos uma incursão histórica a partir de fins do século XIX, momento 

que caracteriza seu primeiro movimento de expansão. Neste período, 

marcado pela ampliação do imperialismo europeu, conhecida como Belle 

Époque(1870-1914), as virtudes do mercado e sua racionalidade passaram 

por um momento de reverência semelhante ao que ocorre hoje.  
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Já no início do século XX, os acontecimentos mundiais 

evidenciaram uma tendência, oposta àquela de exaltação à capacidade auto-

reguladora do mercado que fora predita. Junto a isto, eclodiram as 

revoluções “socialistas” – soviética e chinesa –, propondo a substituição do 

modelo capitalista de cunho liberal por um modelo econômico planificado, 

no qual administração e planejamento da produção seriam geridos 

diretamente pelo Estado-empresa. Com o socialismo soviético iniciava-se o 

modo de regulação socialista, segundo o qual o Estado seria o principal 

ator político responsável por definir os investimentos e projetos a serem 

implementados, especialmente no âmbito econômico.  

Na perspectiva do socialismo soviético, o Estado tinha como meta 

promover uma socialização dos bens produzidos internamente, e não a 

obtenção de lucro, como empresários e investidores capitalistas. Seu 

objetivo era redistribuir da forma mais igualitária possível a produção 

interna.  

Nos demais países - principalmente nos Estados Unidos - que 

mativeram seu percurso capitalista -, floreceram, neste mesmo período, as 

bolsas de valores como símbolo do investimento e da lucratividade 

imediata, e como elementos necessários para legitimar a lógica do mercado 

perante a sociedade e os demais Estados nacionais. Entretanto, em 1929, a 

crise especulativa da Bolsa de Nova Iorque atingiu em cheio a imagem, já 

abalada, de prosperidade econômica a qual se associava o capitalismo 

liberal. Demonstrava-se, com base na crise em vigência, que a falta de 
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regulação ou regulamentação não fora capaz de garantir as bases sólidas 

para um desenvolvimento sustentável. 

Como alternativa, face ao período desfavorável do sistema 

capitalista, foi criada por Franklin Roosevelt, a época presidente americano, 

uma forma de regulação que se contrapunha ao modelo soviético, chamada 

Welfare State. Segundo suas prescrições, ao Estado fortalecido em seu 

papel, caberia regular diversos empreendimentos e gerir um programa de 

governo com ênfase e prioridade ao social, assegurando benefícios e 

medidas protetoras. A súbita emergência da preocupação com o social 

pode ser explicada tanto pela necessidade de minimizar os prejuízos 

decorrentes da crise de 1929, quanto pela tentativa de fazer frente às 

ameaças de uma expansão do socialismo.  

Nos países periféricos, as formas de regulação vigentes variaram. 

No Brasil e na Argentina, deu-se início ao nacionalismo populista, sistema 

que mantida a valorização do Estado nacional, mas cuja principal 

característica era o papel de extremo destaque atribuído ao líder político. 

Este, que no caso brasileiro era Getúlio Vargas, personificava o Estado e 

seus poderes legítimos, e foi convertido em símbolo do progresso do 

Estado-nação que presidia, e em responsável (pai) pelos benefícios 

implementados em seu governo. Em tal período, as garantias trabalhistas 

adquiridas e a legalização dos sindicatos, não promoveram a esperada e 

almejada emancipação da classe trabalhadora, pois tais atores sociais não 
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desfrutavam de fato de autonomia política sendo, por esta razão, 

subjugados aos interesses dominantes. 

As três formas de regulação em questão: socialismo, Welfare State 

e populismo, apesar de promoverem benefícios sociais, não tiveram força 

suficiente para perdurarem, dando sustentação aos mesmos.  

Na história das mutações do capitalismo, outro momento que 

merece destaque, e que de acordo com Paul Hirst caracterizaria o segundo 

momento da mundialização do capital, localiza-se no período posterior à 

Segunda Guerra Mundial. A devastação decorrente da guerra conduziu a 

Europa, a implementar ações de fomento à economia e à área social visando 

retomar o crescimento econômico. Neste contexto, em 1948, os Estados 

Unidos assinam junto com os países da Europa Ocidental o Acordo Geral 

de Tarifas e Comércio (GATT), que passou a alicerçar a construção e 

sustentação de um “regime comum e internacional de comércio” (Martin & 

Schumann, 1999, p.152). De 1945 a 1970 a taxa de crescimento dos 

países industrializados foi de excepcionalmente alta, cerca de 5% em 

média, contra 2% entre 1914 e 1950, e 2,5% desde 1973; a produção 

mundial também aumentou sete vezes e o comércio mundial quatro vezes. 

(Bensaid, 2000).  

Neste período, o mercado se expandiu visando não somente 

responder às demandas internas de reconstrução do que fora devastado em 

função dos anos de guerra, mas também em busca de novos mercados 

externos às suas fronteiras. A fase de reconstrução do capitalismo, de 
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1945 a 1973, é caracterizada pela celebração de uma forma de pensar que 

dá ênfase à organização e planejamento das forças econômicas e à 

atribuição desta tarefa regulamentadora ao Estado. O crescimento que 

caracterizou estes gloriosos anos é o cerne das demais mudanças ocorridas 

nos modos de regulação e de organização social: reorganização da divisão 

social do trabalho, modificação das relações de dominação, o surgimento 

dos movimentos sindicais, populistas e antiimperialistas (nos países em 

desenvolvimento), definição de novas relações jurídicas e nascimento do 

direito do trabalho, entre outras. 

A partir de 1973, o capitalismo persiste, mas muda de formato, 

migrando do regime de acumulação fordista ao toyotista, até atingir os 

altos níveis de mundialização e financeirização que caracterizam em 2006 

sua forma fragmentária, efêmera, desregrada e caótica. Mudam junto com 

seu formato, o também o imaginário e os modos de regulação e 

organização sociais. Por representarem peças fundamentais à compreensão 

do cenário contemporâneo estes serão, em capítulos posteriores, postos, 

um a um, na “linha do tempo” junto ao capitalismo - da fase industrial à 

fase financeirizada -, e pareadas, suas transformações, com aquelas 

ocorridas no modo de produção.  

Antes disto, vamos nos ater a descrever com um pouco mais de 

minúcia o quadro que caracteriza o modo de produção hoje, segundo a 

visão de alguns pensadores, cuja produção constitui importante referência 

àqueles que querem abordar a questão de modo crítico. 
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d.1 d.1 d.1 d.1 Dinâmica Dialética da 3ª Fase da Mundialização: O Capitalismo Dinâmica Dialética da 3ª Fase da Mundialização: O Capitalismo Dinâmica Dialética da 3ª Fase da Mundialização: O Capitalismo Dinâmica Dialética da 3ª Fase da Mundialização: O Capitalismo 

Finaceirizado Finaceirizado Finaceirizado Finaceirizado     

 

Pode-se dizer que a globalização ou mundialização do capital tal 

qual se configura hoje, é resultante do movimento intrínseco de expansão 

do mercado característico do sistema capitalista, e assim sendo, que a 

origem de ambos coincide. Porém, é também verdade que o processo de 

mundialização, desenhado na atualidade, possui traços e cores que lhes são 

peculiares, e que só começaram a se insinuar no início dos anos 70 para os 

80.  

Este foi o período em que as forças políticas anti-sociais dos países 

da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

vincularam-se ao processo de liberalização, desregulamentação e 

privatização, valendo-se do refluxo resultante da ação de dirigentes 

sindicais e políticos, que acabaram contribuindo para sufocar o potencial 

verdadeiramente democrático e anticapitalista dos grandes movimentos 

sociais que ganharam expressão e potência de 1968 a 1978 na Europa e 

nos Estados Unidos. 

A liberdade que o capital industrial e o financeiro, que se valoriza 

sob a forma de dinheiro teve neste momento para se movimentar e 

expandir, decorreu da força adquirida graças à fase de acumulação 

ininterrupta que caracterizou o período conhecido como os três decênios 
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gloriosos (1950-1980), e mais especialmente, do sucesso da revolução 

conservadora do final da década de 70.  

Thatcher e Reagan adentraram o cenário político asteando as 

bandeiras da restauração da supremacia do mercado, e inaugurando um 

movimento que perdura até nossos dias, cuja finalidade última é destruir o 

conjunto de instituições e relações sociais que engessam o livre movimento 

do capital. Os alvos mais visado de suas ações foram as medidas de defesa 

à classe trabalhadora e de proteção social à população como um todo (ao 

menos nos países industrializados) que passaram, desde o mandato de 

Franklin Roosevelt nos Estados Unidos e da derrota do nazismo na Europa, 

a compor o cenário dos respectivos locais. 

A supremacia do capital financeiro que se instala e prolifera desde 

então, promove e reforça o peso político e econômico dos Estados Unidos 

em âmbito mundial, em função de sua superioridade na esfera das finanças, 

atestada, tanto pelo lugar particular que ocupa sua moeda - o dólar - na 

economia mundial, quanto pela sofisticação e grandiosidade características 

de seus mercados financeiros. Tal superioridade, manifestada nos poderes 

de intervir e impor as regras do comércio e das finanças internacionais, foi 

exercida desde o interior de instituições como o FMI (Fundo Monetário 

Internacional) e OMC (Organização Mundial do Comércio). 

Cabe aqui salientar o aumento da relevância de instituições 

internacionais tais como as duas anteriormente referidas, em decorrência do 

fato de se agregarem às suas funções de praxe às de banqueiro-gendarme e 
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de sacerdotes da doutrina neoliberal. Além disto, também não pode ser 

omitido que a política monetária americana é o principal mecanismo de 

regulação do modo de acumulação do capital, principalmente em 

decorrência do efeito combinado da interconexão entre os mercados de 

obrigações (que são o cerne dos investimentos) e o lugar central dos 

déficits públicos. 

O aumento no nível dos déficits em vários países, desde a década 

de 70, somado ao movimento de liberalização financeira, suscitaram 

mudanças significativas no modo de financiamento dos déficits e geraram o 

que se convencionou chamar “ditadura dos credores”. A regulação através 

da política monetária vem exercendo um, cada vez maior, peso no âmbito 

das relações de trabalho, fortalecendo a flexibilização, precarização e 

redução do nível da média salarial. 

O processo de endividamento público crescente provém, 

concomitantemente da liberalização financeira e salarial. É importante 

salientar que, diferentemente do que vem sendo veiculado na 

discursividade atual, o aumento dos déficits decorre da perda das receitas 

fiscais, e não da ampliação das despesas. A redução de receitas, por sua 

vez, dá-se em função do rebaixamento do poder aquisitivo e da diminuição 

do consumo dos assalariados, ocasionado pelas políticas recessivas, de 

precarização salarial e flexibilização do trabalho, e pelas conseqüentes 

quedas no nível da produção e do emprego. 
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E o ciclo de crescimento dos déficits não termina aqui. Há ainda 

uma diminuição na tributação sobre os rendimentos do capital, que gera 

mais déficit e, a tentativa de suprí-lo fazendo recurso aos mercados de 

obrigações.que praticam taxas de juros superiores à inflação e até mesmo 

aos PIBs. Esta assim configurada uma situação de bola de neve e 

crescimento vertiginoso dos déficits, e de circulação financeira que favorece 

sobremaneira os rendimentos financeiros de natureza rentista. 

Nesta nova configuração o sistema nervoso central do mercado, 

seu núcleo, ou coração é uma sociedade holding. Estas são grupos 

financeiros predominantemente industriais, conhecidos como 

“multinacionais de novo estilo”, e apresentam como característica 

marcante, além do alcance global de suas transações transnacionais, sua 

exclusividade de acesso aos mercados financeiros, tanto para neles realizar 

suas operações sem intermediários, como para fazer investimentos 

financeiros. 

Uma série de conseqüências decorre destas transformações, 

especialmente no que diz respeito ao crescimento qualitativo do nível de 

financeirização, ou seja, à diversificação dos serviços financeiros e de 

operação dos mercados de câmbio que os grupos responsáveis por esta 

forma organizacional têm adotado. 

Ainda outra mutação qualitativa que merece destaque refere-se às 

formações industriais chamadas empresa-rede. Estas se caracterizam pela 

proliferação das participações minoritárias, e agrupamento de muitas firmas 
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ligadas a um só grupo por meio de uma multiplicidade de acordos de 

subcontratação e colaboração interempresas, cuja acentuada desigualdade 

no quesito força econômica é marca freqüente. Tal transformação vem 

produzindo um efeito de imprecisão e confusão na delimitação das 

fronteiras da firma e de sua identidade; uma dificuldade de distinguir entre 

o que é lucro e o que é renda na formação dos recursos de exploração do 

grupo. Uma parcela.dos resultados corresponde às formas de crédito in 

natura sobre a atividade produtiva de outra firma, ou às apropriações sobre 

o excedente desta firma caracterizando uma circunstância de interferência 

na cadeia de valor desta. 

Outra dimensão das mudanças em curso diz respeito ao aumento e 

consolidação das relações coletivas entre grandes grupos. A maioria 

esmagadora das operações de investimento no exterior tem sido realizada 

entre países capitalistas desenvolvidos, tendo como objeto a aquisição e 

fusão de empresas existentes. Estes dados fornecidos por Chesnais (1999) 

demonstram que a concentração dos meios de produção nas mãos de 

poucos, tal qual Marx previa ser a tendência do modo de produção 

capitalista, vem se comprovando por meio da disseminação e prevalência de 

formas muito concentradas de produção e comercialização internacional, 

que promovem apenas uma mudança de mãos da propriedade do capital. 

O que define estas circunstâncias de oligopólio não é somente o 

grau de concentração, mas em especial, o grau de interdependência que liga 

um pequeno número de grandes grupos (que, normalmente, dominam uma 
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mesma tecnologia) capazes de alto grau de competitividade e de atingir o 

estatuto de concorrente efetivo no plano mundial. O reconhecimento da 

interdependência se dá por meio da realização de acordos de fixação de 

normas e cooperação técnica que, sem respeitar as leis antitruste, 

promovem a conformação de uma realidade de submissão e exclusão a 

todos os demais participantes do jogo. 

As instituições financeiras que orquestram a sinfonia do capital 

financeirizado, global, concentrado e centralizado são as não bancárias, 

encabeçando a lista, os fundos de pensão e as sociedades de aplicação 

financeira coletivas, cuja função principal é fazer circular e crescer o capital 

mantendo sua forma dinheiro, dando preferência à liquidez, e tendo como 

objetivo a especulação. Há um interesse crescente do capital nas operações 

de aplicação a curto prazo no mercado das bolsas, sobretudo nos novos 

mercados de obrigações públicas (bônus do Tesouro e outros títulos da 

dívida pública). 

São expressões de tal regime de circulação do capital os seguintes 

acontecimentos que marcaram a década de 90, e que ainda compõe o 

cenário social, constituindo importantes indicadores do aprofundamento da 

crise do sistema em questão: 

● Baixo ritmo de crescimento (taxas de crescimento do PIB baixas);  

● Aumento do desemprego; 

● Equiparação dos níveis salariais globais com os de países onde 

reconhecidamente dá-se uma exploração mais dura da mão de obra; 
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● Flexibilização das condições de contratação e de trabalho, 

havendo um alinhamento com aquelas praticadas em locais de maior 

exploração da mão de obra; 

● Ampliação das desigualdades e da assimetria na renda e nas 

condições de existência entre os países centrais e os periféricos; e dentro 

dos países como um todo, entre a classe dominante e as demais. 

● Grande Marginalização de regiões inteiras do planeta do sistema 

de trocas internacionais; 

● Intensificação da concorrência internacional entre as grandes 

potências econômicas.  

● Aumento da Instabilidade dos mercados financeiros, 

intensificação da especulação e descontrole monetário. 

● Crescimento da dívida pública dos países centrais e da divida 

externa dos países periféricos  

    

d.2 d.2 d.2 d.2 “A Crise”: Um panorama geral“A Crise”: Um panorama geral“A Crise”: Um panorama geral“A Crise”: Um panorama geral    

 

O que se pode denominar crise vem assolando as mais diversas 

instâncias da organização social moderna: do Estado às Instituições várias; 

do âmbito legislativo-jurídico ao político e cultural.  

Não pode faltar, neste traçar genérico do colapso contemporâneo, 

a referência ao fato de que o capitalismo é composto por uma série de 
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contradições sistêmicas, e que o acirramento das mesmas é a substância 

principal da qual se alimenta sua crise e a crise geral por ela engendrada.  

Das contradições intrínsecas ao sistema e do processo de geração 

de forças opostas em constante interação, podemos iniciar citando os pares 

antagônicos: globalização e regionalização, fragmentação e unificação, 

liberdade e colonização, alto nível tecnológico e destruição dos recursos 

naturais, igualdade e aprofundamento das desigualdades, segurança-paz e 

fabricação de armamento de destruição em massa, crescimento econômico e 

aumento da miséria, inclusão e exclusão  

Temos a um só tempo, uma sociedade onde se defende a 

diversidade, a ampliação do poder de escolher como se quer ser e a vida 

que se quer levar, e o ressurgimento de vários tipos de fundamentalismos, 

nacionalismos e racismos. A um só tempo, o aumento da capacidade de 

produção e a redução do consumo; a acumulação cada vez mais assimétrica 

da riqueza socialmente produzida que gera uma crescente massa de 

miseráveis excluídos do sistema, sem acesso à propriedade dos meios de 

produção, à possibilidade de integrar-se por meio do oferecimento de sua 

força de trabalho, e ao consumo da riqueza produzida.  

Compõe o panorama, uma crescente fragmentação societária e a 

proliferação desordenada de poderes, que faz perder-se o sentido da luta 

pelo bem comum e da busca por definições alternativas ao mesmo. 

Há também um visível quadro de desorganização do direito oficial e 

da operacionalização, junto a ele, de um direito não oficial, legislado por 
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aqueles que detém o poder econômico, que rivalizam com o Estado 

enfraquecido na disputa pelo monopólio do exercício da violência e do 

direito. 

Valores da modernidade, - liberdade, igualdade, autonomia, 

subjetividade, justiça, solidariedade - e as antinomias entre eles, vêm sendo 

expostos à exponencial sobrecarga simbólica, ligando-se à significações 

cada vez mais díspares para grupos sociais e indivíduos diferentes. O 

excesso de sentido produzido como resultante de tal processo é 

responsável pela geração de um esvaziamento simbólico dos conceitos que 

resulta no esvaziamento do potencial dos mesmos como vetores capazes de 

agregar interesses, princípios e anseios assemelhados num movimento de 

busca comum.  

Nota-se ainda que o apagamento da linearidade e homogeneidade 

das esferas temporal e espacial; produz uma ausência que se faz sentir em 

diversos níveis das relações sociais e do cotidiano, sobretudo naqueles 

relacionados aos sistemas de medidas e escalas, que operam como 

referência para o olhar, a identificação e a categorização dos fenômenos 

sociais. A turbulência nestes sistemas destrói seqüências e termos de 

comparação, gerando campos de referência incomunicáveis, incapazes de 

dialogar entre si, pois não são comensuráveis e contraponíveis. Como 

resultante, produz-se o estranhamento, a perplexidade, gera-se o 

sentimento de impotência e a passividade. 
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Na área das tecnologias de comunicação e informação, as 

transmutações constantes no campo das perspectivas e das escalas são, não 

só realidade originária, como também condição de funcionalidade. A 

interatividade que dispensa cada vez mais o elemento humano para se 

realizar, favorece a interpassividade, a empobrecimento na produção e troca 

inter-humana. 

Neste âmbito ganha destaque a rápida difusão de tecnologias de 

informação e comunicação que viabilizaram e continuam possibilitando a 

diminuição da distância e do tempo no estabelecimento de contatos e 

trocas de informações entre os atores individuais e coletivos, por meio da 

extensa e contínua diferenciação e ampliação de sistemas, canais, redes de 

geração e difusão de informações. Essas tecnologias, as quais compõe o 

que se convencionou denominar “revolução informacional”, caracterizam-se 

pelo rápido processamento, armazenamento e transmissão de informações 

em escala mundial a custos decrescentes. 

A associação dos fenômenos de crescente liberalização e 

desregulação dos mercados (sobretudo dos sistemas financeiros e dos 

mercados de capitais) somados ao advento do paradigma das tecnologias 

de informação constituem os principais elementos catalisadores do 

processo de mundialização nas últimas décadas. 

Não são incomuns os paralelismos entre a fase atual e a chamada 

Idade das Trevas no final da Idade Média na Europa, em função do retorno 

e da força crescente no cenário contemporâneo dos dogmas religiosos, dos 
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diversos tipos de fundamentalismos e manifestações de intolerância aos 

estrangeiros (tidos como bodes expiatórios às falhas e problemas da 

nação), dos códigos de conduta que desafiam a lei e deslegitimam o 

controle e violência como poderes exclusivos do Estado, da massa 

populacional marginalizada com a qual o resto da sociedade mantém uma 

relação mista de medo e desprezo-indiferença, das interpretações 

naturalizantes da estratificação social e das desigualdades de acesso à 

riqueza socialmente produzida. 

A hegemonia do econômico em relação aos demais âmbitos da vida 

é hoje tão radical que se pode afirmar ser a intersubjetividade um anexo, 

um aspecto, ou um talvez um espectro da interobjetividade. A 

determinação desta instância sob as demais, explica a relevância de uma 

descrição mais cuidadosa dos princípios ou regras que constituem e 

norteiam o que se convencionou chamar Consenso Neoliberal, e que 

podem ser desdobrados em:  

1) Consenso Econômico Neoliberal também conhecido por 

Consenso de Washington (Santos, 1995) se refere à organização da 

economia, incluindo a produção e os mercados de produto, de serviço e 

financeiros. Está alicerçado na restrição à regulamentação do Estado que 

passa a ter de vincular e subordinar suas decisões às vontades das agências 

multilaterias como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização 

Mundial do Comércio (OMC) dentre as quais podemos citar: 

desregulamentação e liberalização dos mercados, privatização ampla de 
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todos os setores possíveis da sociedade, corte às despesas sociais, 

concentração do poder mercantil nas coorporações multinacionais e do 

poder financeiro nos bancos transnacionais.  

2) O consenso do Estado fraco, posiciona este como opositor da 

sociedade civil, fazendo crer que a força de um representa, na mesma 

medida, a fraqueza do outro. 

3) O consenso democrático liberal consiste na promoção global de 

concepções de democracia formal mínima como condição de acesso dos 

Estados nacionais aos recursos financeiros internacionais.  

4) O consenso do primado do direito e dos tribunais prioriza a 

propriedade privada, o setor privado e as relações mercantis e exige a 

conformação de um novo quadro jurídico e atribuição de novos e maiores 

poderes aos tribunais. O campo jurídico da contratualização individual 

ganha espaço, força e legitimidade frente a um campo político de 

contratualização social coletiva em enfraquecimento e descrédito. 

A mundialização do capital e a aceitação dos ditames do consenso 

neoliberal têm promovido para os subalternos do sistema, quer se trate de 

países ou grupos dentro de países, uma piora crescente das condições 

gerais de vida. Alimentação, saúde, habitação, saneamento e educação se 

deterioram; aumenta significativamente a exploração da força de trabalho; 

enfraquece o poder de negociação dos trabalhadores, quer em função do 

desemprego estrutural, quer em função da flexibilização das relações de 

trabalho e da desconstrução das leis trabalhistas. Em última instância 
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podemos dizer que tal processo privilegia os interesses da classe social 

dominante, dos países dominantes, em detrimento dos demais, acentuando 

os já graves problemas estruturais e conjunturais e promovendo a exclusão 

e degradação de todas as formas de existência que não se adaptam aos 

padrões da sociedade globalizada. Podemos dizer também que por trás do 

discurso de que o mercado é capaz de se auto-regular existem estratégias e 

atores internacionais, vinculados aos interesses das grandes empresas 

transnacionais, que buscam assegurar a posição de hegemonia econômica 

das nações líderes na atual conjuntura de crescimento mundial do 

capitalismo. 

Faz-se necessário frisar ainda, que as mudanças nas dimensões 

tecnológicas, organizacionais, institucionais, políticas, comerciais, 

financeiras, culturais e sociais, ao se relacionarem de maneira dinâmica, vêm 

gerando uma reorganização espacial da atividade econômica e uma clara re-

hierarquização e seus centros decisórios. Como decorrência, dá- se a 

realocação internacional da atividade produtiva e dos fluxos de comércio, 

informação e conhecimento que se concentra alternadamente nas mãos dos 

membros da denominada Tríade - Estados Unidos, Japão e países da 

Europa Ocidental - consolidados como grupo economicamente hegemônico 

após o desmantelamento do Bloco Socialista. 

A este respeito Fiori (1995) destaca que é “neste espaço que são 

tomadas as decisões e se desenvolvem as novas formas organizacionais de 

competição global que acabam alcançando, de uma forma ou de outra, os 
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respectivos espaços periféricos”. Outros autores, paralelamente, chamam a 

atenção à tendência do mercado global a incorporar em seu maquinário até 

mesmo os mercados da periferia menos desenvolvida, que possuam peso e 

posição relevante ao nível mundial e que adotem normas trabalhistas, 

ambientais, tributárias, entre outras, consideradas como mais atrativas, 

flexíveis ou competitivas (Lastres, 1997). 

Abordada sob diversos ângulos podemos, num ensaio de conclusão 

parcial, dizer que a crise global atual é fruto do colapso dos diferentes 

paradigmas selecionados pela humanidade, e que conduziram, ao longo do 

seu tempo de vigência, o desenvolvimento global aos limites da 

sustentabilidade. É uma crise causada pelas conseqüências devastadoras de 

um modo de acumulação e crescimento econômico que acredita que as 

demais instâncias sociais devem funcionar com base na sua capacidade de 

se auto regular, espelhando-se na sua lógica do lucro e da livre competição. 

Pode-se afirmar também que foram as evoluções dentro do próprio 

capitalismo que geraram a auto-destruição do seu modo liberal clássico, 

sendo portanto, no interior de sua nova forma neoliberal, que o anti-

sistema da mesma encontra substrato para crescer gerando a própria crise.  
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Além do complexo panorama de crise descrito nos capítulos 

precedentes, é alarmante o fato de que assiste-se a uma nova tentativa de 

silenciar discursos que venham denunciar e se opor ao estado de coisas que 

constituem o status quo. Mais velada e sutil, irreconhecível e transfigurada 

esta forma de poder que Bourdieu (1989) nomeia poder simbólico, 

dissemina-se por meio de uma construção discursiva que quer dar 

contornos de veridicção à inevitabilidade da globalização, à universalidade 

do mercado e à necessidade de tudo e todos se adaptarem as suas normas 

e exigências de competitividade e lucro. Além disto, como já dissemos 

anteriormente, o próprio termo globalização, exerce sua função 

ideologizante ao encobrir os efeitos de exclusão, divisão e marginalização 

que resultam do processo, suscitando significados contrários de unificação 

e integração que se antepõe aos verdadeiros não os deixa visíveis.  

É esta discursividade que se construindo em torno do fenômeno, 

vem se infiltrando nas mais diversas instâncias da organização social, nos 

vários campos discursivos que deram contorno e substância à modernidade 

afetando seus paradigmas, suas estruturas e suas instituições. 

Deste modo, os próximos itens serão dedicados à discussão de 

alguns efeitos deste fenômeno denominado mundialização nos âmbitos: do 

Estado-Nação, do contrato social, do direito em geral e do direito do 
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trabalho, do trabalho, da democracia, da ação política e seus atores, da 

justiça social e da cidadania. 

    

e.1e.1e.1e.1. Estado. Estado. Estado. Estado----NaçãoNaçãoNaçãoNação    

O Estado nacional é um fenômeno moderno, relativamente recente, 

que acompanha a evolução do capitalismo desde os seus primórdios. Foi na 

criação e na função regulatória do Estado que o capital encontrou as 

condições necessárias ao seu funcionamento e expansão. O incentivo e 

sustento do mercado interno, o desenvolvimento do sistema de 

comunicação, da urbanização, e finalmente da industrialização são 

decorrências da existência da unidade cultural, financeira, política e jurídica 

que a existência do Estado viabilizou....    

Partindo da equiparação entre os conceitos Estado e Governo, 

pode-se definir o primeiro como o conjunto de instituições permanentes – 

legislativas, judiciais, de segurança nacional como o exército e outras – que 

possibilitam a ação do segundo; e Governo, como o conjunto de projetos e 

programas que uma parcela da sociedade (políticos, técnicos, organismos 

da sociedade civil e outros) que por um tempo determinado desempenha as 

funções de Estado, propõe para a sociedade como um todo.  

Se tomarmos como referência o campo filiado ao marxismo 

podemos dizer que o Estado é a instituição responsável por garantir a 

produção e reprodução de condições favoráveis à acumulação do capital e 

ao desenvolvimento do capitalismo.  
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Para Claus Offe, sociólogo alemão que adota tal marco teórico-

conceitual como base de sua obra, o Estado é o espaço regulador das 

relações sociais a serviço da manutenção das relações capitalista em seu 

conjunto, e não especificamente a serviço dos interesses do capital – a 

despeito de reconhecer a dominação deste nas relações de classe. 

Voltando-se para o conteúdo das ações do Estado, Offe tem desenvolvido 

argumentações que abordam, em última instância, as razões e movimentos 

de interesses que originam e motivam a(s) política(s) social(is) do Estado 

capitalista. Desenvolve tais questões relacionando a assimetria nas relações 

entre os proprietários de capital e proprietários da força de trabalho, como 

fator de mobilização da ação reguladora do Estado visando a manutenção 

das relações capitalistas em seu conjunto. Segundo ele: “(...) a política 

social é a forma pela qual o Estado tenta resolver o problema da 

transformação duradoura de trabalho não assalariado em trabalho 

assalariado” (Lenhardt, Offe, 1984, p. 15). Ele prossegue descrevendo o 

Estado capitalista moderno como responsável por qualificar 

permanentemente a mão-de-obra para o mercado, e por através de seus 

programas sociais, manter o controle e manter sob controle aquelas 

parcelas da população excluídas do processo produtivo. Como o sistema de 

acumulação capitalista engendra em seu desenvolvimento problemas 

estruturais relativos à constituição e reprodução permanente da força de 

trabalho e à socialização desta através do trabalho assalariado, cabe ao 

Estado “responder” a estes problemas, ou em outros termos, assegurar as 

condições materiais de reprodução da força de trabalho – inclusive visando 
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uma adequação quantitativa entre força de trabalho ativa e força de trabalho 

passiva. 

Lenhardt, Offe colocam em questão dois esquemas de 

argumentação da ciência política visando explicar a gênese da política social 

estatal. A:primeira baseia-se na teoria dos interesses e das necessidades, a 

partir de exigências políticas dos trabalhadores assalariados organizados; e 

a segunda nos imperativos do processo de produção capitalista e nas 

exigências funcionais da produção capitalista (Lenhardt, Offe, 1984, p. 32-

37). Dando ênfase à dinâmica e ao movimento próprio do Estado nas 

sociedades capitalistas modernas, os autores vinculam as origens da política 

social a um processo de mediação estratégico entre interesses conflitantes. 

Lenhardt, Offe (1984), em relação à minimização do Estado, 

expressam que todo processo político se constitui com base num jogo de 

interesses e a tendência contemporânea ao Estado Mínimo se estabelece 

nas mesmas bases. Segundo Lenhardt, Offe, o Estado é um mediador das 

crises capitalistas, um administrador de situações de crise ou iminência de 

crise. Desde sua perspectiva, o Estado deve estrategicamente, criar 

condições para que o cidadão seja introduzido nas relações de trabalho, 

incluído nas relações de troca, perpetuando o processo no qual o valor e 

o lucro são produzidos. 

Do ponto de vista de Marx (1998:11), 

“O Estado por baixo das aparências 

ideológicas de que necessariamente se reveste, está 
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sempre vinculado à classe dominante e constitui o 

seu órgão de dominação (...) não é o Estado que 

cria a sociedade civil, é a sociedade civil quem cria o 

Estado. A sociedade civil é o verdadeiro lar e 

cenário da história”. 

Tomando como referência estas concepções de Estado fica claro 

não ser possível dissociar seus movimentos ao longo da história dos 

movimentos do capitalismo. Assim sendo, nos parágrafos que seguem 

serão estabelecidos alguns paralelos entre um e outro na linha do tempo. 

A expansão econômica que caracteriza o período posterior à 

Segunda Guerra Mundial requer rearranjos e reestruturações do aparelho 

estatal com vistas a que este dê suporte ao crescimento da produção e 

circulação de capital. Demanda-se do Estado o papel de planejador, 

investidor e provedor de benefícios sociais a uma população que interessa 

enormemente ao capital como mão-de-obra. O regulamento estatal é 

requisitado por imprimir a fixidez necessária à fluidez do mercado em 

crescimento. 

Seja em função da crise de superacumulação, da crise do petróleo 

de 1973 e 1979, seja pela inabilidade de muitos Estados em manter sob 

controle o déficit público e a inflação, configura-se um processo de 

mudança no panorama produtivo que se fará sentir mundialmente nas mais 

diversas instâncias da organização social. A partir de 1973 processa-se a 

passagem do regime de acumulação fordista para o toyotista, acompanhada 

por transformações na regulamentação social e política do capitalismo. 
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Neste momento, entra em cena uma concepção diferente sobre a função do 

Estado na organização social, que tal como descrita pelos economistas 

Milton Friedman e Friedrich August von  Haye, passa a ser a de garantir a 

ordem política e econômica, retirando-se do papel de investidor e 

interventor no mercado. 

É um tempo de retomada da tradição do liberalismo clássico dos 

séculos XVIII e XIX, sob uma nova vertente denominada neoliberal. Assim, 

em A riqueza das nações: Investigação sobre sua natureza e suas causas, 

obra de Adam Smith (publicada em 1776), identificada como o marco 

fundamental do liberalismo econômico, e em O caminho da servidão, obra 

de Friedrich Hayek (publicado em 1944), identificada como o marco do 

neoliberalismo, figuram a mesma concepção de Estado e formulações 

semelhantes quanto às suas interfaces com o campo social. 

As teorias políticas liberais identificam como papel do Estado a 

garantia dos direitos individuais, sem que isto implique em interferências 

nas esferas da vida pública, e especificamente, na esfera econômica da 

sociedade. Dentre os direitos individuais, destaca-se a “propriedade privada 

como direito natural” (Locke, 1632-1704), o direito à vida, à liberdade e 

aos bens necessários para conservá-las. Cabe ao Estado a função de arbitrar 

conflitos que possam surgir na sociedade civil, no âmbito de embates de 

interesses entre as classes sociais diferentes, mas não a de regulamentar as 

relações de propriedade privada e de mercado. 
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As teses neoliberais, absorvendo as transformações na história do 

capitalismo, revêem as teses tradicionais e clássicas do liberalismo e as 

resumem na expressão “menos Estado e mais mercado”. Críticos às teses 

de Keynes (1883-1946) que inspiraram o Estado de Bem-Estar Social, os 

princípios neoliberais desaconselham enfaticamente a intervenção estatal e 

até mesmo a responsabilizam pelos desajustes econômicos, elogiando com 

vigor as virtudes reguladoras do mercado e seu potencial no sentido de 

gerar desenvolvimento. 

Tais teses podem ser visualizadas em trechos de um dos textos 

considerados referência do neoliberalismo, O caminho da servidão de 

Hayek: 

(...) o respeito pelo homem individual na qualidade de homem, 

isto é, a aceitação de seus gostos e opiniões como sendo supremos dentro 

de sua esfera, por mais estritamente que isto se possa circunscrever, e a 

convicção de que é desejável o desenvolvimento dos dotes e inclinações 

individuais por parte de cada um. (p. 35) 

Num Estado de inspiração neoliberal as ações e estratégias sociais 

governamentais incidem essencialmente em políticas compensatórias, em 

programas focalizados, voltados àqueles que, por causa de sua “capacidade 

e suas escolhas individuais”, não são capazes de usufruir o progresso 

social. Tais ações não têm o poder – e, não se propõem a – de alterar as 

relações estabelecidas na sociedade. 
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As reformas do Estado são constituídas por dois pilares, 

intimamente, relacionados: uma reforma reguladora, em que se delega 

poder a instituições independentes, tanto para o controle das empresas de 

serviços de utilidade pública quanto para outras atividades de relevância 

pública; outra, de caráter patrimonial, em que se transferem empresas 

públicas para o setor privado. 

Alguns autores (Ferlie et ali, 1999) chegam a caracterizar esse 

período de profundas transformações no papel Estatal como o de uma nova 

economia política do setor público, pois as mudanças em curso não são 

neutras, e estão vinculadas a movimentos de ascensão e declínio no jogo de 

disputa entre interesses de grupos sociais distintos. Assim, o poder dos 

sindicatos do setor público sofreu evidente declínio com a mudança das 

formas tradicionais e coletivas de negociação de salários, para formas de 

recompensa e avaliação de desempenho. Além disto, houve um inegável 

enfraquecimento na autonomia dos profissionais dentro do setor, associada 

à conformação de uma imagem carregada de sentidos pejorativos. Os 

administradores do setor público passam a ser identificado como grupo de 

beneficiados, como elite corrupta e (ou) desqualificada nomeada pelo 

Estado em função de clientelismos e (ou) outros interesses escusos e 

ilegítimos; o funcionalismo tem seu trabalho desqualificado associado a um 

conjunto de atributos negativos tais como desinteresse, falta de ética, 

descompromisso, etc. 
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e.2e.2e.2e.2. Contrato Soci. Contrato Soci. Contrato Soci. Contrato Social al al al     

O Contrato Social tem presidido a organização da sociabilidade 

econômica, política e cultural das sociedades desde a instauração da 

modernidade. 

A grande turbulência que tem caracterizado o campo dos 

paradigmas modernos, acentuada especialmente, desde a década de 80, 

vem atingindo tanto seus pressupostos e conceitos, quanto seus 

dispositivos operativos.  

É no nível dos dispositivos operacionais da contratualização social 

que figuram de modo mais claro e evidente a crise paradigmática 

contemporânea. Todavia, seu efeito, diferentemente do que seria óbvio 

esperar, não é o enfraquecimento ou apagamento do contratualismo, mas, 

ao contrário, a sua valorização expressa na proliferação dos discursos que o 

versam. A contratualização a qual se faz referência, pode ser dita nova, uma 

vez que quase não há nexos entre ela e aquela vinculada à idéia moderna do 

contrato social. Ela se caracteriza por um cunho liberal-individualista, e pela 

ênfase na noção de contrato de direito civil entre indivíduos, e não, como 

era antes, entre coletivos com interesses sociais conflitantes. Na nova 

configuração do contrato social: 

▪ o papel do Estado fica reduzido à garantia do seu cumprimento, 

sem poder algum sob os termos e condições em que foi acordado;  

▪ não possui estabilidade, podendo ser revisto com base em 

denúncias por qualquer das partes envolvidas a qualquer momento;  
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▪ não existe reconhecimento do conflito e da luta como elementos 

estruturais, ficando seu estabelecimento associado a certas condições tidas 

como universais, por isto inquestionáveis, e restando, diante de sua 

apresentação, a aceitação inconteste e acrítica. 

O Consenso de Washington é um bom exemplo desta nova 

contratualidade a qual nos referimos. Caracteriza-se como um contrato 

social firmado entre paises capitalistas centrais, que para as demais nações 

figura como um conjunto de condições cuja não aceitação implica a 

exclusão, a exposição à represálias e à medidas restritivas. Tais condições 

globais, globalmente impostas, são o sustentáculo dos contratos individuais 

de direito civil. 

Pelas razões apresentadas, esta que se denomina nova 

contratualização, não passa de mera aparência de compromisso e de 

contrato, pois de fato, se estabelece com base numa relação assimétrica e 

desigual, na qual o parceiro mais forte economicamente, impõe condições 

que lhe sejam favoráveis, sem caber à outra parte, qualquer possibilidade de 

questionamento, ou ação que não a mera aceitação e cumprimento dos 

termos impostos. 

A crise da contratualização moderna consiste na predominância dos 

processos de exclusão sobre os processos de inclusão. A este respeito, foi-

me bastante elucidativa a decomposição do fenômeno de exclusão em duas 

formas de manifestação, tal qual propôs Boaventura de Souza Santos 

(1999). Em seu artigo “Reinventar a democracia: entre o pré-
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contratualismo e o pós-contratualismo” o sociólogo, sugere que os 

processos de exclusão se apresentam ora como pré-contratulismo, ora 

como pós contratualismo. O primeiro caracteriza um processo de 

bloqueamento do acesso à cidadania a grupos sociais que consideravam, 

com fundamento, serem candidatos à mesma. Já no pós-contratualismo, 

grupos incluídos no contrato social são postos à sua margem, tendo 

confiscados os direitos até então assegurados como inalienáveis, sem 

qualquer perspectiva de reavê-los juntamente com a cidadania perdida. 

Apesar da diferenciação clara entre ambos, bem como entre os 

processos políticos que promovem cada um deles, pré-contratualismo e 

pós-contratualismo, aparecem muitas vezes confundidos nos discursos 

políticos e pessoais daqueles que são pegos em suas redes. Assim sendo, 

fruto das artimanhas de ocultamento e ilusão que a discursividade é capaz 

de engrendrar, fala-se da impossibilidade de continuar a honrar com 

determinados compromissos, quando estes nunca foram mais que 

promessas, produzindo-se um salto do pré-contratualismo ao pós-

contratualismo, sem de fato, haver passado pelo contratualismo. Face a tal 

perda brutal de qualquer expectativa, a vivência dos vitimizados por tal 

processo é sintônica ao discurso político que o acompanha. As pessoa 

tendem a acreditar que eram cidadãos de direitos, os quais não souberam 

gozar, e sentem a experiência de pré-contratualismo como de pós-

contratualismo. Este fenômeno é deveras freqüente nos países 
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semiperiféricos ou em desenvolvimento, onde o Estado de Bem Estar Social 

jamais chegou a ser realidade. 

Os dois processos em questão são produtores de exclusão radical e 

perversa de forma que aqueles que vivenciam situações marcadas por tal 

lógica vêem-se a um só tempo, expulsos da sociedade civil, e prisioneiros 

de um estado de natureza, caracterizado como estado constante de 

ansiedade em relação ao presente e ao futuro. Perante a impossibilidade de 

estabelecer expectativas, tem a vida como um todo, cruelmente assolada 

pelo desgoverno, até mesmo na esfera dos atos mais simples de 

sobrevivência e convivência. 

A estabilidade das expectativas do mercado e dos investimentos é 

conquistada e mantida às custas da perda da estabilidade e das expectativas 

pessoais. 

Apesar da exclusão ser um fenômeno crescente de modo global, 

nos países da periferia e semiperiferia os dados relativos a este índice são 

assustadores. Segundo Boaventura, a classe dos excluídos representa mais 

da metade da população e os fatores de exclusão são extremamente tenazes 

em sua eficácia dessocializadora. 

 

e.3e.3e.3e.3. Direito. Direito. Direito. Direito    

O surgimento dos direitos inerentes à pessoa humana data da 

Idade Média, época em que surgiram as primeiras instituições jurídicas 
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para amparar o indivíduo contra a autoridade régia. A luta pela liberdade 

religiosa é uma das primeiras manifestações de luta por direitos. No 

século XVIII, novas teorias filosóficas propõem o ser como portador de 

direitos, e a partir das revoluções burguesas, os direitos e liberdades 

individuais ganham força especial unindo-se as noções que fundamentam 

o constitucionalismo (Carrion, 1997). 

Busca conceituar a expressão Direito, deparamo-nos com diversas 

posições na bibliografia. Para Nader (2001), as definições de Direito 

podem ser nominais (etimológicas e semânticas) e reais ou lógicas. Do 

ponto de vista etimológico, a palavra direito “... é oriunda do adjetivo 

directus, qualidade do que está conforme a reta”, sendo este um vocábulo 

surgido na Idade Media. Do o ponto de vista semântico, ela expressa “... 

aquilo que está conforme a lei; a própria lei; conjunto de leis; a ciência 

que estuda as leis” (2001: 73). Quanto à definição real ou lógica, o 

Direito "é um conjunto de normas de conduta social, imposto 

coercitivamente pelo Estado, para a realização da segurança, segundo os 

critérios de justiça” (2001: 74). Clève (2001), seguindo a diretriz de 

Poulantzas, menciona que o campo jurídico, como materialidade histórica 

e política, é um espaço de luta que mantém um compromisso ético pela 

busca da dignidade humana. Para ele a sociedade é um corpo com fraturas 

e conflitos, que se expressam em todos os âmbitos da vida social. Assim 

sendo: “as lutas presentes na esfera das relações de produção também 

atravessam o Estado em sua materialidade institucional, manifestando-se 
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de igual modo na instância jurídica” (Clève,2001: 111). Dentro desta 

perspectiva, o direito contemporâneo é um espaço de mediação e de luta 

entre as forças antagônicas e conflituosas. O campo legislativo não é só 

normativo, é um lugar de construção e reconstrução das ações políticas e 

ideológicas, um espaço de luta de interesses contrastantes que cristaliza as 

vitórias das classes sociais e da sociedade. 

Definimos normalmente o direito como um conjunto de regras de 

conduta que, numa dada sociedade, regem as relações entre os homens de 

maneira normativa. No entanto, desde o momento em que consideramos 

sua faceta discursiva e o tomamos como veículo de uma imagem 

organizativa do mundo social e de valores, suas funções sociais parecem ser 

deveras diferentes. 

Olhar para o direito desta perspectiva, imbricado neste conjunto de 

funções sociais vinculadas ao mundo dos valores e das representações, tal 

qual proposto por Clève, é deixar o espaço do positivismo jurídico e entrar 

no da sociologia e da filosofia do direito. Neste campo o direito pode ser 

considerado como um elemento capaz de esconder-revelar dada ideologia, 

e ao mesmo tempo de desenvolver no campo social funções ideológicas. O 

consenso social em torno de certos valores e princípios e internalização 

destes como verdades, possibilita o exercício eficaz de sua função 

regulatória. 

A importância da função regulatória num corpo social pode ser 

compreendida, tendo-se em vista o seguinte processo. Toda estrutura 
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social, uma fez estabelecida, passa a alimentar aspirações de estabilidade e 

continuidade, visando conservar sua existência conquistada. Uma vez que 

os atores sociais tendem, em contrapartida, a perturbar a ordem e a coesão 

da estrutura social, a sociedade se mantém graças à implementação e 

manutenção de mecanismos de controle que tem como função preservar o 

equilíbrio ameaçado, ou a homeostase social. 

A primeira manifestação da regulação social obtida graças ao direito 

dá-se por meio dos mecanismos que visam a resolução dos conflitos 

sociais. O direito reduz a intensidade dos antagonismos sociais 

transferindo-os do campo social para o campo jurídico e transformando o 

conflito bruto em conflito regrado, submetido à regras racionais. A força 

persuasiva do discurso opera como impedimento ao desencadeamento do 

conflito social, oras em função dos seus componentes de sedução, oras em 

razão de seus elementos de intimidação, graças às ameaças de sanções às 

condutas de desrespeito e infração às normas. Assim, conscientes ou não 

dos motivos que os guiam, os indivíduos acabam por alinhar-se aos 

consensos inscritos na norma e a reproduzir as estruturas sociais contidas 

nos textos jurídicos. 

Já que as leis internas do mercado definem as regras na 

contemporaneidade, também no campo do direito, a racionalidade 

econômica tende a se apresentar como nova universalidade, forjando a 

substituição do conceito de justiça e as orientações político-morais, pelo 

ideal de eficiência econômica do direito. 
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Se temos uma sociedade idólatra da economia, sua esfera jurídica 

deverá instituir estruturas legais que obedeçam e favoreçam à lógica do 

mercado. 

Se temos uma sociedade em pedaços, como não podia deixar de 

ser, temos também um campo jurídico caracterizado por um funcionamento 

fragmentado, composto por pluralidades de racionalidades incompatíveis, 

inconciliáveis, argumentos concorrentes, normas inconciliáveis que 

reivindicam, cada qual, e a um só tempo, a universalidade dentro do 

sistema. 

Para tal circunstância, apesar de não haver solução pronta, sabe-se 

de antemão que, não é uma saída possível invocar a unidade perdida, ou 

tentar impor uma hierarquia à multiplicidade. Assim sendo, constitui hoje 

um grande e relevante desafio, tentar inventar um direito que seja capaz de 

abarcar estas diversidades, estes discursos ou racionalidades plurais e 

conflitantes, construindo o que poderíamos chamar de justiça para o 

heterogêneo, tal qual propõe, com tons de desafio Lyotard (1982), ou um 

campo de reconhecimento da pluralidade de discursos numa sociabilidade 

democrática, como apresenta com otimismo crítico o sociólogo Boaventura 

de Souza Santos (1997). 

 

e.4e.4e.4e.4....    Organização do TrabalhoOrganização do TrabalhoOrganização do TrabalhoOrganização do Trabalho    

Tanto no mundo Antigo como na Idade Media, o trabalho era 

considerado como atividade inferior do homem. A valorização do trabalho 
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é determinada pelo surgimento da classe burguesa e tal processo provoca 

uma mudança paradigmática. Na Idade Moderna, a reforma protestante, 

formulada principalmente por Calvino e Lutero, introduz modificações nos 

consensos cognitivos sociais, transformando o trabalho num valor central, 

associado à significações: honra e privilégio. Sendo considerado um 

serviço em nome de Deus, o mesmo adviria de uma vocação. 

Por outro lado, no plano da produção, o modelo industrial, pupilo 

do capitalismo nascente, ganha força pondo a prova e substituindo 

gradativamente o trabalho artesanal característico do feudalismo. Conforme 

vai ganhando o cenário força a liberação dos servos, a criação de novas 

relações de poder e uma nova organização do trabalho, capazes de melhor 

responder às suas necessidades e à sua lógica. 

A revolução organizacional do trabalho que ocorre nesta época tem 

como traço marcante o disciplinamento dos trabalhadores pelo capital 

industrial visando torná-los aptos a se integrarem à nova engenharia 

produtiva, sendo capazes de operar com destreza e precisão o maquinário. 

A adaptação bem sucedida da força de trabalho à nova organização 

produtiva era fundamental uma vez que dela dependia a efetivação do 

processo de Revolução Industrial. 

A disciplina dos trabalhadores e a engrenagem dos mesmos como 

empregados do capital inicia-se com o capitalismo mercantil, quando 

comerciantes responsabilizam-se pelo escoamento e distribuição dos 

produtos dos artesãos ao mercado. A entrada do comerciante como 
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intermediário no jogo de trocas entre o produtor e o mercado é um 

importante passo no sentido do aparecimento do capitalismo industrial, 

pois, com a complexificação dos mercados, fica impossível para os 

produtores o exercício concomitante de atividades de produção e venda 

das mercadorias, tornando o comerciante uma peça indispensável ao 

funcionamento do novo esquema produtivo. Assim, o capital comercial vai 

transformando as relações produtivas, de trabalho e de poder na sociedade, 

e criando, ao mesmo tempo, uma nova forma de pensar, um novo modo de 

ver o mundo no qual figura como elemento organizador e central a assertiva 

de que o trabalho dignifica e é essência do ser humano. 

Engendrar este consenso, tinha a função de disciplinar a mão de 

obra, que antes, ao produzir em seu espaço privado, dominava tanto o 

saber técnico e quanto as temporalidades da produção. E esta não foi a 

única estratégia do capital visando a domesticação da força de trabalho; 

neste mesmo sentido houve ainda o estabelecimento de um local de 

trabalho e de meios de produção de propriedade do capitalista. Constituiu-

se assim a fábrica como lócus operandi para que os trabalhadores pudessem 

ser melhor controlados e observados na atividade produtiva. Tê-los a 

sempre a vista era a estratégia adotada para absorver seu conhecimento 

técnico, retirá-lo de suas mãos, fazendo com que perdessem 

progressivamente a noção de totalidade do processo produtivo e 

estivessem cada vez mais submetidos à dominação da lógica do capital. 
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Dentro desta perspectiva, a dominação do capitalista sobre o 

trabalhador é o domínio da coisa sobre o homem, do trabalho morto 

sobre o trabalho vivo. E o processo de produção e reprodução do capital 

é o processo de produção e reprodução dessa alienação. Assim, o 

trabalhador torna-se servo do capital, que na condição de produtor e 

vítima, experimenta o trabalho como castigo e, ao mesmo tempo, como 

fonte para sua rebeldia, como elemento potencializador de suas 

possibilidades de desalienação (Iamamoto,2001). 

No contexto da expansão econômica, a atividade das empresas e a 

organização do trabalho nelas e por elas realizado, direcionava-se 

totalmente ao mercado. A produção em larga escala, ocorria em grandes 

linhas de montagem que agregavam muitos trabalhadores na confecção 

coletiva fragmentada de um produto. Caracteriza esta organização produtiva 

o controle rigoroso em relação aos tempos e ritmos para execução das 

tarefas, a existência de uma divisão hierarquizada das mesmas, e a 

separação funcional rígida entre concepção e execução no interior de cada 

uma delas. Diante da necessidade de responder prontamente aos apelos de 

um mercado em expansão, era interessante à empresa fordista a 

manutenção de um quadro de funcionários disponível a médio e longo 

prazos. Para tanto, e de modo estratégico, estabelecem um cenário 

composto por condições de trabalho estáveis e normas rígidas. A norma 

jurídica, em função da pouca mobilidade característica ao seu processo de 

gênese e transformação, é o instrumento mais adequado no sentido de 
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contribuir para a regulação das relações entre capitalista e trabalhador no 

contexto produtivo em questão. Assim sendo, a instituição de leis 

trabalhistas responde também aos interesses do capitalista, e não é 

decorrência exclusiva das reivindicações da classe proletária. 

As mudanças atuais que atingem o regime de acumulação, marcadas 

pela volta do laissez-faire de abrangência mundial e crescente, impõe às 

empresas a necessidade de reorganização de sua atividades. A abertura e 

expansão das fronteiras que se estabelece na era da globalização é 

acompanhada por um amplo processo de divulgação de um método de 

administração e prestação de serviços, originado nos Estados Unidos e 

aplicado desde a década de 50 no Japão, chamado kaban. Tal método de 

administração empresarial, segundo o qual não se deve produzir para o 

mercado, mas em função da sua demanda, foi aplicado pela primeira vez 

pelas fábricas da Toyota, rendendo-lhe a denominação, mundialmente 

conhecida, de modelo toyotista de organização do trabalho. Na unidade de 

produção toyotista, inversamente à fordista, é o consumo que determina a 

produção. A reposição de produtos ao mercado é então estabelecida, 

somente após a verificação da demanda. Tal prática, também denominada 

descentralização produtiva ou just in time, tem como traços principais: 

■ altos níveis de flexibilidade na produção; 

■ máximo aproveitamento do tempo de trabalho da mão de obra 

disponível; 
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■ mão de obra fixa polivalente e organizada de maneira horizontal 

para que possa se replanejar visando ser capaz de executar de modo 

eficiente diferentes tarefas, conforme estas se façam necessárias; 

■ quadro de trabalhadores temporários capaz de se distender e 

reduzir conforme as demandas do mercado. 

Além disto, é praxe neste modo de administração a contratação de 

empresas prestadoras de serviço ou fornecedoras que complementem sua 

atividade quando necessário. Em tal fenômeno conhecido como 

terceirização, a empresa recorre a contratos bilaterais de prestação ou 

fornecimento de serviços autônomos. Acaba assim se beneficiando por 

poder usufruir a prestação de serviço no momento em que este se faz 

necessário, sem ter que arcar com os riscos da sua contratação e 

manutenção, que ficam a cargo das empresas contratadas. 

Dentre as tendências que caracterizam o mundo do trabalho, que é 

também o mundo da classe – que - vive – do – trabalho podemos enumerar 

uma série delas: 

Temos a redução do proletariado industrial, fabril, tradicional, 

manual, estável e especializado, herdeiro da era industrial de tipo taylorista 

e fordista. Esse vem se reduzindo com a reestruturação produtiva do 

capital, cedendo força e espaço a formas mais desregulamenadas de 

trabalho, diminuindo os números relativos aos trabalhadores estáveis e aos 

empregos formais. Com o desenvolvimento das modalidades de 

flexibilização da organização do trabalho, de descentralização do espaço 
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físico produtivo, de lean production e das formas de horizontalização do 

capital produtivo, tem sido notada uma redução do proletariado estável, 

herdeiro da fase de prevalência do binômio taylorista/fordista. 

Há também o aumento do trabalho feminino e que tem sido 

absorvido especialmente no universo do trabalho precarizado e 

desregulamentado. Tal expansão não representa, no entanto, movimento 

igualmente ascendente na esfera salarial. Nesta os níveis de remuneração 

das mulheres são, na média, inferiores àqueles recebidos pelos homens, a 

mesma desproporção ocorrendo também em relação aos direitos sociais e 

trabalhista. Na nova divisão sexual do trabalho, atividades de concepção ou 

aquelas de capital intensivo cabem, preferencialmente, aos homens, e 

aquelas de maior trabalho intensivo, com menores níveis de qualificação, 

destinam-se em geral às mulheres ou trabalhadores(as) imigrantes, 

negros(as), indígenas etc (Hirata, 2002). 

O crescimento em escala mundial do novo proletariado fabril e de 

serviços que atua nas várias modalidades de trabalho precarizado é também 

uma realidade que compõe o cenário contemporâneo. São os 

subcontratados, terceirizados, part-time, entre outras, que se proliferam 

globalmente. 

Na esfera dos excluídos estão os jovens, os com mais de 40 anos, 

e os trabalhadores super especializados herdeiros do fordismo, que são 

substituídos pelo trabalhador “polivalente e multifuncional” da era 

toyotista. Cresce consideravelmente a exclusão dos jovens em idade de 
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ingressarem no mercado de trabalho. Estes acabam sendo absorvidos em 

trabalhos precários ou somando-se a massa de desempregados, sem 

perspectivas de trabalho. A rejeição dos trabalhadores com idade próxima 

de 40 anos, considerados “velhos” pelo capital, que engrossam as fileiras 

dos trabalhadores informais, dos desempregados, e dos que prestadores de 

trabalhos voluntários. 

Desde as últimas décadas do século XX está em expansão o grupo 

de assalariados médios do setor de serviços. Este se constituiu de início por 

meio da incorporação dos trabalhadores expulsos do mundo produtivo 

industrial, em função da reestruturação produtiva, da desindustrialização, 

das políticas neoliberais e da privatização. Com a progressiva inter-relação 

entre mundo produtivo e setor de serviços, inúmeras atividades no setor de 

serviços antes tidas como improdutivas, passaram a, subordinadas à lógica 

exclusiva da racionalidade econômica e da valorização do capital, ser 

diretamente produtivas. Uma conseqüência positiva dessa tendência foi o 

crescimento dos níveis de sindicalização dos assalariados médios. 

Outra característica importante do mundo do trabalho atual é o 

crescimento do chamado “Terceiro Setor”, que por intermédio de empresas 

de perfil mais comunitários, compostas prevalentemente por formas de 

trabalho voluntário, abarca um amplo espectro de atividades de caráter 

predominantemente assistencial, sem fins diretamente lucrativos ou 

mercantis, realizados no interior de ONGs e outros organismos 

semelhantes. 
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A expansão desse segmento é um derivativo direto do quadro de 

desemprego estrutural caracterizado pela retração do trabalho industrial e 

mercado de serviços. Trata-se, porém, de uma alternativa que oferece 

possibildades muito limitadas de ação frente ao desemprego estrutural. 

Acaba ocorrendo assim que o “Terceiro Setor”, em função de sua 

estruturação, exerça um papel funcional ao mercado incorporando os 

contingentes de desempregados e abandonados pelo capital e pela 

desmontagem do Welfare State. A incorporação por este setor – mesmo 

que de forma precária – dos que foram expulsos do mercado formal de 

trabalho, faz com que estes deixem de se ver como desempregados e 

excluídos, passando a atribuir mais valor a si, e mais sentido às suas vidas 

como parte do tecido social mais amplo. Depõe a favor deste segmento o 

fato de visar uma atuação à margem da lógica mercantil, entretanto, é um 

equívoco toma-lo como uma alternativa capaz de substituir de forma 

duradoura o capitalismo e a hegemonia do mercado. 

Com o desmonte do Welfare State e dos direitos sociais adquiridos 

ao longo de anos de vigência do capitalismo, tais atividades acabam 

minimizando de alguma forma as lacunas de proteção social que foram se 

abrindo, acalmando alguns focos de conflito. Quando vistas de modo 

ingênuo como um passo efetivo de transformação social, compõe um 

engenhoso processo de mistificação, que faz crer que elas são capazes de 

alterar a lógica mesma do modo de produção capitalista. 
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A expansão do trabalho em domicílio, que se fortalece e cresce 

graças aos processos de desconcentração produtiva, e de expansão de 

pequenas e médias unidades de produção, é outro traço marcante das 

mudanças ocorridas no processo de trabalho. Por meio das tecnologias de 

informação, com a proliferação das formas de flexibilização e precarização 

do trabalho, e com o avanço da horizontalização, o trabalho produtivo 

doméstico vem experenciando uma escalada de crescimento em diferentes 

locais do globo. 

Da mesma forma que o capital, o trabalho também vem passando 

por um processo de ampliação de fronteiras que se poderia chamar 

transnacionalização. A nova classe-que-vive-do-trabalho, face à crescente 

internacionalização do capital, vê as tradicionais clivagens e estratificações 

características do mundo do trabalho entre trabalhadores: homens e 

mulheres, jovens e idosos, estáveis e precários, nativos e imigrantes, 

brancos e negros, qualificados e desqualificados, “incluídos e excluídos” 

etc, se acirrarem de um modo intenso. 

O modo de produção capitalista pressupõe, desde sua mais remota 

origem, a existência de estratégias visando o envolvimento dos operários, a 

captura de sua subjetividade pelo capital, ou, dito de forma mais precisa, a 

sua subsunção à lógica do capital. O termo “subsunção” é utilizado 

porque, diferentemente de “submissão” ou “subordinação”, possui um 

conteúdo dialético que o associa a idéia de um campo intrínseco de forças 
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em luta, no qual a ação de subsunção é constantemente posta em cheque e 

necessita, por isto, ser reiteradamente (re) afirmada. 

No entanto, a forma de implicação do elemento subjetivo na 

produção do capital, que, sob o taylorismo/fordismo era meramente formal, 

adquire, com a vigência do toyotismo, uma implicação real, com o capital 

buscando capturar a subjetividade operária de modo integral. 

No toyotismo manifesta-se uma tendência de racionalização do 

trabalho conformada por nexos manipulatórios que se estabelecem por 

meio do discurso da inserção engajada do trabalho. A exigência da captura 

integral da subjetividade operária, explica, os movimentos contraditórios do 

capital visando obter vínculos de parceria com o trabalho assalariado e com 

o trabalhador. 

Nele a alienação-estranhamento do trabalho encontra-se 

preservada, em sua essência, mesmo que fenomenicamente apresente-se 

minimizada em função da diminuição da hierarquia dentro das empresas, e 

da redução do espaço que separa elaboração e execução no processo de 

trabalho. Nas fábricas ou esferas produtivas de ponta, surge uma 

subjetividade, que expressa a existência do estranhamento do trabalhador 

na sua relação com aquilo que produz, para que e para quem produz, 

apesar de sua “participação” e envolvimento serem consideravelmente 

maiores nos espaços de formulação de projetos de controle de qualidade 

do ambiente e do processo de trabalho. 
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A tendência a devolver o savoir-faire expropriado pelo fordismo à 

força de trabalho é uma estratégia toyotista para se apropriar da dimensão 

cognitiva e intelectual do trabalhador, visando envolvê-lo mais 

intensamente e capturar sua subjetividade. Do seu saber intelectual 

apropriado, importante parcela será transferida às máquinas tornado-as 

inteligentes. Como elas, mesmo alimentadas com muita informação, não 

chegam a ser capazes de suprimir o elemento humano do processo 

produtivo, e diante da necessidade deste último, forja-se um processo de 

interação constante entre o maquinário e a subjetividade humana 

trabalhadora. O envolvimento interativo incentivado cotidianamente nos 

locais de trabalho incrementa as formas modernas de fetichismo, 

aumentando o abismo entre a subjetividade que trabalha e o exercício 

autoderminado do processo de trabalho por sua parte. 

Com aparência democrática e humanitária, a sociedade capitalista 

contemporânea, aprofunda ainda mais a condição do estranhamento 

presente na subjetividade do trabalhador. A necessidade crescente de 

qualificar-se melhor e preparar-se mais para conseguir trabalho é um 

eloqüente exemplo deste fenômeno Parte significativa do “tempo livre” dos 

trabalhadores vem sendo dedicada à aquisição da chamada 

“empregabilidade”; elemento fetichizado que opera a ocultação do 

processo através do qual o capital transfere aos trabalhadores a 

responsabilidade, que antes lhe cabia, pela qualificação para o trabalho. 

(Bernardo, 2001). 
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No pólo mais intelectualizado da classe trabalhadora, em função 

dos novos modos de interação entre trabalho vivo e maquinaria inteligente-

informatizada que lhe são próprios, as formas de fetichismo adquirem uma 

concretude particular, mais complexa e mais “humana” em sua crueldade. 

No entanto, é inegável o fato de que a alienação/estranhamento é ainda 

mais intensa e brutal nos setores precarizados da força de trabalho, dada a 

ausência de direitos e estabilidade. Nos estratos assolados pela 

precarização/exclusão do trabalho, o fetichismo e o estranhamento-

alienação são mais desumanizadores e bárbaros em seus modos de aparição 

e mais perversos em seus efeitos. Sob condições de exclusão absoluta, para 

aqueles que se encontram à margem do mundo do trabalho, e sem 

perspectiva de volta, a alienação resulta na perda da unidade dos pares 

antagônicos: trabalho e lazer, meios e fins, vida pública e vida privada, e em 

última instância no esvaziamento do sentimento de pertencimento ao corpo 

social e do sentido da vida. 

No cenário de crise da modernidade a riqueza deixa de ser tida 

como retribuição natural da produção, fruto do esforço realizado numa 

atividade laborativa, e o comércio passa a não ser mais considerado uma 

atividade da burguesia inspirada pela ética puritana. O acirramento da 

primazia do interesse individual na ética pós-moderna confere centralidade 

ao sucesso como valor máximo, prêmio supremo perseguido 

obstinadamente, balizado pelo consumo e pela performance. O trabalhador, 

antes valorizado como fator de produção, (ou, quando desempregado, 
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como mão de obra de reserva que contribuía para manter baixos os níveis 

salariais), e o trabalho tido como valor por ser o modo de produzir riqueza 

e fazer o capital crescer, são hoje elementos dispensáveis, sem importância 

para o mercado globalizado altamente tecnológico e financeirizado. Como 

as regras são estabelecidas por este último, trabalho e trabalhador, deixam 

de ter e ser valores na sociedade atual. Transferem-se ao eixo do consumo 

o interesse e a relevância que antes estavam agregados ao eixo da 

produção. A atribuição de valor aos sujeitos sociais está hoje visivelmente 

mais atrelada à sua capacidade de consumir e ostentar os frutos deste 

poder, do que a outros atributos que possa ter. 

Na configuração atual o trabalhador vê-se solitário, expulso de seus 

coletivos, preso à hierarquia da empresa num vínculo exclusivamente 

individual, encarcerado numa concorrência com seus pares, sem garantia de 

estabilidade, vulnerável, sem proteção alguma. 

Para ter lugar neste mundo do trabalho, o trabalhador precisa se 

deixar moldar pelo pensamento da empresa, por sua filosofia, aprender o 

conformismo, a renúncia a qualquer espírito de controvérsia, crítica ou de 

debate. Precisa aceitar dispor de seu tempo e de si, em proveito de uma 

lógica imposta, estranha, exterior, que deve ser absorvida sem reflexão. 

A socialização pelo trabalho torna-se, assim, uma socialização à 

submissão, ao conformismo e a renúncia a qualquer pensamento pessoal. 

As possibilidades de experiência coletiva através da ação e os projetos 
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comuns alternativos diminuem. Só restam os termos do contrato de 

trabalho, que é em última instância um contrato jurídico de subordinação: o 

tempo do assalariado pertence ao empregador que o comprou e pode usá-

lo da maneira mais rentável segundo seu ponto de vista. O virtuoso no 

gerenciamento moderno é aquele trabalhador que uso de si mesmo da 

forma mais rentável possível do ponto de vista da empresa, mesmo que isto 

represente prejuízo aos seus colegas, aos seus clientes, para sua vida 

pessoal e para si mesmo. 

Em um mundo do trabalho tão atomizado, de vagas raras e 

escassas, não resta aos trabalhadores qualquer recurso que lhes permita 

uma oposição de fato à racionalidade e às práticas desumanas e perversas 

por ele perpetradas. A maneira de ser privada e pública fica submetida à 

lógica da rentabilidade, com cada vez menos alternativas que possibilitem 

um escape, sem que isto implique o risco de exclusão social. 

Lugar insubstituível de socialização e de experiência da cooperação 

entre indivíduos, o trabalho tende assim a se tornar um espaço de 

enfrentamentos e desconfiança. 

Além disto, há de se levar em conta que num contexto de 

mercados liberalizados, controle da inflação e contenção do crescimento 

econômico combinado à implementação de novas tecnologias que permitem 

criar riqueza sem criar empregos, o crescimento da oferta de trabalho em 

um país só pode ser estabelecido às custas da redução da mesma oferta em 
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outro país. Assim, pode-se explicar o aumento da concorrência e 

competição também entre trabalhadores de nações diferentes. Quando a 

impossibilidade entrada no mercado deixar de ser conjuntural e provisória, 

para tornar-se estrutural e permanente, a lógica da competição se dissemina 

das mais variadas formas. 

Neste contexto, o trabalho vai perdendo gradativamente seu 

estatuto de produto e produtor de cidadania, deixando de sustentar a 

cidadania e de ser sustentado por ela. Por esta razão passa a figurar no 

campo existencial como fator de mera penosidade e sofrimento tanto 

quando existe, como quando falta. Por isto, apesar de exercer um domínio 

significativo na vida das pessoas, é cada vez mais rara sua presença no 

campo das referências éticas que sustentam a auto-estima das mesmas. 

Entretanto, é importante salientar que, apesar de tudo, a vida 

cotidiana humana não se mostra meramente como o espaço de alienação. 

Ao contrário, caracteriza-se como um campo de disputa entre a alienação e 

a desalienação. Como nos mostra, por exemplo, a observação do âmbito 

do trabalho no tocante à sua subsunção ao capital, a vida é sempre o fórum 

da dialética. Nas relações trabalho/capital, além e apesar de o trabalho 

“subordinar-se” ao capital, ele é um elemento vivo, em permanente 

medição de forças, gerando conflitos e oposições ao outro pólo formador 

da unidade que é a relação, a interação. 

Se a classe trabalhadora de hoje não é idêntica àquela existente em 

meados do século XX ela também não está em vias de desaparição. Ela não 
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é a mesma, pois o contexto, suas condições concretas de produção e 

reprodução de vida também mudaram. No entanto, ela ainda compreende a 

totalidade dos assalariados, homens e mulheres que vivem da venda da sua 

força de trabalho – a classe-que-vive-do-trabalho, conforme denominação 

de Antunes, (1995 e 1999) - e é constituída pelos despossuídos dos 

meios de produção. Se o trabalho não é mais o mesmo que foi, nem por 

isto se pode afirmar a perda de seu sentido estruturante à existência 

humana e à vida social. 

    

e.5e.5e.5e.5. O Direito do Trabalho. O Direito do Trabalho. O Direito do Trabalho. O Direito do Trabalho    

O direito do trabalho pode ser caracterizado como a síntese 

dialética da luta de classes no século XIX, pois é, ao mesmo tempo, o fruto 

da dura e tenaz luta dos trabalhadores, e uma resposta aos apelos do 

capital. Pode ser definido como uma resultante de equações contraditórias 

que conformam a sociedade capitalista; como decorrência do interesse do 

capital em garantir a reprodução da força de trabalho necessária à sua 

manutenção, e do reconhecimento, por parte dos trabalhadores, de sua 

identidade coletiva como classe. Nos ares da modernidade encontra os 

principais elementos de inspiração para fundamentar-se teórica, jurídica e 

politicamente, sendo a justiça social o mais querido dentre eles. Poder ser 

considerado uma medida corretiva do mercado, por sua intencionalidade 

em buscar reduzir os desequilíbrios sociais gerados nas relações produtivas, 
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em restaurar a autonomia da vontade e a igualdade por meio do tratamento 

desigual das partes. 

O contrato individual de trabalho, primeira norma jurídica 

trabalhista pressupõe dois sujeitos conscientes e que fazem uso da razão 

para defesa de seus interesses individuais: empregado e empregador, se 

encontram tendo, um a propriedade dos meios de trabalho, e o outro a 

força para realizá-lo. O contrato estabelecido entre as partes que versa as 

condições de venda da força de trabalho para a produção de bens, 

formaliza a possibilidade do exercício da dominação do capital sobre o 

trabalho. 

As relações que se constituem na esfera do trabalho contradizem o 

direito como forma de organização social, pois só produzem a autonomia 

do trabalhador, sua liberdade e sua igualdade como ficções. Seus princípios 

dão uma forma jurídica às relações de mercado, mas na prática, não 

interferem, nem promovem mudanças na extração da mais valia e na 

submissão dos trabalhadores à ditadura do capital. 

Concomitantemente à criação do direito estatal, surge um campo 

de negociação coletivo de normas por grupos de trabalhadores organizados 

em sindicatos. A correlação entre direito estatal e o direito negociado 

coletivamente depende do espaço deixado pelo âmbito do ordenamento 

jurídico estatal para que os sindicados negociem. A expansão do mercado e 

reconstrução econômica pós 1945 representam um ganho concreto de 

poder por parte dos sindicatos, cuja colaboração política passa a interessar 
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em função da pressão ao sistema exercida pela guerra fria e da organização 

fordista do trabalho que demanda uma mão de obra estável. O pluralismo 

jurídico trabalhista cresce e se fortalece nesta conjuntura marcada pela 

necessidade de continuidade e estabilidade política, social e econômica. 

Da flexibilização e terceirização que caracterizam o mundo do 

trabalho atual decorre a produção de uma profunda assimetria nas relações 

contratuais. Já que a empresa cliente tem a prerrogativa no estabelecimento 

dos contratos de referência, ela consegue reduzir seu capital fixo, utilizando 

as pequenas e médias empresas como amortecedores das possíveis 

flutuações contextuais. 

Tal conjuntura requer uma reorganização profunda e significativa na 

regulamentação da atividade produtiva, pois o modo estruturado com base 

em leis, não responde aos apelos de adaptação empresarial ao mercado por 

meio da flexibilização e agilização do processo de trabalho. A nova situação 

pede velocidade e plasticidade, às quais somente novas relações jurídicas 

estabelecidas com base no formato contratual podem responder. Os 

contratos têm seu prazo de vida estabelecido com base naquilo que é 

combinado entre as partes, e as relações de trabalho são reguladas por 

normas jurídicas “caseiras” formuladas em negociações coletivas, 

referenciadas na situação econômica da empresa, na conjuntura e nos 

interesses vigentes. 

As diferenças na construção das normas jurídicas, nomeadas 

caseiras, se inserem e relacionam diretamente ao contexto caracterizado 
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pelo desenvolvimento assimétrico entre as legislações trabalhistas e as 

condições de trabalho em diferentes locais e em diferentes setores da 

produção. Como conseqüência desta nova configuração temos a gradativa 

erradicação do trabalho organizado em função da instalação de focos de 

acumulação flexível nas regiões de escassa tradição industrial, e da 

transferência para centros mais desenvolvidos das práticas e das normas 

mais precárias características dos locais periféricos. O custo deste processo 

se faz sentir em todos os cantos do globo por meio da deterioração das 

condições de trabalho, do crescimento de diversas formas de sub-emprego 

e do aumento do desemprego estrutural. 

No contexto pós-moderno o direito muda sua cara, seu discurso. 

Com a crise do consenso em torno da busca da justiça, da emancipação da 

sociedade e dos seus cidadãos, o discurso jurídico também se 

descaracteriza e fragmenta, e passa a se estabelecer com base em pequenos 

consensos estabelecidos momentaneamente, visando resolver 

pragmaticamente os problemas conforme estes se apresentam, caso a caso. 

Pode-se dizer que o direito torna-se pragmático também no sentido de a 

estruturação de sua legitimidade se configura desde então, com base nas 

noções de eficácia e performance, e não mais nas premissas da satisfação 

das necessidades dos mais desfavorecidos. 

A crise do direito do trabalho e do direito em geral esta vinculada 

ao esfacelamento do Estado nacional e à perda do seu monopólio na 

promulgação de regras face à instituição de normas globalizadas e supra-
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nacionais. O enfraquecimento do poder regulamentador estatal leva à 

crescente privatização da regulação jurídica e à sua transferência para o 

âmbito das negociações entre os coletivos interessados. Num modelo de 

direito assim constituído, conhecido como direito reflexivo, resta ao Estado 

tornar-se interlocutor das relações sociais, mais um ator coadjuvante, 

compondo o quadro múltiplo das discursividades que versam interesses e 

exercendo um fraco controle sob os procedimentos de negociação. 

Numa síntese parcial sobre esta questão pode-se dizer que as 

alterações no direito do trabalho vem atingindo tanto o conteúdo das 

normas que regulam a contratação e as relações de trabalho, quanto a 

gênese da norma jurídica, ou, seja os procedimentos constitutivos de suas 

regras. As mudanças no conteúdo das relações trabalhistas têm permitindo, 

e mesmo, favorecido a contratação de mão de obra em condições cada vez 

mais atípicas e precárias, e um movimento de proliferação das formas de 

prestação de serviço autônomas. As alterações nos procedimentos de 

produção das normas jurídicas é caracterizado pelo enfraquecimento da 

esfera legislativa formal, e pela transferência de poder para os espaços de 

negociação coletivos. Estes caracterizam-se pelas assimetrias de poder entre 

seus grupos protagonistas, e pela busca pragmática por respostas a 

problemas e interesses dos envolvidos, que ocasiona um processo de 

enfraquecimento da esfera dos direitos do trabalho e a precarização das 

relações de trabalho e das condições de vida dos trabalhadores. 
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e.e.e.e.6666. Discurso Democrático. Discurso Democrático. Discurso Democrático. Discurso Democrático    

Como pensar a questão democrática numa época em que se tem, 

simultâneamente, o reconhecimento consensual de sua validade como 

sistema político, e o apagamento progressivo das coordenadas de tempo e 

espaço capazes de assegurar seu exercício efetivo?.Como garantir o 

funcionamento dos procedimentos formais da democracia num contexto 

cuja referência é um sistema global, sem referenciais espaciais e temporais 

clara e consensualmente delimitados? 

Para a questão da racionalidade dos procedimentos democráticos, 

há de se notar que a contradição entre as fronteiras nacionais da política e a 

dissolução das mesmas na economia pode ser remetida ao nascimento da 

Modernidade, às grandes expedições e ao triunfo do processo de 

colonização e disseminação mundial dos valores e do modo de pensar 

europeus e também da lógica econômica. 

Como bem atesta Polanyi, em sua obra que é importante referência 

para pensar o capitalismo “A grande Transformação” (1957), desde o 

século XVII, a economia vem desenhando sua separação em relação ao 

controle social e o capital vem dando sinais de seu ímpeto em dominar e 

subjugar a sociedade à racionalidade e às leis da acumulação que lhe são 

próprias. 

Tal contradição basal-intrínseca entre a formalidade e a 

materialidade das decisões sociais -políticas, intensifica-se, num processo 
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de tensão progressivamente crescente entre a necessidade de restrições 

sistêmicas capazes de garantir o exercício de fato da democracia, e a 

necessidade de desregulamentação política exigida para o bom 

funcionamento do capital. Dito de outra forma, as contradições entre o 

formal e o real no campo do exercício da democracia se acirram em função 

da disputa de forças entre o movimento de globalização, impulsionado pela 

racionalidade econômica em sua forma pura - a desregulamentação; e a 

manutenção da legitimação dos Estados nacionais impulsionada pela 

racionalidade política em sua forma pura- a regulamentação. 

O que se mostra é um quadro gradativa e significativa perda de 

controle político-administrativo sob as variáveis econômicas essenciais. 

Estudos apontam para o risco de, na atual configuração estrutural, 

produzir-se um tipo de facismo societal que, diferentemente do facismo 

político, não precisa sacrificar a democracia para fazer valer as exigências 

capitalistas. Ao contrário, ele é capaz de realizar uma operação de 

promoção da democracia, até o ponto em que não é mais necessário, nem 

desejável, sacrificá-la para garantir e promover o capitalismo. 

Na situação contemporânea, de prevalência inconteste da 

autoridade do mercado mundial e do poder econômico sob o político, os 

sistemas políticos autoritários deixam de ter sentido, perdem 

funcionalidade, abrindo assim espaço para os sistemas democráticos 

formais. A repressão direta sai de cena para dar lugar à restrição sistêmica 

ditada pelo mercado. Os governos limitam seu campo de ações políticas 
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aos ajustes estruturais ao mercado; e seguindo as prescrições do FMI e do 

Banco Mundial, tornam-se sentinelas da dívida externa e servos obedientes 

das instituições do mercado mundial. Quando a racionalidade econômica 

que opera em nome e em busca da eficiência, do resultado, proclamando a 

desregulação como a prática dentre as práticas, supera a racionalidade 

política da liberdade combinada à igualdade, o capitalismo e a democracia 

tornam-se compatíveis, e a abertura e expansão em ambos os campos, 

passam a se condicionar reciprocamente. 

Um exemplo disto é o fato de hoje ser condição fundamental a 

qualquer país que pleiteie receber ajuda ou filiar-se aos grandes instituições 

internacionais, não somente submeter-se aos ajustes econômicos e 

socioestruturais, mas também aceitar democratização política e assegurar o 

cumprimento dos direitos humanos e de padrões ecológicos. 

Política e economia tornaram-se homólogas, tanto que a política 

segue a lógica econômica. Este processo caracteriza o que vem sendo 

chamado do princípio do “bom mercado” (Kay,1996), no qual o princípio 

do lucro aparece envolto por um discurso democrático que trás a 

participação popular e os direitos humanos como elementos que operam o 

processo ideológico de ocultamento. 

Para as sociedades submetidas às restrições sistêmicas do mercado 

mundial o sistema democracia não trás qualquer problema, ao contrário, 

funciona como elemento apazigador dos atritos sociais, reduzindo assim 

custos das transações econômicas e assegurando perpetuação do modo de 
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produção e reprodução capitalistas vigentes ou emergentes. As 

reivindicações populares por participação política e mecanismos de controle 

social, no contexto de desregulação econômica e supremacia do mercado, 

acabam por cair num imenso vazio. A substância da democracia se fragiliza 

neste contexto, torna-se débil, mesmo que na forma e aparência ainda 

permaneça forte, ou pareça mais forte, pois não há de fato simetria de 

poderes no campo da negociação. 

Especula-se que o desinteresse crescente na participação da 

população nos procedimentos democráticos de legitimação e representação 

é resultado desta compressão do espaço da política e da democracia, 

vinculada à reafirmação da hegemonia do poder decisório da instância 

econômica. 

Pode-se dizer que com a democracia ocorre o mesmo que no 

âmbito econômico, em relação ao capitalismo: são os elementos 

contraditórios e paradoxais próprios ao sistema, os motores que dão 

movimentos e potência ao processo de crise. 

Dentre os fatores que indicam ser cruciais à crise em questão 

aparece o desmantelamento e enfraquecimento do socialismo. A polarização 

existente entre democracia e o socialismo produzia um campo de embate 

ideológico entre ambas as propostas, no qual a argumentação em favor de 

uma fundamentava-se nas correlações de oposição em relação à outra. Ao 

contrário do previsto triunfo da democracia, o que se assiste, com a 
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derrocada do universo socialista diante da supremacia do capitalismo, é a 

uma perda gradativa e crescente de sua força. Isto vem corroborar a 

hipótese de que o socialismo era um importante norte conceitual à 

democracia, e que era na existência do confronto que se situava sua 

capacidade de sublimar suas dificuldades. Sem a oposição entre os sistemas 

políticos, as dificuldades na concretização de suas premissas, e os hiatos 

deixados pelas suas promessas não realizadas, tornaram-se mais 

perceptíveis do que muitas de suas virtudes. 

A não tão "nova" ordem mundial, marcada pela liderança cada vez 

mais contraditória dos EUA, apresenta uma imagem de democracia filiada à 

norte americana, e por isto composta pelos mesmos elementos de 

autoritarismo que lhe são próprios. Tal contradição parece ir ao encontro 

dos interesses do mercado, nada disposto a distribuir eqüidade, mas sim, 

em confirmar as diferenças entre os espaços culturais e econômicos, 

julgando atrasados e inferiores as culturas que não a adotam, impondo a 

democracia, por meio da força econômica e graças aos interesses ligados a 

esta esfera. 

O Estado Democrático de Direito vive, portanto, uma grave crise, 

que é aprofundada pelos efeitos da globalização, isto é um fato. No entanto 

isto não respalda as opiniões catastróficas dos apocalípticos de plantão que 

afirmam terem chegado ao fim a democracia e o próprio Estado. Mesmo 

reconhecendo a gravidade da crise e os atuais limites das propostas em 

vigência no sentido de responder às questões que pedem por soluções, 
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parece não haver sentido declarar a morte dos tradicionais institutos do 

campo político. Acredito que se trate mais de nossa impossibilidade 

momentânea de construir novas significações ajustadas ao contexto 

presente, que sejam capazes de pensá-lo de modo mais coerente. Mesmo 

tendo em conta toda crise, e reconhecendo seus efeitos nefastos, a 

democracia continua sendo o único discurso em que se acredita ser possível 

a enunciação da política baseada em princípios de eqüidade e solidariedade. 

É.verdade que a democracia possui desafios robustos, que se não 

confrontados, podem acarretar seu abandono por parte de amplos setores 

do campo social, mas ela ainda segue sendo o melhor espaço à política, no 

qual os sujeitos podem buscar a satisfação enquanto agentes políticos e 

cidadãos. 

Para que não se fale em abandono do discurso em torno da 

democracia, é obrigatório desenvolver políticas de inclusão eficientes, a tal 

ponto que possam fazer frente à exclusão perpetrada pelos interesses das 

grandes corporações, enfim, pelos interesses do capital. Nesse escopo, a 

democracia vai necessitar redefinir os conceitos de cidadania e de 

soberania, já que esta revisão condiciona seu sucesso ou fracasso, sua 

capacidade ou incapacidade de responder aos desafios que lhe coloca a 

mundialização do capital e seus processos. 

Para redefinir seu campo conceitual, o sistema político deverá, 

obrigatoriamente, acoplar-se estruturalmente com o sistema jurídico, pois 
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que está na comunicação entre esses dois sistemas parciais do campo 

social, a alternativa mais viável para a sua sobrevivência. 

No caso da cidadania, essa não deve mais ser tratada a partir do 

limite da nação, mas percebida como um conceito mais amplo, com 

capacidade de construir uma noção de "homem" identificado não com o 

limite territorial-cultural do Estado nacional, mas como uma visão mais 

abrangente. 

Já, no caso da soberania, espera-se que ela se confunda com a 

noção de direitos do homem, ou mesmo com a noção de direitos 

fundamentais, pois somente assim, ela estará apta a desenvolver estratégias 

para ampliar os espaços de controle e de decisão da população, enfim, seu 

poder político.  

Todas as alternativas são constantemente postas à prova diante da 

característica de indeterminação própria à democracia, ou seja, do fato de 

carregar muitas expectativas e raríssimas certezas sobre como realizá-las. A 

democracia, nesse sentido, é uma nebulosa que pode ser percebida de 

diferentes modos, por diferentes sujeitos políticos, posicionados em 

diferentes espaços sociais. Tal característica é ao mesmo tempo a força que 

a projeta além tempo, e o elemento que lhe confere uma imagem de 

discurso instável pouco consistente e pouco seguro. Esta mesma 

característica pode também ajudar a explicar o desencanto de vários grupos 

sociais que falavam em sua defesa. 
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Para que o discurso democrático seja capaz de produzir um novo 

movimento de ordenamento social, necessita aliar-se ao campo jurídico, 

utilizar-se das forças antagônicas que lhe são intrínsecas e configuram a 

crise, na busca de mudanças qualitativas capazes de engendrar uma nova 

síntese. 

 

e.7e.7e.7e.7.... Ação Política como chaveAção Política como chaveAção Política como chaveAção Política como chave transformadora e libertadora do  transformadora e libertadora do  transformadora e libertadora do  transformadora e libertadora do 

sujeito e do socialsujeito e do socialsujeito e do socialsujeito e do social    

 

No curso da globalização, com a dissolução dos territórios onde 

ocorrem os procedimentos democráticos, a democracia vem perdendo lugar 

e força. No entanto, na esteira da destruição da territorialidade, constroem-

se novas redes de comunicação e troca, novos espaços de natureza diversa. 

A indefinição territorial afeta a construção dos conceitos de soberania 

popular e a experiência de ser cidadão, gerando contínuos movimentos de 

construção de novos lugares e novos e sujeitos. Os grupos de interesse 

locais e temporários, vinculados à defesa de uma única questão, começam a 

dar lugar a movimentos sociais permanentes, e, então, a partidos e 

organizações não governamentais. Organizações da sociedade civil passam 

cada vez como mais ênfase a protagonizar a tendência de expressar e 

defender seus interesses diretamente, sem necessitar da intermediação dos 

partidos nas suas negociações com o Estado. 

Optou-se por dar ênfase e dedicar algumas linhas do projeto à 
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noção de ação política, por concordar com os pós-marxistas3 Alain 

Touraine e Ernesto Laclau, quanto à identificação, na ação política, do 

elemento potencializador da mudança social e de movimentos de 

emancipação humanos. Quando boa parte das leituras sociológicas têm 

conduzido a sensação de impotência, de estagnação ou de fim da história. 

As obras destes autores vêm iluminar de forma otimista e esperançosa o 

campo sombrio, pleno de dúvidas, receios e incertezas que caracteriza a 

cena social contemporânea. 

Laclau, em seu livro, escrito a quatro mãos com Chantal Mouffe, 

Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics 

(1985), argumenta com base nos conceitos de contingência, hegemonia e 

antagonismo, que não há estrutura social totalmente fechada, que seu 

elemento essencial é o deslocamento, e que este é o abre alas para a ação 

socialmente transformadora. Mesmo reconhecendo que não é possível 

escapar por completo à influência da estrutura das relações sociais, que 

determinam parcialmente nossas vidas e identidades, há um espaço de 

autonomia. Segundo Laclau, a identidade é concebida como tendo origem 

em diversas fontes, numa pluralidade de discursos que lhe dá sua 

característica de fluidez ou infixidez. É o produto da tensão contraditória 

entre necessidade (estrutura social) e contingência (autonomia individual), 

                                                 
3
 Pós-marxistas são considerados o grupo de intelectuais que aceita a inspiração 

marxista, criticando sua natureza redutivista no que se refere à ênfase dada à economia 
e à idéia de uma classe universal - o proletariado - a qual estaria intrinsecamente 
vinculada qualquer mudança social significativa. 
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constituída na vida social por meio da atividade política que articula e liga 

vários antagonismos sociais, a qual ele chama de hegemonia. Assim, 

hegemonia seria a identidade provisória da estrutura social, resultado da 

fixidez temporária de identidades num contexto conformado por 

antagonismos sociais. 

Nesta perspectiva, a estrutura social é um sistema aberto, nunca 

completo; não é uma totalidade homogênea inteiramente igual a si mesma e 

está sempre sujeita a deslocamentos. É a natureza indefinível e infixável que 

abre espaço para a proliferação dos antagonismos no seu interior. Eles são 

ao mesmo tempo sua base e aquilo que dá substrato e sustentação a 

política; e a política é responsável por manter o sistema sempre aberto e 

indecidível. 

Apesar de marcado na essência pela abertura e não fixidez, a 

estrutura e a vida social também são constituídas em sua base por algo que 

se repete, que se sedimenta, sem o que elas desmoronariam em pura 

contingência, em pura indeterminação. Laclau fala em práticas sociais 

sedimentadas, transmitidas pela tradição ou pela história, e sem as quais 

não há base para que a ação política se molde e se efetive. Outro aspecto 

importante ao qual ele chama atenção, diz respeito ao fato dos movimentos 

sociais, peças extremamente importantes e presentes na cena social atual, 

não poderem ser definidos dentro de uma chave de compreensão marxista 

pura, como manifestação da luta de classes. Este é ponto de convergência 

importante entre a obra de Laclau e de Alain Touraine. 

Renomado sociólogo contemporâneo, Touraine dedica grande parte 
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de seus estudos e escritos à conceituação desde fenômeno designado 

movimentos sociais, elemento central em sua sociologia da vida política. 

Embora seu pensamento recaia indubitavelmente sobre ação social, 

da mesma forma que Laclau, Touraine não nega nem esquece os efeitos da 

estrutura e da historicidade sobre os sujeitos. Defende que a ação só tem 

potencial de produzir transformações na estrutura social gerando novos 

elementos responsáveis pela sua reprodução, por meio de um trabalho 

crítico nas e contra as instituições e formas culturais relativamente fixas, 

permanentes e sedimentadas que existem. Supõe que as relações de 

dominação se revelam e se constroem no âmbito das ações, e não no da 

classe social, vista como um padrão de um conjunto de condições 

determinadas. Por esta razão defende o uso da categoria movimento social 

como chave compreensiva para leitura dos conflitos sociais e propõe que ao 

falar-se em classe social, esteja sempre presente a idéia desta como um 

coletivo de atores, ao invés daquela na qual ela figura como simples 

encarnação de uma situação marcada pela contradição e por um padrão 

determinado de conflito forjado com base numa questão puramente 

econômica. Defende que o que mobiliza as convicções e a ação social 

política hoje, é mais a esfera das questões morais e pessoais de que do 

lugar de trabalho ou da filiação partidária. 

Segundo o autor em questão, três são os tipos de conflitos sociais 

existentes: comportamentos coletivos defensivos que podem exigir uma 

reforma; lutas sociais que tem o objetivo de mudar decisões ou um sistema 

de decisões; ou movimentos sociais. O que diferenciaria os movimentos 
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sociais destes outros tipos de conflito é que, apesar dele resultar da 

oposição a uma forma existente de integração social, sua marca 

identificatória é a de que sua força motriz é uma força mais ativa do que 

reativa, e que a mesma é posta em ação visando o controle da historicidade 

(termo utilizado para designar as estruturas e formas culturais da 

sociedade). 

Mais que qualquer outra coisa, o que Touraine quer com sua obra é 

reintroduzir um sujeito como ator e como movimento, substituindo a 

concepção segundo a qual a ação é determinada fundamentalmente pelas 

idéias de classe. 

 

2.3. 2.3. 2.3. 2.3. Mundialização e Políticas de Ajuste Neoliberais: RepercussõeMundialização e Políticas de Ajuste Neoliberais: RepercussõeMundialização e Políticas de Ajuste Neoliberais: RepercussõeMundialização e Políticas de Ajuste Neoliberais: Repercussões s s s 

na América Latina e no Brasilna América Latina e no Brasilna América Latina e no Brasilna América Latina e no Brasil    

    

Para dar início ao item que segue, é fundamental deixar claro a que 

fenômeno estamos nos referindo ao falar Políticas de Ajuste Neoliberais. 

Elas são entendidas como: “aquelas que compreendem não apenas 

propostas e medidas de caráter econômico, mas também as de caráter 

político instituicional que afetaram as políticas públicas em geral e as 

políticas sociais em particular” (Soares, 1999: 11). 

A superposição destas políticas à herança social de natureza 

histórica e estrutural dos países latino-americanos tem afetado de modo 

negativo a produção de políticas sociais de duas maneiras: ampliando e 
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complexificando a demanda social em função da deterioração das condições 

de vida, e restringindo e a oferta de serviços e bens sociais em decorrência 

da dos cortes no gasto social e da substituição do princípio de direito 

universal pela concepção de programas focalizados e residuais de combate à 

pobreza. 

Neste ponto serão destacados alguns aspectos genéricos 

característicos do contexto latino-americano. 

Vale a ressalva de que há poucas reflexões sobre a regulação 

exercida segundo a lógica neoliberal no setor da saúde na América Latina. 

Quando existem referem-se pouco aos impactos dos ajustes neoliberais e 

da implementação da lógica do mercado em setores públicos por tradição, 

dando ênfase a aspectos econômicos e institucionais que atrapalham a 

modernização dos serviços, e demonstrando os aspectos negativos do 

exercício da regulação Estatal na capacidade auto regulatória dos mercados. 

Nos países centrais, a crise do Estado do Bem-Estar, e a introdução 

de políticas neoliberais, deram-se num cenário de condições de prestação 

de serviços de padrão elevado em termos de gestão, de qualidade e de 

cobertura. Assim, a incorporação do mercado aos setores estatais ocorreu 

de modo complementar, nas atividades que careciam de investimentos 

altos, ou que haviam se tornado deficitárias; inseriu-se num aparelho de 

Estado estruturado sob bases sólidas, numa sociedade com tradição política 

e social relacionada à defesa dos direitos dos cidadãos, na qual os sistemas 

institucionais em geral, e os sistemas de prestação de serviços à população 
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em particular, são fortes, com elevados níveis técnicos. Neste tipo de 

sistema, característico dos países centrais, a lógica do interesse privado 

encontrou e encontra dificuldades de penetrar. 

Pó outro lado, na América Latina, a referida lógica encontra um 

campo fértil para proliferar-se. Tal situação produz uma demanda por 

práticas de implementação de mecanismos de regulação estatais, a fim de 

dificultar a expansão do mercado como um poderoso protetor de interesses 

ilegítimos e o acirramento das assimetrias injustas (este conceito será 

desenvolvido posteriormente no item sobre equidade) nos mais diversos 

âmbitos da vida social. 

Neste contexto, seja em função da baixa disponibilização de 

recursos, seja pelo desvio dos mesmos, são penalizados os serviços 

públicos e a população que deles necessita, num cenário desolador marcado 

por graves deficiências econômicas, de gestão e organização, de formação 

de recursos humanos, enfim pelo mais completo caos. 

Os países da América do Sul, em geral, possuem estruturas 

administrativas fracas, contam com muitos partidos políticos e com um 

histórico povoado por casos de corrupção. Tudo isto torna o processo de 

regulação da expansão do mercado mais complexo e difícil. 

Nos relatórios sobre a América Latina produzidos por organismos 

internacionais como o Banco Mundial, o FMI e instituições das Nações 

Unidas, como a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe – 
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CEPAL4, o tema pobreza é um dos mais recorrentes. Com diferentes 

matizes e intensidades, todos os indicadores sociais apresentados indicam o 

agravamento das antigas situações de pobreza bem como o surgimento de 

“novas situações” denominadas de precarização e vulnerabilidade. No 

entanto, tal constatação não significa qualquer reconhecimento por parte 

dos organismos citados, de alguma vinculação entre a pobreza verificada e 

as políticas de ajuste neoliberal adotadas por pelos países em questão. 

Atribuem como causas da situação de penúria constatada nos países latino 

americanos, desde a incompetência dos mesmos na execução “adequada” 

dos ajustes e reformas “necessárias”, até sua “fragilidade” política 

vinculada à corrupção. 

A CEPAL chama a atenção para a impossibilidade de melhora da 

situação social face às sérias restrições econômicas que não permitem a 

geração de emprego e renda. O FMI afirma que as atuais condições sociais 

na América Latina são um preço necessário para que os países possam 

atingir estabilidade e crescer, são como inevitáveis “efeitos colaterais” do 

remédio necessário, corretamente aplicado. Tais organismos demonstram 

disposição de ajuda por meio do “apoio” técnico e financeiro aos 

                                                 
4
 A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), criada em 1948, pelo 

Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC). Tem sede em Santiago, Chile, e é 
uma das cinco comissões econômicas regionais das Nações Unidas (ONU). Tem a função de 
“coordenar as políticas direcionadas à promoção do desenvolvimento econômico da região latino-
americana, coordenar as ações encaminhadas para sua promoção e reforçar as relações 
econômicas dos países da área, tanto entre si como com as demais nações do mundo. 
Posteriormente, seu trabalho ampliou-se para os países do Caribe e se incorporou o objetivo de 
promover o desenvolvimento social e sustentável”. Sua missão institucional é “colaborar com seus 
Estados-membros na análise integral dos processos de desenvolvimento. Esta missão inclui a 
formulação, seguimento e avaliação de políticas públicas e a prestação de serviços operativos nos 
campos da informação especializada, assessoramento, capacitação e apoio à cooperação e 
coordenação regional e internacional”l. http://www.eclac.cl/brasil/. 
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chamados “programas focalizados de combate à pobreza”. Com o atraente 

nome de “Modernização do Estado e fortalecimento da sociedade civil”, 

apresentam algumas “inovações” através do que chamam as “boas práticas” 

ou “práticas saudáveis”, que devem contar com a “participação da 

comunidade local” maior e mais efetiva - o que quase sempre significa uma 

significativa redução de custos. Recomendam que os governos devem 

incentivar iniciativas por parte das chamadas “instituições comunitárias”, 

ou, mais modernamente, das Organizações Não Governamentais (ONGs), 

ou ainda estimular as empresas privadas que tenham “responsabilidade 

social”. 

O temário dos relatórios produzidos em 1999/2000 e 2000/2001 

pela CEPAL nos dá dicas sobre os problemas sociais na América Latina. O 

primeiro trata da Pobreza, acrescenta a Vulnerabilidade Social, a 

Estratificação Ocupacional e Precariedade do Emprego; fala da situação dos 

Grupos Específicos ou “Vulneráveis” (idosos, infância e adolescência); e 

termina com a Agenda Política. O segundo, - de 2000/2001 - traz como 

temas as Novas Estimativas da Pobreza (sempre trabalhando com as linhas 

de pobreza e indigência baseadas na renda); A Distribuição de Renda e a 

Estrutura do Emprego e do Desemprego; O Gasto Público destinado aos 

Setores Sociais; e A Situação das Famílias Latino-Americanas. 

A CEPAL reconhece que as políticas públicas de focalização do gasto 

social em alguns casos levaram à redução da carga de gastos sobre o 

orçamento público. No entanto, ao mesmo tempo, fez com que setores 
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médios e médio-baixos (da baixa classe média) em situações de crise 

ocupacional e de diminuição da renda se vissem forçados a pagar 

diretamente o custo desses serviços. Estes se viram afetados pela 

diminuição da cobertura e da qualidade dos serviços sociais, correndo 

inclusive o risco de serem totalmente privados dos mesmos pela perda de 

renda derivada da perda de trabalho. Assim sendo, os dados demonstram 

que    no intento de focalizar sobre a pobreza, as políticas em questão 

acabaram não incluindo todos os “antigos” pobres, e ainda, deixando 

excluídos também os “novos” pobres. 

Contraditoriamente, reconhece que o problema não é residual e sim 

da maioria da população, e recomendar políticas focalizadas para os mais 

afetados, que, no caso, segundo seus próprios indicadores, é a maior parte 

da população latino-americana. Esta contradição se acentua quando 

reconhece que, apesar dos grupos “pobres”, em especial aqueles que 

compõem o que é chamado de “núcleos de pobreza dura”, serem os que 

sofrem mais intensamente essa maior vulnerabilidade social, tem se 

acentuado nos últimos tempos o número de pobres “não-indigentes” e de 

setores médios da sociedade atingidos por bruscas variações de renda, o 

que tem gerado uma crescente rotatividade em torno das situações de 

pobreza. 

Quando são introduzidas as recomendações de políticas, 

evidenciam-se novamente as contradições: ora se reconhece que a 

focalização do gasto social deixa de fora os setores médios empobrecidos, 



Quadro teórico de referência 

 188 

oras se recomenda o estabelecimento de políticas setoriais para os “mais 

afetados”. 

Numa evidência de tal ambigüidade, afirma-se que “uma vez superada a 

crise dos anos oitenta em muitos âmbitos, parece importante recuperar 

algum grau de universalidade das políticas sociais, especialmente em áreas 

tão sensíveis como a saúde”. Ou seja, dá-se o reconhecimento de que 

houve perda da universalidade das políticas sociais e que em algumas áreas 

a universalização é imprescindível. 

O relatório prossegue, sem, no entanto, avançar na realização do 

diagnóstico sobre esse tema crucial, não fazendo qualquer referência ao fato 

de que a privatização nessas áreas sociais chamadas “sensíveis” tem sido 

responsável pela geração de enormes prejuízos para a grande maioria da 

população latino-americana, aumentando aquilo que nomeiam 

“vulnerabilidade”, fenômenos que sob uma ótica mais crítica poderia ser 

descrito como: o aumento da desigualdade social no acesso aos serviços 

essenciais por parte daqueles que podem e dos que não podem pagar 

diretamente por eles. Tampouco é explicitado no relatório em questão, o 

fato de que se houve uma retração do gasto social com a universalidade, e 

de que a privatização dos serviços sociais que foi e é feita, realiza-se a 

custas de recursos públicos. 

Adotando critérios mais “qualitativos”, a CEPAL inova com 

pesquisas de opinião nas quais demonstra haver um crescimento percentual 

da parcela da população que declara sentir-se submetida a condições de 

risco, de insegurança e indefesa. Como causas desse processo são 
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apontadas: a evolução do mercado de trabalho; as novas formas 

institucionais para ter acesso aos serviços sociais; a deterioração das 

expressões tradicionais de organização social; o recuo da ação do Estado 

(explicitado pela primeira vez em um relatório oficial); e as dificuldades da 

micro e pequena empresa de se projetarem econômica e socialmente. 

Ao trabalhar com as tendências da distribuição de renda, a 

constatação da CEPAL é de que a desigualdade não apenas não melhorou 

como piorou, em boa parte dos países. Nos quesitos relativos à 

concentração de renda, o Brasil é “campeão”. A distância entre a renda dos 

10% mais ricos e os 40% mais pobres é de 32 vezes, enquanto que a 

média latino-americana é de 19,3 vezes; e, além disto, é o único país da 

América Latina em que mais da metade da população recebe uma renda 

inferior a 50% da renda média nacional. 

Outra evidência relacionada a estes índices é a de que, mesmo 

naqueles países que conseguiram manter um alto ritmo de “crescimento 

sustentado”, a distribuição de renda mostrou uma forte resistência a alterar 

o seu elevado grau de concentração. 

Outro tema presente nos informes da CEPAL é a Estratificação 

Social, vinculada às profundas mudanças no mercado de trabalho. 

Examinando a renda média dos ocupados, combinada com o tipo de 

ocupação, constata o surgimento de uma “nova estratificação ocupacional” 

que não gerou nem uma maior mobilidade social, nem uma melhor 

distribuição da renda. Conclui que 75% dos ocupados possuem uma renda 
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média que não é suficiente sequer alterar a situação sócio-econômica de 

pobreza das suas famílias.  

Outra constatação diz respeito ao que a CEPAL chama de 

desvalorização educativa. Definida como a incoerência entre a expansão da 

oferta de mão-de-obra com maior nível educacional e a incapacidade das 

economias para absorvê-la adequadamente, demonstra também na esfera 

Trabalho/ Educação uma relação cheia de idiossincrasias. Em estudos 

anteriores, já havia chamado a atenção para a existência de uma grande 

frustração dos jovens qualificados que ao ingressarem no mercado de 

trabalho tinham que aceitar um trabalho inferior à sua qualificação. 

No Panorama Social 2000/2001 a CEPAL inclui um estudo sobre o 

Desemprego que mostra que o número de desempregados aumentou a 

razão de 10,1% ao ano. Argentina, Brasil e Colômbia, os três maiores 

países da América do Sul, foram os principais responsáveis por esse 

aumento persistente do desemprego. 

Demonstra que a diminuição salarial tende a perder peso como fator 

primário do ajuste do mercado de trabalho, dando lugar à destruição dos 

empregos e à diminuição da demanda por de mão-de-obra. As perdas 

salariais atuariam como um “mecanismo secundário” de ajuste nos 

mercados de trabalho, caracterizados por uma crescente flexibilização da 

contratação e demissão da mão-de-obra. 

Os dados denotam que houve um aumento do tempo médio de 

desocupação: que passou de 4,4 para 5,3 meses na média, e que os 

estratos mais afetados são os de mais baixa renda. A conclusão diante de 
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todos estes números e índices é de que o desemprego continua sendo um 

dos principais determinantes da Pobreza e da Desigualdade. A própria 

CEPAL conclui de forma não muito otimista que o alto nível de desemprego 

atual tende a manter-se, em primeiro lugar por conta das previsões de 

persistência de fatores estruturais a ele ligados, e em segundo, em 

decorrência da tendência de maior lentidão na recuperação dos níveis de 

ocupação depois de períodos de crescimento reduzido.  

    

Especificidades dEspecificidades dEspecificidades dEspecificidades do Contexto Brasileiroo Contexto Brasileiroo Contexto Brasileiroo Contexto Brasileiro    

Os anos 90 representam um importante marco da abertura e 

inserção do Brasil no contexto global e do início da implementação destas 

políticas de ajuste, por meio da adoção de uma franca postura de 

favorecimento da concorrência e de desregulamentação do mercado, que 

podiam de certa forma ser antevistas em elementos da ideologia neoliberal 

que já se insinuavam nos anos precedentes.  

O Estado vai gradativamente, abrindo mão da regulação das 

relações econômicas, perdendo o monopólio sobre a promulgação de 

normas, promovendo, na esfera econômica, a privatização, e na esfera 

jurídica, a particularização da normatização. O discurso da flexibilidade 

econômica tem seu correspondente no discurso jurídico da flexiblização das 

relações trabalhistas. A empresa brasileira passa por um processo de 

renovação tecnológica e organizacional ao mesmo tempo em que transfere e 

externaliza os custos das partes menos rentáveis da produção, comprando-
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as de terceiros (terceirização). O resultado da descentralização produtiva é 

a precarização crescente das relações de trabalho, já que os cortes de 

pessoal são compensados pela elevação da jornada de trabalho da mão de 

obra remanescente.  

O alinhamento à ideologia neoliberal e aceitação do receituário de 

medidas de ajuste propostas segundo esta lógica afetam as mais diversas 

esferas vida social, exercendo efeitos mais direta e intensamente sob campo 

da produção propriamente dita, ou seja, sob o trabalho.  

A flexibilização das relações de trabalho e os indícios da lógica 

neoliberal que estaria por ser revelada e posta a operar definitivamente na 

década de 90, já estava prevista nos incisos VI, XIII e XIV do artigo 7º da 

Constituição Federal de 1988; e nas normas da Consolidação das Leis do 

Trabalho. Em 1998, com a lei 9.601 são abertas exceções nas regras 

estabelecidas pela CLT que dizem respeito ao contrato por prazo 

determinado, e reduzidos os direitos trabalhistas, como a contribuição 

patronal para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A lei passa a ter 

valor mais teórico que prático, pois as condições de sua execução tornam-

se dependentes da negociação coletiva. 

Pela Medida Provisória 1.709-4, de 1998, sucessivamente 

reeditada pelo poder executivo federal, são anexados: o banco de horas, a 

suspensão do contrato de trabalho para fins de profissionalização, e o 

regime de tempo parcial. Estas normas que também remetem à necessidade 

de negociação coletiva para produção de regras particularizadas para esta 
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ou aquela categoria profissional, para um ou outro grupo de trabalhadores. 

A negociação coletiva das normas jurídicas atinge, ainda, o âmbito do 

direito processual do trabalho, com a Lei 9.958 de 2000 que reforma o 

artigo 625 da CLT, anexando a figura da comissão de conciliação prévia na 

legislação brasileira. 

As implicações das atuais transformações para países em 

desenvolvimento como o Brasil não são ainda claras. Tais países, numa 

expectativa de obter maior integração com a economia mundial, sob 

pressão dos países centrais e dos organismos internacionais como o FMI e 

o Banco Mundial, abriram suas fronteiras comerciais, privatizaram suas 

empresas estatais e desregulamentaram as atividades econômicas, 

facilitando o acesso de empresas multinacionais aos seus mercados. 

A expectativa de que a entrada do capital estrangeiro poderia 

aumentar a difusão de novas tecnologias e a integração das economias 

locais com um mercado global frustrou-se, gerando de fato uma agudização 

da crise social na região.  

Maria da Conceição Tavares, em seu livro Destruição não criadora, 

parafraseou irônica e metaforicamente a expressão designada por Joseph 

Alois Schumpeter – “destruição criativa” – visando revelar já no título da 

publicação a face contraditória e as conseqüências negativas do processo de 

inserção da economia brasileira na chamada globalização. Segundo a autora, 

o processo de desregulamentação das relações de trabalho, das relações 

econômicas e comerciais entre as nações reforça a subordinação do mundo 
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do trabalho à lógica do mercado, cujos valores restringem-se à busca 

incessante por lucros. 

Os dados estatísticos por si só são sintomáticos. Mesmo aqueles 

que defendem a tese da globalização tecnológica, apenas apresentam dados 

sobre os países desenvolvidos e tratam de um processo localizado e não 

globalizado como a discursividade relacionada ao tema tenta fazer crer. 

A literatura sobre a globalização tecnológica em países 

denominados “em desenvolvimento” é ainda incipiente. Geralmente, o 

assunto é tratado de forma marginal, inserido na discussão de outras 

problemáticas. Outrossim, é possível constatar que a preocupação de tais 

trabalhos costuma focar-se em identificar os efeitos do processo geral de 

globalização sobre as economias destes países, em função de variáveis 

macroeconômicas, tais como investimento externo direto, comércio 

exterior, fluxos financeiros, etc. Cabe aqui o destaque de que a utilização 

dos termos “comércio global” muito utilizada nos discursos referentes à 

globalização, mascaram a realidade de que a participação no comércio 

mundial por parte destas regiões vem demonstrando, ao contrário, uma 

tendência decrescente. 

Os dados aqui apresentados foram obtidos com base na obra 

“Arranjos Locais e Capacidade Inovativa em Contexto Crescentemente 

Globalizado”, escrita por Lastres, Cassiolato, Lemos, Maldonado e Vargas 

(1997) 
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O estudo em questão destaca que, pela importância estratégica 

para empresas e governos como forma de conquistar posições hegemônicas 

no cenário econômico e político internacional, os conhecimentos científicos 

e tecnológicos têm tido sua circulação e crescimento atravessados por uma 

série de obstáculos. A intensificação da concentração do poder decisório 

sobre a circulação destes bens nas mãos dos países centrais e dos 

oligopólios no interior dos mesmos, tem feito com que, cada vez mais, o 

progresso tecnológico e seus impactos só cheguem aos países periféricos 

raramente e de modo bastante fragmentado. Como resultado desta 

reordenação de poderes, ao contrário da propagada globalização 

tecnológica, o mundo tem assistido a uma restrição crescente do acesso 

dos países menos desenvolvidos ao conhecimento e às tecnologias de 

ponta - isto se nos restringirmos somente a este âmbito de produção e 

circulação de bens. 

As grandes transformações tecnológicas e organizacionais da atual 

fase, e a integração frouxa e limitada da economia mundial, afetam 

sobremaneira a América Latina em geral. 

Dentre a série de razões conjunturais que tem reforçado tal situação 

está a instabilidade da economia global associada à dívida externa e à 

desorganização das finanças públicas. Esta promoveu uma redução 

significativa nos níveis de investimentos de longo prazo, internos e 

externos, produzindo impactos depreciativos no desenvolvimento 

tecnológico e perda de posição no comércio internacional. 
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A aderência aos princípios do Consenso de Washington - conjunto 

de medidas econômicas neoliberais voltadas para “a reforma e a 

estabilização das economias emergentes”, resultantes de um seminário 

entre economistas do governo dos Estados Unidos e instituições 

internacionais realizado em Washington em 1990 - produziu a quase 

extinção das políticas de promoção do desenvolvimento industrial e 

tecnológico nestes países. Há ainda, como fator de agrave a tal situação, o 

acirramento dos atritos comerciais inter-blocos e do exercício de pressões 

agressivas unilaterais pelos EUA, que restringem os graus de autonomia 

nacional na determinação das políticas de desenvolvimento. 

A estes aspectos somam-se condições de natureza estrutural nada 

favoráveis. No caso específico do Brasil, merece destaque sua fragilidade 

econômica em todos âmbitos de produção complexos, de alto valor 

agregado e conteúdo tecnológico. Sua competitividade está restrita apenas 

a setores produtores de commodities de elevada escala de produção, baixo 

valor agregado e intensivos em recursos naturais, insumos agrícolas e 

energia. O tamanho reduzido e a fragilidade dos grandes grupos 

empresariais brasileiros, não fazem face ao que seria necessário para que 

possam se inserir como setores representativos e atuantes em plano global. 

No caso da produção de desenvolvimento social por meio de 

políticas, a ditadura dos credores, imposta pelas instituições financeiras 

multilaterais (FMI, Banco Mundial), a tem subordinado de tal forma ao 

âmbito econômico, que praticamente não há espaço à construção de 
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alternativas neste sentido. Restam as políticas focalizadas e assistencialistas 

promulgadas pelos organismos internacionais visando evitar o colapso e 

acalmar os ânimos, exatamente para que tudo possa continuar como está. 

No Brasil, as políticas de ajuste econômico, determinadas pelas 

instituições multilaterais, possuem grande responsabilidade pelo colapso 

social hoje vigente. Os receituários neoliberais vêm produzindo a 

proliferação de uma realidade perversa de agravamento dos problemas 

sociais e de transferência do excedente socialmente produzido para a esfera 

do empresariado transnacional. 

A face cruel do processo de globalização está em sua concretização, 

ou em sua materialização como avesso das promessas veiculadas em seu 

discurso, como golpe às esperanças fomentadas em seu cerne. Esta 

materialidade necessita ser desvelada por entre os efeitos discursivos que 

insistem em mascará-las. Necessitam ser enunciados, destacados, 

enfatizados: 

▪ a má distribuição de renda e concentração da riqueza material 

socialmente produzida em poucas mãos;  

▪ a restrição das políticas sociais e agravamento das condições de 

existência; o desemprego e desregulamentação das relações de trabalho; 

▪ a globalização da pobreza, da violência social e da exclusão social.  

No Brasil, o governo Fernando Henrique Cardoso fez uso de mais 

de cinco mil medidas provisórias para concretizar um conjunto de políticas 
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liberalizantes e desregulamentadoras de ajuste econômico. O Programa de 

Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro 

Nacional (PROER), que ajudou a privatizar mais de uma centena de 

instituições financeiras brasileiras (Pires, 2000, p. 50) e o Plano Nacional 

de Desestatização (PND) são exemplos disto. 

    

A Saúde no Brasil e os Impactos das A Saúde no Brasil e os Impactos das A Saúde no Brasil e os Impactos das A Saúde no Brasil e os Impactos das Políticas de Ajuste NeoliberaisPolíticas de Ajuste NeoliberaisPolíticas de Ajuste NeoliberaisPolíticas de Ajuste Neoliberais    

 

No Brasil, o mercado dos serviços de saúde pode ser considerado 

como um sistema misto. De um lado, têm-se os serviços financiados e 

providos publicamente nos níveis federal, estadual e municipal, 

constituindo o Sistema Único de Saúde – SUS, e de outro, aqueles 

prestados por instituições privadas contratadas pelo governo. O SUS, 

financiado por recursos públicos, oferece cobertura universal e gratuita para 

uma gama completa de serviços de saúde. Definido na Constituição de 

1988 e em legislação específica de 1990 é fruto de um longo processo de 

reestruturação das responsabilidades no âmbito do setor público da saúde, 

ocorrido durante a década de 1980. 

Este processo, conhecido como reforma sanitária, teve como 

principais características: a progressiva descentralização para o nível 

municipal das responsabilidades de execução, a universalização da 

cobertura, a gestão única e a consolidação financeira em cada nível de 
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governo, e a instituição de mecanismos formais de participação popular no 

planejamento e controle do sistema público de saúde. 

De outro lado, situam-se os serviços financiados pelo setor 

privado, nos quais podem ser identificados dois subsetores definidos 

segundo a sua forma de financiamento. O primeiro é o setor privado de 

desembolso direto e o segundo, o de assistência médica suplementar, cujo 

financiamento ocorre através dos planos e seguros privados de saúde. 

A história tem nos mostrado que o campo de disputa e confronto de 

interesses entre o Estado, a classe médica e os grupos privados de 

assistência à saúde nunca foi pacífico, e a alternância dos pólos de poder 

não tem sido neutra. O acirramento da concorrência no mercado de saúde 

suplementar e a prevalência das vantagens competitivas evidenciaram a 

vulnerabilidade dos consumidores, e, em vários casos, dos próprios 

profissionais de saúde prestadores dos serviços. 

A fim de melhor situar o leitor neste campo complexo que configura 

o sistema de saúde no Brasil, faremos uma breve incursão pela história 

relativa a tal setor. 

A percepção sobre as oportunidades de exploração econômica da 

assistência à saúde começou na década de 1930, fortalecendo-se ao final 

dos anos 1950, quando o país começou a se industrializar e as instituições 

privadas consolidaram-se como as principais prestadoras de serviços 

hospitalares a uma nascente classe média. 

O Estado, por sua vez, iniciou programas voltados à centralização 

das ações de saúde, na busca de uma assistência indiferenciada à população, 
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visando minimizar os deletérios efeitos sociais de uma estratificação 

econômica por meio da produção da assistência à saúde. 

Desde então, num movimento paralelo ao de desenvolvimento 

econômico, o segmento privado de assistência à saúde tem crescido 

integrando médicos, ambulatórios, hospitais, serviços diagnóstico-

terapêuticos, laboratórios e fornecedores de insumos. Esse processo vem 

consolidando o prestígio e o poder econômico do setor privado, ao mesmo 

tempo em que vem tornando mais evidente o fato de que a assistência 

prestada nesta esfera produz um baixo impacto na saúde coletiva e altos 

níveis de concentração nos grandes centros urbanos das regiões Sul e 

Sudeste, detentoras da maior parcela da renda nacional - fora outras regiões 

politicamente fortes política, como é o caso da Bahia (Marinho, Moreno, 

Cavalini, 2001). 

No setor privado, uma multiplicidade de arranjos organizacionais-

financeiros oferece cobertura acerca de 26% da população, incluindo aí 

uma gama variável de serviços. Quatro modelos são normalmente 

identificados: 

• Os planos de saúde privados tradicionais (ou Medicinas de 

Grupo), baseados no pré-pagamento de uma taxa fixa mensal per capita, e 

que cobrem cerca de 18 milhões de pessoas. A maioria desses planos opera 

com uma rede de prestadores conveniados com os quais negocia uma tabela 

de valores para o pagamento dos serviços prestados. Vários planos também 

possuem recursos próprios (hospitais e/ou profissionais médicos 

principalmente). 
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• As Cooperativas Médicas, nascidas como contestação às 

Medicinas de Grupo, mas que atualmente funcionam de modo parecido. 

Sua cobertura é estimada em 10 milhões de pessoas. 

• Os seguros saúde, tradicionalmente oferecidos por instituições 

financeiras e baseados no reembolso das despesas médico-hospitalares 

pagas pelos segurados, nos últimos anos têm se aproximado muito do 

modus operandi dos planos de pré-pagamento, reservando a livre escolha e 

o reembolso para os planos mais caros. O subsetor em mais rápido 

crescimento há vários anos, cobre atualmente 5 milhões de pessoas. 

• Os planos próprios de empresas, oferecidos por empresas 

públicas e privadas, em geral de grande e médio porte, para a cobertura de 

seus funcionários (cobrem cerca de 10 milhões de pessoas). Algumas 

dessas empresas possuem recursos próprios, outras trabalham com uma 

rede de prestadores referenciados, e outras ainda terceirizam inclusive a 

administração do plano. 

• Além desses modelos básicos, subsiste o sistema de pagamento 

direto dos indivíduos e famílias aos prestadores. Nos últimos anos, a 

importância desses pagamentos a profissionais de saúde e a hospitais tem 

se reduzido bastante, com a exceção dos pagamentos de serviços 

odontológicos. Isto se deve à crescente cobertura da população, seja pelo 

sistema publico, seja pelos planos e seguros privados. 

O papel do Estado na regulação do setor privado na área da saúde 

no Brasil, ainda se ressente de princípios estruturantes. O Brasil se 
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constituiu como um sistema de saúde dito integrado em 1988, no entanto, 

tem sido um traço marcante a ele atribuído, o baixo grau de integração 

entre serviços que o constituem. A integração deficitária tem sido 

considerada como decorrência da participação extremamente significativa 

do setor privado na oferta de serviços de saúde, principalmente 

hospitalares. 

O setor privado só passou a ser alvo de regulação em 1999. O que 

se pretende regular com a criação do referido campo normativo, não é o 

sistema de saúde como um todo, mas apenas o funcionamento do âmbito 

privado. Foi com base na percepção, pelo governo federal, de que a ampla 

liberdade de mercado dos serviços privados de saúde podia estar 

conduzindo à formação de oligopólios - pelos fortes indícios de cartelização 

do setor -, prejudicando outros segmentos da economia e constituindo um 

perigoso fator de desequilíbrio no tecido social do país, que se deu a 

criação de uma entidade reguladora capaz de manter-se eqüidistante do 

poder federal, das empresas concessionárias, das classes profissionais e dos 

consumidores dos planos de saúde, visando constituir uma zona de 

equilíbrio entre forças desiguais, e interesses distintos. 

A assimetria de informações no sistema de saúde representa, de uma 

maneira geral, um fator de desequilíbrio de poder, conforme avaliado por 

Costa (2002), com base em dados do Banco Mundial, de 1995, cujos 

relatórios ressaltam sérias falhas no grau de informação e percepção do 

consumidor quanto aos seus direitos e quanto à conduta devida às 
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operadoras de planos de saúde, que, com freqüência, se restringem seu 

atendimento apenas à clientela de baixo risco. Para Bahia, Viana (2002), 

esse processo de seleção adversa induz as operadoras no Brasil a deixarem 

sem cobertura, ou sob a dependência da assistência pública, a população de 

risco elevado, que sofre de enfermidades crônicas, como as mentais, as 

cancerígenas e os soropositivos do HIV, dentre outras. Os cuidados com a 

saúde não se acomodam à auto-regulação do mercado. 

A necessidade de um contrapeso entre a eficiência econômica e a 

solidariedade social suscitou ações públicas de intervenção no setor, 

levando ao estabelecimento de normas que visam impedir que a competição 

encoraje seguradoras e operadoras de serviços de assistência à saúde a 

rejeitarem doentes fora do interesse econômico, como os de alto custo, os 

idosos e os pobres. 

A saúde suplementar no Brasil reflete um ambiente de relações 

complexas, no qual um objetivo social relevante, como a saúde, depende 

fundamentalmente da resultante de um sistema de forças heterogêneas, 

antagônicas e não necessariamente comprometidas com a saúde das 

pessoas, e cujo controle, por parte do Estado, afigura-se instável. 

Dentre os eventos e Atores que contribuíram para a formação do 

campo da assistência suplementar à saúde estão: 

- As corporações multinacionais estrangeiras, que, no início da 

industrialização do país, na década de 1950, estimularam a formação das 

primeiras entidades de prestação de serviços médicos, financiando, com 

recursos próprios, a contratação de médicos e a estrutura de atendimento 
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interno nas fábricas, para prover diretamente assistência à saúde dos seus 

empregados, semeando um tipo de procedimento que se estendeu aos dias 

atuais, tal como se verifica atualmente pela existência das autogestões e dos 

convênios e contratos de organizações privadas com empresas médicas; 

- Na década de 1990, com a reforma do aparelho administrativo do 

Estado, que redefiniu o seu papel de regulador, assegurador de direitos 

sociais, e promotor da competitividade, segundo a visão de que o espaço 

público é mais amplo do que o estatal; 

- O Governo federal, que, na busca pela universalização do 

atendimento à saúde, fomentou, em diferentes momentos históricos o 

surgimento e crescimento do setor privado, tanto pela contratação das 

empresas médicas, quanto pela abertura de linhas de financiamento 

subsidiado, voltadas ao seu crescimento estrutural, como ocorreu na 

década de 1920, com a Lei Eloy Chaves e o Decreto no 5.109, que 

expandiram a prestação de serviços médicos via contratação de terceiros; 

-As organizações de serviços médico-hospitalares, que por ocasião 

do rompimento da fase de parceria com o Estado nos anos 1980, por conta 

da recessão macroeconômica verificada ao longo da década, migraram sua 

estratégia, recursos gerenciais e estrutura de atendimento para os 

consumidores privados, individuais e empresariais; 

- A classe médica, que diante da consolidação das empresas 

prestadoras de serviços médicos - inúmeras oriundas do setor financeiro, 

restritivas do caráter liberal do profissional de medicina -, soube se 

organizar seja através de operadoras de planos de saúde (como a Unimed) 
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concorrendo no mercado em igualdade de condições, seja pelo 

fortalecimento de uma estrutura normativa e de representação, com a 

adoção de normas de conduta e de contratação do trabalho médico, como 

também pela atuação do Conselho Federal de Medicina (CFM) e da 

Associação Médica Brasileira (AMB). 

Da reforma do aparelho administrativo do Estado, formulada e 

implementada na década de 1990, resultou a regulação do campo da saúde 

suplementar, pela Lei no 9.656, além da institucionalização da Agência 

Nacional de Saúde – ANS com a Lei no 9.961, instrumentos de intervenção 

direta do Estado no meio privado de assistência à saúde, com o objetivo de 

garantir tanto o equilíbrio e a solvência econômica do mercado quanto os 

direitos dos consumidores de planos privados de saúde. 

É necessário apontar a existência de uma série de superposições 

entre os sistemas público e privado, dentre as quais é um exemplo o 

ressarcimento ao sistema público, pelos planos privados, pelo uso de 

equipamentos públicos (hospitais) pelos segurados desses planos. 

Na área da assistência privada, o acesso aos serviços é diferenciado 

com base na renda e no tipo de plano. Já no sistema público – 

descentralizado, municipalizado – o acesso se diferencia tendo como 

referência as condições locais de oferta de serviços. Nesse contexto, uma 

política de regulação deveria se responsabilizar pela definição sobre quais 

princípios de eqüidade e eficiência são mais adequados, e sobre qual 

modelo assistencial deve ter prevalência, pois o há imensas diferenças de 
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oferta tanto na esfera privada e quanto na pública dependendo do estado e 

da região do país que está em questão. 

Em suma, o contexto atual demonstra a necessidade regulação mais 

incisiva no sistema de saúde constituído pelo complexo campo de 

interelação público-privado, de forma a melhora os níveis de eqüidade e 

eficiência relativos ao uso dos serviços de saúde pelos cidadãos brasileiros.    

 

2.4. Outros Conceitos que C2.4. Outros Conceitos que C2.4. Outros Conceitos que C2.4. Outros Conceitos que Compõe o Referencial Lógicoompõe o Referencial Lógicoompõe o Referencial Lógicoompõe o Referencial Lógico––––Conceitual Conceitual Conceitual Conceitual 
especespecespecespecificamente relacionados à saúdeificamente relacionados à saúdeificamente relacionados à saúdeificamente relacionados à saúde    

    

a) Saúde Mentala) Saúde Mentala) Saúde Mentala) Saúde Mental    

 

Quando surgiu, como novo objeto da psiquiatria, a noção de saúde 

mental, apesar de estreitamente vinculada a um processo de adaptação 

social, a um padrão de normalidade externo à singularidade do sujeito e à 

clínica, portava uma insígnia de crítica ao asilo que a fazia ser um 

significante privilegiado da reforma psiquiátrica brasileira. Passando por 

ajustes, passou a qualificar um conjunto de práticas e saberes não restritos à 

lógica médica nem à psicológica tradicionais, que consideravam aspectos 

subjetivos ligados à existência concreta dos sujeitos assistidos. 

A noção de saúde mental, não obstante o “pecado original” que a 

marcou, foi positivada pela reforma, por sua importância estratégica na 

oposição ao manicômio e à segregação. 
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b) Psicossocialb) Psicossocialb) Psicossocialb) Psicossocial    

A adoção no âmbito das políticas nacionais de saúde mental de um 

modelo assistencial adjetivado psicossocial implica a prescrição de um 

saber/fazer pautado em ações qualificadas da mesma forma e na implantação 

de serviços nomeados pelo mesmo significante.  

Assim sendo, visando caracterizar valores, visões de mundo e 

representações associados ao termo, que hoje se constitui como a 

adjetivação mais freqüente nas abordagens à temática da saúde mental, 

faremos a seguir, uma breve reconstrução do trajeto de formulação do 

mesmo até os dias atuais. 

Os usos da palavra psicossocial na área da saúde mental 

constroem-se como herdeiros da reforma médica que nas décadas de 40 e 

50, do século passado, começa a ganhar força por meio dos projetos 

críticos encabeçados pela Medicina Integral, Medicina Preventiva e 

Medicina Comunitária que dão destaque à dimensão social presente na 

produção das doenças. Com base nesta concepção formulam a noção de 

indivíduo bio-psico-social e propõe, para responder às necessidades deste 

Homem, a estruturação de uma assistência multiprofissional, que teria como 

agentes indivíduos com diferentes formações ligadas à área da saúde. 

É na Medicina Comunitária, graças à sua postura questionadora e 

sua busca enfática pela superação das dicotomias usuais à medicina da 

época (orgânico X social, cura X prevenção, individual X coletivo) que o 

termo psicossocial ganha força e visibilidade. Dos debates por ela 

encabeçados advém o uso do referido termo pela Psiquiatria Comunitária, 
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fonte de inspiração maior para a Reforma Psiquiátrica brasileira, juntamente 

com as idéias da Psiquiatria de Setor francesa e as Comunidades 

Terapêuticas inglesas e americanas. 

É importante destacar que o significante psicossocial associado às 

concepções e práticas pertinentes a estes três movimentos, não designava 

mais que a incorporação de aspectos psíquicos e sociais aos aspectos 

biológicos próprios ao paradigma psiquiátrico. O mesmo só irá alçar 

realmente o estatuto de conceito quando acrescidas a ele as contribuições 

advindas dos movimentos críticos à lógica, ao saber, ao objeto e aos 

dispositivos institucionalizados da psiquiatria, como a Antipsiquiatria e a 

Psiquiatria Democrática Italiana. 

No Brasil, o termo psicossocial ganha estes novos contornos na 

década de 80 por ocasião do surgimento dos Centros de Atenção 

Psicossocial e dos Núcleos de Atenção Psicossocial, instituições de saúde 

cujas ações se pautavam num modo de pensar o cuidado, de cuidar e numa 

ética críticos ao paradigma psiquiátrico. 

Dos vocábulos que vem sendo associados ao conceito Psicossocial: 

Reabilitação, Apoio, Clínica e Atenção, o último é aquele que parece 

melhor expressar e se alinhar às concepções e proposições da Reforma 

Psiquiátrica. Este aparece pelas primeiras vezes associado às experiências da 

Psiquiatria de Setor e Comunitária, da Antipsiquiatria, da Psicoterapia 

Institucional, da Psiquiatria Democrática Italiana e, em nível nacional, ao 

campo de experimentação criado nos Centros de Atenção Psicossocial e 

nos Núcleos de Atenção Psicossocial.  A práxis característica a estes 
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espaços ditos de Atenção Psicossocial filia-se predominantemente ao 

materialismo histórico e dialético, à Psicanálise e à Filosofia da Diferença, e 

envolve transformações nos eixos: teórico- assistencial, técnico-assistencial, 

jurídico-político e sociocultural. 

No primeiro campo, propõe a superação de conceitos e práticas da 

psiquiatria e da psicologia (sujeito-objeto, doença-cura).  

No campo técnico-assistencial esta associada à construção de uma 

rede de novos equipamentos, espaços de sociabilidade, de vínculos e 

trocas, visando à produção de saúde como produção de subjetividades e a 

recuperação do estatuto de sujeito de direitos dos indivíduos portadores de 

greve sofrimento psíquico. Propõe que os novos dispositivos operem a 

partir da gestão participativa e da cooperação, incluindo os usuários e as 

populações no planejamento, avaliação e operacionalização das ações. 

No campo jurídico político, além das transformações herdadas pelo 

movimento da Reforma Sanitária, destacam-se a luta pelo fechamento e 

extinção dos manicômios e sua substituição por instituições abertas, pela 

implementação de mudanças na legislação sanitária, civil e penal no que 

concerne a saúde mental que possibilitem o exercício dos direitos, da 

cidadania e a justiça social. 

A Atenção Psicossocial vai se delineando com base na postura 

crítica e ba proposição de uma série de transformações no paradigma asilar 

e psiquiátrico, pautando-se em ações políticas desenvolvidas em sintonia e 

parceria com os movimentos sociais que defendem a dignidade humana e os 

direitos de cidadania como valores fundamentais. 
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A defesa de sua maior pertinência, se comparada aos termos, 

Reabilitação, Clínica e Apoio, se deve ao fato destes poderem remeter a 

significações estrangeiras ou até mesmo contrárias às concepções da 

Reforma Psiquiátrica. Deve-se também a constatação de que a amplidão e 

complexidade que caracteriza o campo da Atenção Psicossocial, possibilita 

que nele estejam contidos conceitos e ações definidos tanto como 

Reabilitação, como Apoio, quanto como Clínica (no caso, da Clínica 

Ampliada tal como definida por Goldberg (1999) em seu livro Clínica da 

psicose: um projeto para a rede pública). De outra forma, poderíamos dizer 

que a substantivação Atenção agregada ao conceito Psicossocial, configura 

uma expressão que designa um campo capaz de congregar e nomear o 

conjunto das práticas ditas substitutivas ao modelo manicomial, ao mesmo 

tempo em que conserva a abertura uma abertura a inovações em curso ou 

que possam ser criadas. 

O fato de se constituir como lócus que engloba uma ampla gama de 

ações, exige por outro lado que haja todo um cuidado no sentido de bem 

defini-lo, elucidando aspectos próprios aos seus dispositivos institucionais, 

ou suas quatro dimensões essenciais, a partir das quais ele se define: 

a) Concepção do Processo Saúde-Doença - teoria e técnica para atuar 

frente ao processo. 

b) Concepção da Organização das Relações Intrainstitucionais – divisão 

do trabalho e processo de trabalho. 

c) Concepção dos modos de relação da instituição e de seus agentes 

com a clientela 
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d) Concepção dos Resultados decorrentes das ações de saúde mental   

    

 

c) Desinstitucionalizaçãoc) Desinstitucionalizaçãoc) Desinstitucionalizaçãoc) Desinstitucionalização    

 
O tema desinstitucionalização surge nos anos 70 e 80 do século 

XX, momento em que se infiltravam e fortaleciam no mundo, o neo-

liberalismo e os processos de mundialização econômica, ao mesmo tempo 

em que anunciava a crise do modelo de bem estar social e dos consensos 

cognitivos que marcaram a modernidade. 

Por ocasião de seu surgimento, o termo estava associado a mais de 

um sentido. Para reformadores, era uma proposta de reformar a psiquiatria, 

desassociando tal instituição da função social de segregação e controle 

social. 

Para os grupos técnicos e políticos filiados as vertentes mais 

radicais significava o fim de todas as instituições uma vez que as mesmas 

eram entendidas como instrumentos de exercício do controle social e da 

opressão. As críticas pautavam-se na compreensão de que os problemas de 

institucionalização ou institucionalismo, não eram uma particularidade do 

Hospital Psiquiátrico, mas, sim uma espécie de anomalia intrínseca às 

instituições. Isto fazia com que a contestação e o intento transformador do 

movimento fossem mais abrangentemente dirigido às instituições, 

entendidas como: um conjunto de saberes, um campo discursivo, um 

conjunto dinâmico e mutável de normas socialmente instituído a fim de 
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organizar as relações sociais dos integrantes de comunidades que, sob a 

influência desse conjunto de normas, realizam ações em vários 

estabelecimentos e espaços físicos diversos. 

Para administradores, representava um programa de racionalização 

financeira e administrativa viabilizado por meio da redução do número de 

leitos hospitalares, ou de um processo de desospitalização. 

Para os teóricos da desinstitucionalização italiana e aqueles que a 

ela se filiam até os dias atuais, esta se diferencia das demais teorizações, 

pelo alcance crítico de suas análises sobre os processos sociais e das 

práticas que propõe visando transformá-los. 

Desintitucionalizar significa fundamentalmente negar e desconstruir 

os manicômios (lugar social de troca zero), implica desmontar saberes e 

fazeres construídos histórica e socialmente por esta instituição segregadora 

e violenta, visando substituí-los por respostas que decorram de um olhar 

que enxerga na loucura um fenômeno complexo e historicamente 

produzido, e nos indivíduos ditos loucos sujeitos e cidadãos. 

Dentre os preceitos da desinstitucionalização italiana, merecem 

destaque aquele cuja repercussão na construção de idéias e fazeres na 

Reforma Psiquiátrica Brasileira é inegável: 

• Desinstitucionalizar implica atingir o paradigma racionalista 

causa-efeito que embasa a visão mecanicista da conformação 

do processo saúde doença, norteia as pesquisas de cunho 

causal, e as práticas normatizadoras em saúde. 
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• Desinstitucionalizar requer a reconstrução da complexidade 

do objeto, e o deslocamento da ênfase da ação da cura para 

a invenção de saúde e para o processo de reprodução social 

do paciente, visando oferecer-lhe, com base nas suas 

necessidades, instrumentos materiais e subjetivos para 

melhoria das condições concretas e da qualidade de sua 

vida. 

• Desinstitucionalizar significa atingir todos os atores 

envolvidos em todas as esferas de ação institucional: os 

serviços, os administradores locais, os técnicos das 

estruturas sanitárias, as instância políticas e legislativas, e 

outros. 

• Desinstitucionalizar põe fim à necessidade de internação por 

meio da construção de serviços substitutivos que respondam 

às necessidades de saúde mental da população de forma 

integral e integrada. 

• Desinstitucionalizar tem como objeto prioritário a 

transformação das relações de poder entre instituições e 

sujeitos, a eliminação das assimetrias de poder na relação 

entre pessoas. Dito de outra forma exige que se assegure a 

igualdade em termos de dignidade e direitos, reconhecendo, 

ao mesmo tempo, as diferenciações que marcam a 

individualidade ou a singularidade de um grupo ou 

indivíduo. 
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• Desinstitucionalizar é realizar um trabalho de desmontagem 

da instituição desde seu cerne e se valendo de suas próprias 

energias, ou seja, é um trabalho com e sob aquilo que se 

manifesta no momento presente. 

• Se a loucura institucionalizada está assentada na tríade 

pineliana: 

� um saber - científico positivista, que inscreve a loucura 

como objeto da medicina enquanto doença mental; 

� uma relação – hierarquizada de mais poder do médico, 

detentor do saber e da  verdade sobre o paciente; 

� um lugar – o manicômio, como local onde a doença pode 

ser isolada e estudada sem a interferência de variáveis que 

mascarem a revelação da sua verdade pelo saber médico; 

Então Desinstitucionalizar é negar a institucionalização da loucura, 

contrapondo a ela uma nova síntese conformada com base em: 

� outro saber – campo conceitual múltiplo construído com 

base nas necessidades apresentadas na existência 

concreta do sujeito em tratamento - visão integral dos 

problemas da saúde mental e do serviço, evitando 

especializações estéreis, hierarquização de saberes e 

permitindo um enriquecimento recíproco entre as 

práticas diversas que convivem de modo democrático 

numa lógica cooperativa. 
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� outra relação – saber construído pelo coletivo, não 

hierarquizado, e posto a serviço do surgimento ou da 

transformação da verdade (saber) do sujeito sobre si, 

seus processos de vida; 

� outro lugar – serviço de saúde ou em qualquer outro 

espaço social que viabilize ou potencialize a apropriação 

pelo sujeito de seus processos vitais dentre os quais o 

de saúde e doença. 

 

A desinstitucionalização não é um processo tecnocientífico, mas 

também e principalmente, normativo, social e ético, e está assentado em 

três princípios: a) a construção de uma política de saúde mental erigida 

coletivamente pelos atores envolvidos, voltada à superação do hospital 

psiquiátrico e da lógica asilar; b) Uma terapêutica voltada para o sujeito, 

visando detectar suas necessidades concretas, escutar e responder às suas 

demandas; c) a construção de uma estrutura substitutiva a internação 

psiquiátrica (Barros, Egry, 2001). 

Na perspectiva da desinstitucionalização saúde e doença são 

fenômenos dialeticamente interligados, num processo onde a saúde pode 

surgir como um momento de consciência e de apropriação do corpo, como 

superação do estado de doença; e a doença, uma etapa ou um momento de 

apropriação de si, do próprio corpo, e finalmente da saúde, se a morte não 

ocorrer (Basaglia, 1982). 
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d) Cidadania d) Cidadania d) Cidadania d) Cidadania     

A palavra cidadania designa pelo menos três dimensões do laço 

social e político:  

a) um status jurídico: o cidadão, diferentemente daquele que 

simplesmente mora num dado local, é sujeito de direitos e 

responsabilidades comuns aos demais indivíduos que com quem 

compartilha o mesmo status. 

b) um certo número de práticas: é cidadão aquele que participa da 

vida das instituições políticas e do bem comum. 

c) um pólo identitário: esta dimensão é plenamente realizada 

quando o status de cidadão tem uma importância subjetiva para o 

indivíduo, fornecendo-lhe uma significativa referência sobre quem ele é. 

Situando na história da loucura, o momento em que esta é tomada 

como objeto do saber e fazer da ciência representada pela psiquiatria, que 

irá avaliar, classificar, sancionar e isolar do convívio social aqueles 

indivíduos tidos como inadaptados à ordem e às regras sociais ou aos 

limites da liberdade burguesa; fica bastante claro que estes mecanismos 

próprios ao saber psiquiátrico, operam tendo como referencial um espectro 

mais amplo de desvios sociais e funcionam sob a mesma lógica dos outros 

mecanismos de dominação e controle presentes na sociedade. Desde então, 

julgados como incapazes de exercer o contrato social e de exercer os atos 

da vida social e civil, o direito reservado aos designados doentes mentais, 
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restringia-se à assistência pública em saúde, em regime de confinamento e 

marginalização. 

Tendo com base tais constatações, é fácil compreender porque a 

questão da cidadania tem sido um ponto central do movimento de reforma 

psiquiátrica brasileira e de todas as iniciativas no sentido de transformar o 

imaginário e as formas de lidar com a loucura em nosso país. 

O Movimento Brasileiro de Reforma Psiquiátrica e seus atores 

encabeçaram o debate jurídico que teve início na década de 1980, 

envolvendo a reivindicação de mudanças na legislação e no modelo 

assistencial de modo que fossem resgatados e assegurados os direitos e a 

dignidade dos loucos, que haviam sido cassados como decorrência de anos 

de mentalidade e práticas manicomiais. 

No entanto, parece haver um paradoxo intrínseco à relação 

associativa entre doença mental e cidadania, pois a primeira pressupõe a 

assistência e a sujeição a ações do Estado que muitas vezes podem implicar 

em interdição e privação da liberdade, ou seja, na negação dos direitos civis 

daqueles a carregam como diagnóstico. 

Neste sentido, fica claro porque o movimento da reforma sempre 

deu ênfase à transformação na lógica e no imaginário sobre a loucura. Esta 

possibilitaria a construção de um novo objeto e de uma nova concepção 

sobre ele, de modo que ele não fosse marginalmente incluído com base 

numa relação assimétrica na qual seu lugar é sempre o de menos valor, 

menos dignidade, menos capacidade, menos poder contratual, menos 

direitos, menos possibilitadas, etc. 
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É importante ressaltar que a questão dos direitos e da cidadania é 

pauta corrente dos debates atuais, em especial porque a globalização tem 

levado os teóricos de diversas áreas a se perguntar se a globalização 

econômica vai impulsionar um processo semelhante no campo dos direitos 

conduzindo a construção de uma cidadania planetária, como propõe Souza 

Santos (1988), ou vai acentuar as assimetrias na distribuição da riqueza 

material e simbólica socialmente produzida e a desigualdade em todos os 

campos da vida. O autor citado propõe um debate sobre o próprio 

conceito de direito. Segundo ele e todos aqueles que têm pensado a 

questão da pós-modernidade – sociólogos, historiadores, filósofos, juristas, 

etc - este conceito juntamente com outros estão passando por 

transformações importantes às quais devemos estar atentos, pois elas, a 

mesmo tempo que decorrem de transformações estruturais relativas ao 

modo de produção, também compõe uma espiral de mudanças nos mais 

diversos âmbitos da vida social que se inter-influenciam, transformando-se 

uns aos outros. 

 

e)e)e)e) Justiça Social: a desigualdade e a questão da eqüidadeJustiça Social: a desigualdade e a questão da eqüidadeJustiça Social: a desigualdade e a questão da eqüidadeJustiça Social: a desigualdade e a questão da eqüidade    

    

• Manifestação e Manutenção da Desigualdade no Sistema de 
Saúde Brasileiro 

 
 

 
Quando falamos em desigualdade no campo da saúde um aspecto 

que primeiro é lembrado diz respeito à desigualdade no acesso aos 

serviços. A forma como os governos o organizam, define a diversidade de 
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desenhos institucionais existentes em diferentes países. No Brasil, o 

mercado dos serviços de saúde pode ser considerado como um sistema 

misto. 

De um lado, têm-se os serviços financiados e providos 

publicamente nos níveis federal, estadual e municipal, constituindo o 

Sistema Único de Saúde – SUS, e de outro, aqueles prestados por 

instituições privadas contratadas pelo governo. De outro lado, situam-se os 

serviços financiados pelo setor privado, nos quais podem ser identificados 

dois subsetores definidos segundo a sua forma de financiamento. O 

primeiro é o setor privado de desembolso direto e o segundo, o de 

assistência médica suplementar, cujo financiamento ocorre através dos 

planos e seguros privados de saúde. 

Independente da forma como esses sistemas são organizados, a 

principal meta de política de saúde tem sido promover uma distribuição 

igualitária de saúde e garantir o acesso aos serviços desses setores. Para 

verificar se essas metas estão sendo atingidas, muitos estudos empíricos 

internacionais têm a preocupação de mensurar a desigualdade social em 

saúde e no acesso aos cuidados médicos. 

A metodologia usualmente empregada para medir a desigualdade 

em saúde é a construção de índices de concentração em saúde, que 

consistem em relacionar a proporção acumulada da população ordenada de 

forma crescente pelo nível socioeconômico contra a proporção acumulada 

de indivíduos reportando um determinado estado de saúde. Os trabalhos 

empíricos existentes apontam que de um modo geral existe uma 
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desigualdade social em saúde favorável aos grupos sociais mais 

privilegiados. 

Estudos realizados na área evidenciam o fato de que a cobertura de 

saúde definida em textos legais, principalmente quanto ao “direito” à saúde 

(como consta na Constituição brasileira de 1988), não é suficiente para 

garantir a inclusão social em saúde. Entretanto, análises de diversos bancos 

de dados que servem de base a tais afirmações revelam que esse marco não 

chega a captar aspectos importantes da exclusão social em saúde, 

principalmente aqueles relacionados com fatores não relacionados ao 

sistema de saúde, mas que afetam diretamente o estado de saúde das 

pessoas, como o acesso à alimentação e as condições sanitárias e de 

moradia. É sabido que os serviços de saúde constituem apenas um dos 

fatores condicionantes da saúde das pessoas, e nem sempre o mais 

importante. 

No caso do sistema de saúde brasileiro, ainda que com falhas e 

desigualdades importantes, o Sistema Único de Saúde certamente contribui 

para a redução das disparidades sociais gritantes que caracterizam o país, e 

é necessária uma análise mais precisa e detalhada para se identificar os 

aspectos do sistema que podem caracterizar situações de exclusão social, ou 

de manutenção indireta da mesma. 

Para verificar se existe eqüidade na distribuição dos serviços de 

saúde, o critério usualmente adotado baseia-se nos princípios de eqüidade 

horizontal (indivíduos com igual necessidade de cuidados deveriam ser 

tratados da mesma forma), e eqüidade vertical (indivíduos com 
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necessidades diferentes deveriam receber tratamentos diferenciados). De 

acordo com esses princípios, os bens e serviços de saúde deveriam ser 

distribuídos segundo a necessidade de cuidados com a saúde de cada 

indivíduo, independente de suas características socioeconômicas. 

A evidência empírica mostra que em alguns países existe uma 

desigualdade social no acesso aos serviços de saúde favorável às camadas 

mais ricas da população. Esses resultados são observados mesmo em países 

desenvolvidos onde as disparidades socioeconômicas não são tão 

acentuadas e em países cuja oferta dos serviços de saúde é gratuita. Tal 

constatação sugere que países com maiores problemas sociais e com uma 

má distribuição de renda como no Brasil podem apresentar uma maior 

desigualdade na distribuição de saúde e no acesso aos serviços desse setor. 

 
    

• A Eqüidade 
 
 

Quando falamos em eqüidade entramos num terreno no qual certos 

equívocos conceituais não são incomuns. 

Uma das principais confusões ocorrem entre ele e a terminologia 

igualdade. Segundo o HOUAISS, Dicionário da Língua Portuguesa, Edição 

Eletrônica, Igualdade é o “princípio segundo o qual todos os homens são 

submetidos à lei e gozam dos mesmos direitos e obrigações” A aplicação 

literal desse princípio está presente no “acesso universal e igualitário às 

ações e serviços” de saúde, na vedação de preconceitos ou privilégios, (Lei 

8080/90, art. 7º, IV Constituição República Federativa do Brasil), e na 
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gratuidade do atendimento (Art. 43 e na lista nacional de transplantes onde 

a prioridade do atendimento é dada – exclusivamente -, pela ordem na fila 

de espera. 

Eqüidade diferencia-se de igualdade por ser um conceito que 

incorpora a si um valor de justiça distributiva. O conceito de equidade em 

saúde – igual acesso para igual necessidade -, embora não explicitado, na 

Constituição contempla a discriminação positiva, de modo a garantir 

“mais” direitos a quem tiver “mais” necessidades. Em outras palavras, 

conforme a Organização Mundial de Saúde, equidade significa receber 

atenção conforme suas necessidades. 

O princípio da eqüidade reconhece que os indivíduos são 

diferentes entre si e, portanto, merecem tratamento diferenciado, de modo 

a eliminar/reduzir as desigualdades existentes. Assim, podermos falar em 

“desigualdade justa”, quando o tratamento desigual favorece o indivíduo 

mais carente, possibilitando uma diminuição e objetivando a superação de 

uma situação de assimetria já caracterizada. Assim, nem toda desigualdade 

constitui iniqüidade no sentido de injustiça. A iniqüidade pode ser 

considerada como uma "desigualdade injusta".  

Eqüidade é também um conceito ético baseado nas idéias de lisura 

e justiça social. Eqüidade pressupõe a consideração mais da necessidade do 

que da vantagem social nas decisões sobre alocação de recursos. Nem todas 

as desigualdades são iniqüidades. 

A eqüidade em saúde é entendida como a superação de 

desigualdades que, em determinado contexto histórico e social, são 



Quadro teórico de referência 

 223 

evitáveis, consideradas injustas e desnecessárias, implicando obviamente 

que necessidades diferenciadas da população sejam atendidas por meio de 

ações governamentais também diferenciadas (Evans, Whitehead, 

Diderichsen, Bhuiya, Wirth, 2002). Subjacente a este conceito está o 

entendimento moderno de que as desigualdades entre as pessoas não são 

dadas “naturalmente”, senão criadas pelo processo histórico e pelo modo 

de produção e organização das sociedades. Mais que isso é a aceitação de 

que, ao longo da história, as classes dominadas conquistaram o direito direito direito direito de 

serem tratadas não como meros indivíduos “despossuídos”, mas como 

cidadãos e sujeitos históricos. Como cidadãos porque, ao contrário dos 

consumidores, não podem estar abandonados às suas próprias 

possibilidades individuais, ou ao seu “poder aquisitivo”. Como sujeitos 

históricos porque se entende que suas demandas não são fixas, mas 

mutáveis (Chauí, 1980). 

A possibilidade de intervenção no processo de adoecimento 

contribui para a constituição da idéia de saúde como um direito alcançável 

pelo progresso humano, portanto para a afirmação do direito à saúde 

(Berlinguer, 1996). 

É importante destacar o trabalho realizado por Whitehead (1991, 

1992), pautado na dimensão ética do conceito de equidade. A autora 

propõe que as desigualdades que devem ser objeto de intervenção, visando 

obter estados sanitários eqüitativos, são aquelas consideradas, a um só 

tempo, evitáveis e injustas. Assim, com base num certo consenso ela define 
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fatores que estão na origem das desigualdades e que podem ser 

considerados justos e evitáveis: 

• variações biológicas naturais; 

• comportamentos perigosos livremente escolhidos; 

• vantagens temporais em matéria de saúde de um grupo em 

relação a outro, por adotar um comportamento favorável em saúde (sendo 

que outros podem adotar os mesmos comportamentos em curto espaço de 

tempo). 

E outros que podem ser considerados injustos e evitáveis: 

• comportamentos perigosos para a saúde em situações nas quais 

os indivíduos têm pouca possibilidade de escolha em termos de modo de 

vida; 

• exposição a condições de vida e trabalho insalubres ou 

estressantes; 

• Acesso insuficiente aos serviços de saúde e a outros serviços 

públicos fundamentais. 

Existe também um certo consenso, explícito ou implícito, com 

relação à necessidade de intervenção do Estado no processo distributivo, 

quando se constata situações de desigualdades consideradas injustas e 

evitáveis. Dito de outra forma, a eqüidade deve ser entendida como o 
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princípio que rege as ações distributivas, as quais têm por objetivo 

compensar ou superar as desigualdades existentes, consideradas 

socialmente injusta e evitáveis (Porto, 2002). 

Diminuir tais desigualdades - diante da impossibilidade de eliminá-

las - deve ser, por conseguinte, o objetivo central de toda política pública. 

Buscar essa redução é, também, requisito para que uma política pública 

possa ser considerada como social, já que nem toda ação governamental 

tem essa virtude apenas por ser desenvolvida em setores sociais como 

saúde, educação, previdência, habitação. 

Mesmo em um ambiente nacional adverso, os municípios, desde 

que possuam uma clara definição política, podem apoiar-se no aparato 

jurídico-legal e nos valores sustentados pelo SUS para reduzir iniqüidades 

em saúde. 

Se partirmos da premissa de que as iniqüidades são criadas pelo 

modo de reprodução da sociedade, sua superação só pode ocorrer com 

base num esforço coletivo da maior parcela da sociedade. Não se trata 

apenas de uma questão do setor saúde. Mesmo que o setor saúde possa 

operar como pólo disparador e articulador, a participação popular nos 

fóruns participativos do SUS (conselhos de saúde) e a intersetorialidade são 

pressupostos fundamentais deste processo de superação e mudança. 

Os Conselhos de Saúde se configuram como instâncias públicas de 

discussão de políticas sociais. Oliveira (1998) define a importância da 

instância pública nas sociedades modernas: “A tarefa da esfera pública é, 

pois, a de criar medidas, tendo como pressupostos as diversas necessidades 
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da reprodução social, em todos os sentidos. Estas necessidades, que se 

medem a si próprias, negando os automatismos do mercado, são 

fundamentalmente os direitos sociais modernos: saúde, educação, cultura, 

etc”. 

A disponibilidade de estudos sobre eqüidade em saúde, embora 

crescente, ainda é desproporcional a importância do assunto. Incrementar o 

desenvolvimento de sistemas de informações que permitam a visualização e 

análise das desigualdades em saúde, em suas diferentes dimensões além da 

geográfica, facilitaria a definição de prioridades setoriais, o planejamento e a 

avaliação dos programas, a tomada de decisões na orientação das políticas 

pelo setor público em conjunto com os fóruns de participação popular. 

Melhorar a qualidade da informação já existente e integrar as 

diferentes bases de dados são ações fundamentais ao aperfeiçoamento do 

processo de formulação e avaliação das políticas públicas setoriais. Nesse 

trajeto, o monitoramento das desigualdades em saúde se configura como 

essencial, não apenas para os gestores do SUS, mas também, para os 

espaços de participação social como os Conselhos e as Conferências de 

Saúde. 

Estudar o binômio desigualdade/ eqüidade é fundamental, não só 

porque a eqüidade é reconhecida como um dos princípios da doutrina que 

conforma o sistema público de saúde (ainda que não literalmente 

explicitado na legislação), mas especialmente porque, como apontam 

algumas pesquisas já realizadas, é possível reduzir as desigualdades em 

saúde mediante políticas setoriais, mesmo na vigência dos enormes e bem 
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conhecidos desníveis sociais e econômicos, marcados fundamentalmente 

pela profunda decalagem na concentração de renda. 

A busca pela eqüidade é um dos objetivos que tem obtido maior 

consenso, tanto no que diz respeito às políticas sociais, em geral, quanto às 

políticas de saúde. No entanto, não é raro, que tal premissa fique restrita a 

uma definição formal, como direito dos cidadãos, e que as políticas não 

alcancem êxito em garanti-lo e efetivar seu exercício. 

No Brasil, os princípios norteadores explicitados na constituição, as 

diretrizes do SUS e os determinantes e condicionantes de saúde enunciados 

na Lei Orgânica de Saúde (alimentação, moradia, saneamento básico, meio 

ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, ócio, e acesso aos bens e 

serviços essenciais) permite inferir que o conceito de igualdade presente 

implica uma discriminação positiva compensatória das desigualdades 

existentes, dimensionadas a partir de variáveis relacionadas com os 

referidos condicionantes. 

A eqüidade em saúde é entendida como a superação de 

desigualdades que, em determinado contexto histórico e social, são 

evitáveis e consideradas injustas, implicando obviamente que necessidades 

diferenciadas da população sejam atendidas por meio de ações 

governamentais também diferenciadas (Whitehead,1990). Subjacente a este 

conceito está o entendimento moderno de que as desigualdades entre as 

pessoas não são dadas “naturalmente”, senão criadas pelo processo 

histórico e pelo modo de produção e organização das sociedades. 
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3.1.Materialismo Histórico e Dialético3.1.Materialismo Histórico e Dialético3.1.Materialismo Histórico e Dialético3.1.Materialismo Histórico e Dialético    

    

Estando o estudo em questão ancorado na concepção teórico 

metodológica do materialismo histórico e dialético marxista, o mesmo 

dedicará as linhas que se seguem, ao esclarecimento dos principais aspectos 

que dão forma e significação a este referencial. 

Karl Marx cunha o termo sob a influência das principais correntes de 

pensamento de sua época, como a economia liberal inglesa de Adam Smith 

e David Ricardo; o socialismo utópico dos franceses Fourier e Saint Simon; 

a dialética e o materialismo dos alemães Hegel e Ludwig Feurbach. 

Objetivando explicar as mudanças importantes ocorridas na história 

da humanidade através dos tempos, ele lança mão do método dialético, que 

é caracterizado pela busca sistemática dos elementos contraditórios 

associados ao fato social estudado, visando encontrar o elemento que seria 

responsável pela sua transformação num novo fato (movimento 

contradição-análise-síntese próprio ao processo histórico). 

Sua concepção materialista da História, afirma que o modo pelo qual 

a produção material de uma sociedade é realizada constitui o fator 

determinante da organização política e das representações intelectuais de 

uma época. Nesta perspectiva, a base material ou econômica conforma a 

"infraestrutura" da sociedade, que exerce influência direta na "super-
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estrutura", ou seja, nas instituições jurídicas, políticas (as leis, o Estado) e 

ideológicas (as artes, a religião, a moral) da época. Segundo Marx, tal base 

material é formada pelas forças produtivas (que são as ferramentas, as 

máquinas, as técnicas, tudo aquilo que permite a produção) e pelas relações 

de produção (relações entre os que são proprietários dos meios de 

produção as terras, as matérias primas, as máquinas - e aqueles que 

possuem apenas a força de trabalho). 

Assim, o movimento da História possui uma base material, 

econômica e obedece a um movimento dialético. 

Marx e Engels começaram a formular a concepção materialista da 

História quando escreveram juntos "A Ideologia Alemã", em 1845/1846. 

Depois de desenvolver este conceito, Marx o toma como "fio condutor" de 

todos os seus estudos subseqüentes. 

Dizer que o trabalho em questão está ancorado na concepção do 

materialismo histórico e dialético implica caracterizar que parte do 

pressuposto de que a realidade social é construída historicamente tendo 

como categoria central o trabalho pensado como relação do Homem com a 

Natureza, através da qual ele nega as coisas naturais como tais, transforma-

as em coisas humanizadas (culturais) e se humaniza por meio delas 

Por dialética, conceito que herda de Hegel, Marx define o 

movimento de produção da realidade cujo motor é a contradição (não do 

Espírito consigo mesmo, entre sua face objetiva – sua exteriorização em 

obras - e sua face subjetiva - sua interiorização em idéias -, como formulava 
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Hegel, em sua teoria dialético idealista) que se estabelece entre homens em 

dada condição histórica e social chamada luta de classes. 

Nesta perspectiva, História é o modo como os Homens produzem 

suas condições de existência: como se reproduzem (pelo consumo dos bens 

naturais e pela procriação), como produzem e reproduzem sua relação com 

a natureza (pelo trabalho), como produzem e reproduzem suas relações 

sociais (pela divisão social do trabalho e pela forma de propriedade que 

geram os modos de produção). Além disto, é também a forma como 

interpretam estas condições reais de existência e todo este campo de 

relações e mediações que a constituem. 

A matéria do materialismo histórico são os Homens produzindo e se 

reproduzindo numa dada condição histórica; e o sujeito, que pode agenciar 

transformações efetivas nas condições de existência em um dado momento 

histórico são as classes sociais em luta. A luta de classes é uma contradição 

intrínseca das condições de produção e reprodução da existência social, é 

um antagonismo entre aqueles que são proprietários das condições de 

trabalho e os que não são. A luta de classes é a forma como a sociedade 

civil produzida pela divisão social do trabalho se concretiza. 

A reprodução ou reposição das relações sociais se realiza através de 

um conjunto de instituições sociais (família, escola, igreja, polícia, 

manicômio, meios de comunicação, Estado, etc). A sociedade civil é o lugar 

onde estas instituições podem se realizar, onde são pensadas e 

interpretadas juntamente todas as relações sociais, por meio de diferentes 

chaves discursivas: jurídicas, morais, religiosas, pedagógicas, filosóficas, 
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políticas, científicas, artísticas. Uma vez produzida pela divisão social do 

trabalho que a cinde em classes contraditórias, a sociedade civil se realiza 

como luta de classes. 

A dialética é definida como materialista porque seu motor é o 

trabalho material, observado em especial sob o foco da divisão social do 

trabalho, ou seja, das relações entre os homens por meio do trabalho 

dividido. 

A divisão social do trabalho diz respeito à existência de diferentes 

formas de propriedade, ou à divisão entre condições (meios) do trabalho e 

o trabalho, propriamente dito, que acaba por engendrar uma desigual 

distribuição do produto do trabalho. Esta divisão que separa os que detêm 

a propriedade e aqueles que só têm a própria força de trabalho, entre os 

que detêm os meios de produção e consomem e os que produzem e não 

podem consumir os produtos do seu trabalho, entre os que pensam e os 

que fazem, entre trabalho intelectual e trabalho braçal, entre Estado e 

sociedade civil, entre interesse privado e interesses coletivos, é uma 

situação que não será superada por meio de teorias, nem por uma 

transformação das consciências. Uma vez que estas separações não foram 

produzidas no nível da idéias e das consciências, mas pelas relações sociais 

de produção, pelas condições concretas de produção e reprodução da 

existência e pelas representações formuladas sobre elas, uma transformação 

histórica genuína, capaz de superar estas divisões e as contradições que as 

sustentam depende de condições práticas. De outro modo, podemos dizer 

que na visão materialista histórica e dialética o processo de conhecimento 
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crítico se dá na e pela práxis (Frigotto, 1994), na unidade entre teorização 

e ação, podendo se esvaziar de sentido, caso não venha acompanhado por 

uma ação visando transformar a realidade que se critica. 
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3.2. COLETA e3.2. COLETA e3.2. COLETA e3.2. COLETA e ANÁLISE DOS DADOSANÁLISE DOS DADOSANÁLISE DOS DADOSANÁLISE DOS DADOS 

 

Com base na perspectiva teórico metodológica, referida 

anteriormente, o processo saúde-doença, é compreendido como fenômeno 

social, associado às condições concretas de produção e reprodução da 

existência do homem num dado momento histórico. 

O presente estudo parte desta chave compreensiva segundo a qual 

os processo de institucionalização da saúde, e os conhecimentos e práticas 

a ela relacionados, possuem caráter histórico, e estão vinculados ao 

movimento de valorização e acumulação do capital que determinam a 

existência humana e sua reprodução social. 

Assim, tecnologias de cuidados, concepções do processo saúde x 

doença, loucura/doença mental x sanidade, e as políticas de saúde, não só 

expressam as contradições produzidas pelo capitalismo (entre o capital e o 

trabalho, entre o mercado e a força de trabalho), como são “chamados” a 

operar na cultura em meio a elas, de modo a sustentar e legitimar a 

reprodução deste modo de produção, das divisões e desigualdades que ele 

engendra (Silva, Barros, Oliveira, 2002). 

A correlação para a qual chama atenção Foucault, (1978) entre o 

surgimento do capitalismo e a apropriação da loucura pela medicina remete 

a uma seqüência de correlações, que demonstram que a lógica biologizante 

e patologizante da medicina -da qual a psiquiatria se vale na sua assimilação 
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da loucura como objeto - está fundada no racionalismo científico e este no 

paradigma regulatório capitalista. 

Referenciado nas produções teóricas em ciências sociais que 

informam e discutem as transformações contemporâneas nos modo de 

produção capitalista e suas repercussões nos modos de reprodução da vida, 

organização social, e nos campos de mediações sociais, político, simbólico, 

cultural, jurídico e científico, o presente trabalho visa refletir sobre o 

impacto das mutações em processo na dimensão estrutural sob o âmbito da 

produção dos textos oficiais que prescrevem e regulamentam as ações de 

saúde mental oferecidas pelos Centros de Atenção Psicossocial. 

Dito de outra forma, objetiva investigar as concepções-

representações, visões de mundo, discursividades presentes nos textos 

oficiais que regulamentam a operacionalização da assistência em saúde 

mental em território nacional. As condições concretas de produção e 

reprodução da vida que caracterizam o momento histórico atual marcado 

por um importante processo de reestruturação em curso são a base 

conceitual a partir da qual a leitura crítica dos textos será realizada. 

Para tal fim, optamos pela realização de pesquisa bibliográfica da 

legislação produzida desde a década de 1990 até os dias atuais, bem como 

de uma publicação do ano de 2004, confeccionada e veiculada pelo 

Ministério da Saúde nomeada: “Saúde Mental no SUS: Os Centros de 

Atenção Psicossocial”. O referencial teórico-metodológico adotado é o 

Materialismo Histórico Dialético. O material empírico com base no qual 

será realizada a reflexão crítica são os discursos oficiais que prescrevem e 
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regulamentam a política de saúde mental no território nacional, 

caracterizada por ter, no dispositivo CAPS, seu elemento estratégico. 

Outro importante referencial com base no qual será realizada a leitura 

analítica dos textos eleitos é a concepção de Discurso formulada pela 

Semiótica Discursiva de origem francesa. 

Partindo desta definição global, serão especificadas as razões que 

conduziram a escolha pelo método qualitativo de pesquisa, e pela análise 

dos dados referenciada na Teoria Semiótica Discursiva. 

A pesquisa qualitativa, em oposição à abordagem quantitativa, “é 

uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define um 

processo intrinsicamente inacabado e permanente. É uma atividade de 

aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma 

combinação particular entre teoria e dados” (Minayo, 2000:23). 

Segundo tal autora, esta modalidade de pesquisa constitui-se numa 

abordagem que permite investigar questões mais abrangentes de forma 

dinâmica, preocupando-se com o aprofundamento e alcance da 

compreensão, mais do que com a realização de generalizações (Minayo, 

2000). 

Para Minayo a análise qualitativa, sob o prisma dialético, 

considera que as representações articuladas pelos atores sociais são 

também constitutivas da totalidade social, determinantes e determinadas 

pelas estruturas sócio-históricas. Os significados vinculados a dado 

fenômeno, sejam individuais ou sociais, devem ser sempre remetidos à 
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totalidade na qual se inserem, na historicidade que os marca. Assim, na 

leitura dos documentos aqui eleitos, a análise qualitativa visa permitir e 

facilitar o desvendamento e a decodificação dos signos e símbolos da 

palavra explícita no texto e a observação das significações que desta 

decorrem. Por meio da análise, desenha-se uma busca pele percepção do 

novo, do permanente, do que esta, a um só tempo, explicitado e ocultado 

na palavra que conforma o texto da lei. Também, é fundamental dar ênfase 

à observação de prováveis lacunas e repetições no texto legal, visando 

compreender de forma crítica o sentido do discurso da lei e os interesses 

nela inseridos. 

A documentação oficial composta por leis, portarias e ainda outras 

publicações ministeriais, pode caracterizar um instrumento privilegiado de 

coleta de informações, por sua capacidade de expressar - mesmo que de 

modo velado - as condições estruturais, os sistemas de valores, traços de 

conflitos sociais de interesses, e os trajetos percorridos pelos sentidos para 

se legitimarem e estabilizarem enquanto leis no seio da luta ideológica. 

Esta concepção de que o discurso expressa mais que uma posição 

específica fundamenta-se nas formulações teóricas que atribuem à 

linguagem, ou mais especificamente ao nível discursivo, uma densidade 

social e histórica, definindo-o como fenômeno marcadamente ideológico, 

como campo de expressão das relações, das lutas e contradições próprias 

ao sistema de dominação. Para Bakthin (1986) o discurso reflexiona as 

mais sutis e imperceptíveis variações da existência social; nele instalam-se 
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choques e contradições, em que elementos discrepantes e incombináveis se 

atraem e se repelem, fazendo deste “a arena onde se desenvolve a luta de 

classes”. 

Os discursos segundo Fiorin (1988), “são as combinações de 

elementos lingüísticos usados pelos falantes com o propósito de exprimir 

seus pensamentos, de falar do mundo ou de seu interior, de agir sobre o 

mundo” (1988:9). 

A análise do discurso é uma disciplina que, em vez de proceder a 

uma análise lingüística do texto em si ou uma análise sociológica, visa 

articular sua enunciação num certo lugar social (Maingueneau, 2000).  

Segundo Minayo (1998: 211) 

“O objetivo básico da Análise do Discurso, 

é realizar uma reflexão geral sobre as condições de 

produção e apreensão da significação de textos 

produzidos nos mais diferentes campos: religiosos, 

filosóficos, jurídicos e sócio-políticos. Ela visa a 

compreender o modo de funcionamento, os 

princípios de organização e as formas de produção 

social do sentido”. 

Blancafort e Valls (1999) referem que falar de discurso é falar de 

uma forma de ação entre as pessoas, que se articula a partir do uso 

lingüístico contextualizado, seja este oral ou escrito. Para entender o 

estudo discursivo é necessário estabelecer unidades que permitam ordenar 
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a análise. A unidade básica é o enunciado. Entretanto, a este não é 

possível entendê-lo sem ter em conta o contexto em que se emite.  

Para Orlandi (1987) as palavras, os textos, são partes de 

formações discursivas que, por sua vez, formam parte de formações 

ideológicas. Como as formações discursivas determinam o que deve ser 

dito a partir de uma posição dada e em uma conjuntura determinada, é 

que se considera o discurso como fenômeno social. 

Os estudos de Gadet e Hak (1997), levaram a mencionar alguns 

posicionamentos da obra de M. Pêcheux. Conforme este autor, a análise 

do discurso é um instrumento científico das ciências sociais, o qual pode 

acrescentar elementos oriundos de uma análise marxista sobre as 

conseqüências da divisão do trabalho (em particular, da separação entre 

trabalho manual e o trabalho intelectual). Aliás, esta análise pode revelar 

conseqüências do caráter contraditório da combinação das forças 

produtivas e das relações sociais de produção em uma sociedade dividida 

em classes. 

Peucheux coloca os protagonistas do discurso não como 

indivíduos falantes no sentido de presença física. Os protagonistas são 

representações de lugares determinados na estrutura de uma formação 

social. Assim, a Análise do Discurso tem o lingüistico como o espaço 

material em que o homem se faz sujeito, não o sujeito ideal, abstrato, mas 

o sujeito histórico, perpassando por uma ideologia; um sujeito que fala a 
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partir de um lugar e de um tempo determinados e cuja fala é, 

representação de um tempo histórico e de espaço social.  

Dentro da perspectiva de Jean Remy (1990), a análise do 

discurso, se bem inserida em um ato de comunicação, não procura 

analisar os efeitos do discurso sobre os destinatários. A proposta é a de 

compreender as estruturas simbólicas que regem as produções discursivas 

do emissor. Os resultados da análise permitiram aos interlocutores 

eventuais melhor preparar suas reações a fim de reforçar sua posição no 

confronto. Remy parte da hipótese de que todo texto está submerso numa 

lógica implícita. Ela se distingue da lógica explícita, ou seja, da retórica, a 

partir da qual um locutor se apresenta e trata de convencer e influenciar. 

Essa lógica implícita se estrutura através de uma matriz de conceitos que 

fundamenta o discurso apresentado no texto. A análise estrutural do 

discurso proposta por dita autora difere daquelas técnicas da análise que 

se fundamentam na verificação estatística. Os pólos estruturais de análise 

de uma temática não decorrem da sua freqüência de aparição, mas das 

complexidades nas associações e oposições que eles apresentem na 

composição textual. Assim, a metodologia baseia-se na análise 

consecutiva dos parágrafos do texto, visando estabelecer códigos de 

oposição no discurso.  

Seguindo a mesma linha, Naranjo (1996) coloca que a Análise 

do Discurso é uma das ferramentas que podem ser utilizadas nas ciências 

sociais. Esta metodologia permite estudar as construções a partir da qual 
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os atores sociais se representam, se orientam e dão sentido a suas 

relações e práticas. Assim, o discurso como prática social expressa 

posições objetivas e subjetivas, legitima, orienta, oculta ou divulga outras 

práticas especificas ou genéricas dos atores. Do ponto de vista da ação 

comunicativa, o discurso possui um emissor e um destinatário, 

articulando-se a partir de construções sociais de sentido e condições 

sociais objetivas. No discurso estão presentes de forma implícita ou 

explícita combinações entre símbolos, valores e representações do 

político, religioso, econômico, familiar e cultural, relações dominantes ou 

subalternas, articuladas por condições culturais e pela informação 

ideológica da sociedade. Do ponto de vista ideológico, o discurso é 

também expressão dos conflitos de idéias. Por tanto, se relaciona com os 

conflitos sociais ao mesmo tempo que serve para modelá-los, isto é, é 

uma das modalidades do conflito e uma resposta para os mesmos, inscrito 

na realidade. 

Barros (2002), refere que a concepção de sujeito alinhada a tais 

noções de discurso, não pode mais ser a de “caixas-vazias”, característica 

das teorias lingüísticas que pensavam a questão da comunicação centrada 

no eixo emissor-receptor. Segundo a autora, a teoria semiótica formulada 

por Greimas, considera os sujeitos da comunicação, sujeitos competentes, 

pois estes necessitam ter certas qualidades para serem capazes do ato de 

comunicar. Tais qualidades que podem ser ou modais (o querer ou o dever, 

o saber e o poder fazer) ou semânticas (valores, projetos, crenças, 
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aspirações e conhecimentos que determinam a comunicação) são aquilo que 

preenche o sujeito, atribuindo-lhe competência para comunicar. Os sujeitos 

são considerados “preenchidos tanto por qualidades modais necessárias às 

suas competências comunicativas quanto por valores decorrentes das 

relações históricas, sociais e ideológicas”, que vão determinar seus modos 

de persuadir (alcançar o efeito de sentido de veridicção com seu discurso) e 

interpretar. Estas considerações fazem novamente entrever um sujeito e 

discursos como entidades eminentemente históricas, que se constroem e 

vão se modificando nas relações de comunicação-interação, anteriores e 

atuais. 

Com base no material coletado, o processo de análise foi orientado 

para a depreensão das diretrizes conceituais, valores e visão de mundo, 

presentes no discurso oficial, que prescrevem e regulamentam as ações de 

atenção psicossocial, buscando refletir sobre as contradições inerentes ao 

discurso e seus nexos com campos discursivos relativos a outras esferas de 

regulação e organização social. Buscou-se, investigar os traços deixados na 

escrita jurídica e oficial por conflitos sociais de interesses, detectar os 

trajetos percorridos pelos sentidos até se legitimarem e estabilizarem 

enquanto lei ou enquanto discurso oficial, no seio do extenso e conflituoso 

campo de embate ideológico. Ao mesmo tempo buscou-se verificar os 

processos discursivos que agindo na textualização da norma, produzem 

efeitos de sentido de apagamento destes embates entre interesses e visões 

de mundo antagônicos que nela mesma figuram; ou dito de outro modo, 
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buscou-se dar visibilidade aos embates que a escrita da lei apaga por meio 

de simulacros lógico-formais. 

Deu-se também especial atenção ao funcionamento da língua 

enquanto suporte material dos processos discursivos que conformam a 

escrita da lei,  especificamente ao jogo temporal dos verbos, ao 

funcionamento das cláusulas condicionais e dos enunciados definidores, e 

às operações de determinação/indeterminação semântica. 
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3.3. CATEGORIAS de ANÁLISE 3.3. CATEGORIAS de ANÁLISE 3.3. CATEGORIAS de ANÁLISE 3.3. CATEGORIAS de ANÁLISE     

 

O material obtido foi estudado com base em duas categorias de 

análise: práxis e ideologia. Estas foram previamente eleitas tendo como 

critério a proximidade das mesmas com o fenômeno a ser estudado, e a 

avaliação de que caracterizam chaves de leitura potencialmente facilitadoras 

da análise crítica que se objetiva construir sobre ele. 

    

• IdeologiaIdeologiaIdeologiaIdeologia 

Segundo sua origem etimológica, ideologia significa traduzir o 

mundo em idéias, em abstrações. No uso corrente, é utilizada como um 

sinônimo de sistema de pensamento, em grande parte das vezes vinculado a 

um sentido pejorativo para designar um discurso falso, que mascara por trás 

de si a realidade. Tomada numa concepção genérica designa um sistema 

mais ou menos coerente de imagens, de representações e idéias, tendo por 

fim regrar, no seio de uma coletividade, as relações que os indivíduos que a 

compõe mantêm entre si, com aqueles que lhe são estrangeiros, com a 

natureza e com o campo simbólico-cultural. 

Num sentido mais preciso, que costuma ser a ela atribuído no meio 

universitário significa uma construção coletiva que aparentemente tem a 

finalidade de atribuir sentido às coisas do mundo, mas cuja função real é 

mascarar uma situação intolerável. 
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Utilizada pela primeira vez por Destutt de Tracy no fim do século 

XVIII, esta palavra, de início fazia referência a uma ciência que tinha por 

objeto o estudo das idéias. No entanto, é importante ressaltar que estas 

eram observadas e descritas como fenômenos do mundo natural- biológico. 

Hoje, ao invés de nos perguntarmos se as idéias provêm das sensações ou 

se são inatas, como faziam os ideólogos, nos interrogamos sobre as 

condições psicológicas e sociais que estão na base de sua gênese. 

Depois das formulações de Marx, Nietzsche e Freud, a palavra 

ideologia passa a designar as mentira que contamos a nós mesmos, em 

torno da qual se elaboram as filosofias, religiões, e de uma maneira geral o 

sistema de idéias. 

Um termo infiltra-se com força no meio intelectual e promove um 

grande abalo no mundo das idéias de então, a tal ponto que, no século XX, 

raros são os intelectuais que, filósofos e sociólogos e economistas que não 

tomaram posição no amplo cenário de debate que se abriu na sociedade 

sobre o termo. 

Numa obra intitulada, L’idéologie et l’utopie, o filósofo Paul 

Ricoeur lista os pensadores que abordaram esta temática em suas obras: 

Marx, Althusser, Mannheim, Weber, Habermas, Geertz, Saint-Simon, 

Fourier. A ideologia e a utopia, segundo ele, operam em três níveis. Onde a 

ideologia aparece como uma distorção, a utopia se apresenta como uma 

fantasmagoria irrealista. Onde a ideologia é legitimação a utopia é uma 
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alternativa ao poder hegemônico. O papel positivo da ideologia é preservar 

a identidade de um grupo ou de uma pessoa, e o papel positivo da utopia é 

permitir explorar o campo dos possíveis, aquele que existe como anseio e 

desejo no campo das idéias e invenções humanas. 

Apesar de apresentar-se como tarefa rica e fascinante, não nos cabe 

aqui dar seguimento à apresentação do campo de leituras e releituras do 

termo ideologia, produzido ao longo de mais de um século. Este preâmbulo 

foi escrito visando dar uma idéia geral do quão vasta e interessante é a 

temática. Porém, como a palavra ideologia está sendo, neste estudo, de 

base teórico-conceitual materialista histórico e dialético, utilizada como 

categoria analítica a mesma será definida com base na conceituação 

marxista, segundo a releitura de Marilena Chauí em seu livro O que é 

Ideologia (1986). 

Chauí (1986) nos conta que em sua obra Marx afirma que a 

consciência humana é sempre social e histórica, isto é, determinada pelas 

condições concretas de nossa existência. Explica que isto não significa que 

nossas idéias representem a realidade tal como esta é em si mesma, pois se 

assim fosse, não seria possível compreender que os humanos, sabendo as 

causas da exploração, da miséria, da dominação e da injustiça, nada 

fizessem para superá-las. Nossas idéias, historicamente determinadas, têm a 

peculiaridade de nascer a partir de nossa experiência social direta, que tem 

como característica fundamental o fato de oferecer-se como uma explicação 
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da aparência das coisas como se esta aparência fosse a essência mesma das 

coisas. 

Deve-se considerar, no entanto, que a ideologia não tem história, 

pois a operação ideológica por excelência consiste em permanecer na região 

do que é sempre idêntico, fixando concepções e conteúdos, na tentativa de 

neutralizar o perigo da história, ou da percepção da historicidade, de que o 

social e o político não param de instituir-se a cada instante. 

Além disto, as aparências – ou o aparecer social à consciência – são 

assim denominados justamente porque nos oferecem o mundo de cabeça 

para baixo: o que é causa parece ser efeito, o que é efeito parece ser causa. 

Isso não ocorre apenas no plano da consciência individual, mas, sobretudo, 

no da consciência social, isto é, no conjunto de idéias e explicações que 

uma sociedade produz sobre si mesma. 

Marx interessa-se por esse fenômeno porque o percebeu em outras 

esferas da vida social, além da religiosa, como já havia feito Feuerbach, 

designando-o como alienação. Ele deu grande destaque à esfera da política 

e da economia. Na última destaca que a alienação se manifesta quando no 

modo capitalista de produção aqueles que produzem os objetos existentes 

no mercado, as mercadorias; após havê-las produzido, as entregam aos 

proprietários dos meios de produção, mediante um salário; quando vão ao 

mercado não tem poder aquisitivo para comprar aquilo que é fruto de seu 

trabalho. Em outras palavras, os trabalhadores não só não se reconhecem 
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como autores ou produtores das mercadorias, mas ainda acreditam que elas 

valem o preço que custam e que não podem tê-las. Estão alienados dos 

objetos de seu próprio trabalho e não se reconhecem como produtores da 

riqueza social, e dignos de acesso a ela. 

As idéias nascem da atividade material, mas não representam a 

realidade das condições materiais em que são produzidas. São as 

representações do modo como a realidade aparece e é interpretada, na 

experiência humana imediata. Por esta razão tendem a ser uma 

representação invertida do processo real, localizando como origem ou causa 

o que é conseqüência ou efeito, e como efeito aquilo que é causa. 

A inversão entre causa e efeito, condição e condicionado, princípio 

e conseqüência leva à produção de imagens e idéias que se anunciam como 

representantes da realidade, conformando um imaginário social invertido. 

Este conjunto de representações sobre os seres humanos e suas relações, 

sobre as coisas, e sobre ambos agregados à valores como o bem e o mal, o 

justo e o injusto, o bom e o mau, o valioso e o sem valor,  o belo e o feio, 

conformam o imaginário social denominado ideologia. 

A ideologia é um fenômeno histórico-social forjado pelo modo de 

produção econômico. Conforme, uma determinada forma da divisão social 

se estabiliza e se repete, cada indivíduo passa a ter um lugar e função social 

específicos, que lhe são atribuídos tendo como referência o conjunto das 

relações sociais, o estágio das forças produtivas e a forma da propriedade. 



Metodologia 

 

 248 

Esta fixidez de lugar e a função social faz com que eles tendam a ser 

naturalizados, considerados pelos indivíduos como mera manifestação de 

algo que é porque tem que ser. A naturalização é o modo pela qual as 

idéias produzem alienação social, isto é, a forma pela qual a sociedade é 

representada como uma força natural, poderosa, insondável, alheia, 

superior, que faz com que tudo seja necessariamente como é. 

A divisão social do trabalho inicia-se na família, se prolifera e se 

diversifica. Dentre suas formas de manifestação merece destaque a divisão 

entre dois tipos fundamentais de trabalho: o trabalho material de produção 

de coisas e o trabalho intelectual de produção de idéias. 

Esta separação produz a idéia equivocada de que consciência e 

mundo material, o pensamento e as coisas produzidas socialmente, são 

completamente independentes, e de que a consciência e às idéias são 

autônomas, e não só explicam a realidade como a produzem. As idéias são 

tomadas como anteriores à práxis, como superiores e externas a ela, como 

um poder autônomo que se manifesta coordenando a ação material dos 

homens. 

Ora, o grupo dos que pensam, nasceu não só da divisão social do 

trabalho, mas também de uma divisão no interior da classe dominante de 

uma sociedade, o que faz com que este grupo pensante (chamados 

comumente intelectuais) pense com as idéias próprias às classes 

dominantes. Tais idéias, em função do lugar social daqueles que as 
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defendem, de idéias de uma classe social, acabam por se tornar idéias 

universais e necessárias, válidas para a sociedade inteira. 

Nasce neste ponto, quando trabalho material e intelectual se 

separam, a ideologia propriamente dita, isto é, o sistema de idéias ou 

representações, e de normas e regras, passa a figura como algo cindido e 

independente das condições materiais, pois aqueles que o produzem não 

tem nenhuma vinculação à produção material das condições de existência. 

A ideologia torna-se propriamente ideologia quando não se 

manifesta sob a forma do mito ou da religião. Nestes, a origem dos seres 

humanos, da sociedade e do poder político encontra sua explicação fora e 

antes dos próprios humanos e de sua ação, localizando a causa originária 

em seres divinos. A ideologia mesma surge quando, as divindades são 

substituídas pelas idéias: o Homem, a Ciência, a Escola, o Progresso, o 

Estado, a Pátria, a Família, o Bem, o Justo, etc. 

Tendo em vista todas as explanações até agora tecidas podemos 

dizer que a função da ideologia é oferecer a uma sociedade dividida em 

classes sociais antagônicas, que se relacionam na forma da luta de classes, 

uma imagem que permite a unificação e a identificação social: uma religião, 

uma língua, uma raça, – uma língua, um Estado, uma humanidade, costumes 

iguais. Sua função primordial seria então, ocultar a origem da sociedade 

(relação de produção como relações entre meios de produção e forças 

produtivas sob a divisão social do trabalho), escamotear a presença da luta 
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de classes (domínio e exploração dos não-proprietários pelos proprietários 

privados dos meios de produção), apagar e negar as desigualdades sociais 

(imaginadas como se fossem conseqüência de talentos ou deficiências 

natos, ligados à raça, ou falhas na educação), oferecer a imagem enganosa 

da comunidade (o Estado) originada do contrato social entre homens livres 

e iguais. 

A ideologia opera a favor e na lógica da dominação social e política, 

ou dito de outro modo, é uma das formas utilizadas pelas classes 

dominantes para exercer e justificar a dominação, com tal precisão, que 

chega a fazê-la não ser percebida como tal pelos que estão a ela 

submetidos. 

O que faz da ideologia uma potência quase indestrutível é o fato de 

que sua função é exatamente ocultar a dominação e a desigualdade na 

distribuição da riqueza social que esta na base da divisão e da luta de 

classes. Ela nasce para fazer com que os homens creiam e aceitem que suas 

vidas são o que são em decorrência de alguma força maior - que pode ser a 

Natureza, Deus, a Razão, a Ciência, o Estado – que é natural, inexplicável, 

superior, devendo por isto ser legitimada, respeitada sem questionamento, 

aceita numa postura resignação e submisssão. Seu papel é fazer com que as 

idéias que sustentam e ocultam a dominação apareçam à consciência como 

verdades, como espelhos do real, que, não dependeram de ninguém para 

serem criadas. 
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Podemos dizer que a ideologia é uma ilusão necessária à dominação 

de classe, mas compreendendo aqui ilusão, não com ficção, fantasia, 

invenção e erro. Ilusão deve ser pensada como inversão e abstração. 

Inversão é tomar o resultado de um processo com se fosse sua causa, as 

conseqüências pelas premissas e vice-versa. Abstração é o conhecimento de 

uma realidade tal como esta ela se oferece à nossa experiência imediata, 

vista como algo pronto que apenas devemos classificar, sistematizar, sem 

nunca nos indagarmos sobre as condições concretas em que ela foi 

produzida. 

“Ideologia é um conjunto lógico, sistemático 

e coerente de representações (idéias e valores) e 

de normas ou regras (de conduta) que indicam e 

prescrevem aos membros da sociedade o que 

devem pensar e como devem pensar, o que 

devem valorizar e como devem valorizar, o que 

devem sentir e como devem sentir, o que devem 

fazer e como devem fazer. Ela é, portanto, um 

corpo explicativo (representações) e prático 

(normas, regras, preceitos) de caráter prescritivo, 

normativo, regulador, cuja função é dar aos 

membros de uma sociedade dividida em classes 

uma explicação racional para as diferenças sociais, 

políticas e culturais, sem jamais atribuir tais 

diferenças à divisão da sociedade em classes, a 

partir das divisões na esfera da produção. Pelo 

contrário, a função da ideologia é a de apagar as 

diferenças como de classes e fornecer aos 

membros da sociedade o sentimento da 
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identidade social, encontrando certos referenciais 

identificadores de todos e para todos, como por 

exemplo: a Humanidade, a Liberdade, a 

Igualdade, a Nação, ou o Estado.” (Chaui, 

1994:113). 

Outro aspecto que Marx detecta fazer parte do espectro de funções 

da ideologia é o de responder ao desejo metafísico de identidade e ao 

horror metafísico de desagregação presente nos sujeitos e no corpo social. 

A necessidade de busca da objetividade como pólo fixo e imutável, 

ordenado e controlável, pelo sujeito do conhecimento, pode ser entendida, 

com base na percepção de que ela se constitui como recurso 

epistemológico do homen contra a impossibilidade de fixar sua identidade, 

pois é histórico, e diante do medo aterrador que o assola ao dar-se conta 

disto. 
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• PráxiPráxiPráxiPráxissss    

“A práxis do homem não é a atividade prática 

contraposta à teoria: é a determinação da 

existência humana como elaboração da realidade” 

(Kosic: 1969: 202). 

Na perspectiva de Marx toda questão relativa ao conhecimento é 

tratada como um problema da prática. Em suas Teses sobre Feuerbach fixa 

as bases da prática como critério de verdade, indicando-a como forma de 

verificar se determinados pensamentos pertencem à realidade objetiva (2ª 

tese), criticando os idealistas que tomam a realidade como objeto de 

contemplação, e não como atividade humana que possui caráter histórico e 

pensam o conhecimento como mera projeção da consciência (1ª tese); e 

afirmando o caráter complexo e interativo da educação, que exige que os 

próprios educadores sejam educados. 

Assim, a prática aparece, na 1ª tese como critério de verdade, 

condição do conhecimento, pois esta ligada à atividade humana criadora a 

energia prática do homem. Na 2ª tese a prática figura como critério de 

verdade, o que, segundo Vásquez (1968) significa que é na ação prática em 

relação às coisas que podem verificar e demonstrar se as conclusões 

teóricas que havíamos levantado sobre as mesmas se mostram verdadeiras. 

Chama atenção para o erro de interpretarmos tal afirmação de sob uma 

lente pragmática que conduziriam a uma leitura de verdade ou falsidade 
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como sendo determinadas pelo eixo êxito - fracasso. Na 3ª tese a prática 

aparece como finalidade do conhecimento, chamando atenção para o fato 

de que este último tem seu sentido vinculado a possibilidade de produzir 

transformações na realidade, ou seja, para o fato de que teoria e prática 

estão indissoluvelmente associados para a operacionalidade mais produtiva 

e criadora de ambas. 

Na teoria marxista, a atividade humana é o critério decisivo no 

processo de conhecimento. Este só é considerado válido e eficaz na medida 

em que suas aquisições forem capazes de se oferecer como instrumentos 

facilitadores de uma determinada ação na vida concreta, que por sua vez irá 

enriquecer o conhecimento, renovando sua força exploratória e crítica. 

É na práxis, que se dá a emancipação subjetiva e objetiva do homem, 

e a superação da opressão e da desigualdade como estrutura atualizada no 

âmbito da vida real e na esfera das consciências e das visões de mundo.  

Práxis é toda atividade na qual a formulação de finalidades precede 

uma ação objetiva visando transformar uma dada realidade que esta sendo 

criticamente analisada. A atividade da consciência teórica por si não conduz 

a uma transformação da realidade. Da mesma forma, a prática reiterativa, 

não mediada pela finalidade consciente de transformação, configura-se em 

atividade alienada e vazia de potencial de interferir na realidade sob a qual 

se esta agindo. 

Numa perspectiva dialética, a práxis, vista sob o prisma marxista, não 

é pensada como mera atividade de transformação na qual teoria e prática 
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figuram como unidades complementares, mas também como compromisso 

social, com ênfase na dimensão ontológica do ser humano como criador, e 

na realidade sócio histórica como construção humana objetivada. 
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4. 4. 4. 4. ANÁLISEANÁLISEANÁLISEANÁLISE    

4.1. O caráter discursivo do direito4.1. O caráter discursivo do direito4.1. O caráter discursivo do direito4.1. O caráter discursivo do direito    

Tendo em vista o item anteriormente desenvolvido sobre o direito 

e as considerações sobre o discurso, e antes de dar início à análise 

propriamente dita, serão dedicadas algumas linhas à inter-relação entre 

ambos. 

O ponto de partida é da definição de discurso como o lugar no 

qual se manifesta e se transforma, com base num suporte lingüístico, um 

universo carregado de sentidos. 

Já quanto ao direito, dentro da chave compreensiva que elegemos, 

podemos afirmar ser ele o elemento de base e que faz a mediação entre 

uma ordem da classe dominante, emitida sob forma lingüística, e a recepção 

semântica da mesma sob a forma de norma. Podemos defini-lo como 

código ao qual a ideologia atribui o aspecto de algo aceitável, natural, e às 

vezes até desejável. Numa sociedade caracterizada pela divisão de classes e 

por assimetrias de poder econômico e simbólico, os valores e interesses 

incutidos no discurso do direito são aqueles da classe dominante. Isto não 

é o mesmo que afirmar que a ideologia é produto desta classe, ou uma 

decorrência direta do fato de haver estratificação social. A crença na 

verdade da lei ou do discurso do direito é fruto de um processo complexo 

que passa pela crença compartilhada na verdade própria àquela civilização 
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no qual ele é engendrado. A ideologia é o mecanismo que permite que uma 

dada visão de uma dada civilização se naturalize, ganhando veridicção, 

incontestabilidade como verdade, e como única forma possível ou aceitável 

de ver o mundo e viver nele. 

Esta engenharia é composta por um discurso racional, vinculado a 

uma ação política, que evoca um sistema de representações, capaz de 

produzir um efeito de mascaramento dos elementos de manipulação-

persuasão ligados a ela (ação política). Podemos citar como exemplos de 

situação em que os efeitos deste mecanismo se fazem presentes, aquelas em 

que há uma distorção entre a razão do sistema imposto e a que aparece 

explicitada no discurso a ele referido; ou aquelas em que, visando atingir 

certos fins, a razão jurídica forja a lei, mascarando através dela a sua 

verdadeira intenção, e produzindo com o texto da norma, efeitos de 

sentido diferentes do original, que o distorcem e mascaram.   

O que constitui um dos fundamentos do respeito que os indivíduos 

tem por uma norma é o fato dos mesmos crerem, por experiência ou 

aprendizagem, que ela corresponde a uma noção superior do justo, do 

belo, da paz, da harmonia. Acreditam que o direito evita o estado 

permanente de beligerância, oferece proteção, permite acesso à justa 

reparação, em caso de ocorrência de algum mal. 

No entanto, é da sua força coercitiva formal que o direito parece 

retirar seu elemento mais potente de imposição. Tal força deve-se a 
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ideologia da legitimidade: deve ser respeitado o direito posto pela 

autoridade legítima, aquela que foi estabelecida precisamente por ter ditado 

a norma.  

Há ainda outra força coercitiva, aquela relativa à obrigatoriedade, 

distinta da precendente. O direito se impõe, como vimos, porque 

corresponde à valores, a uma visão de mundo que liga uma cultura a suas 

origens, porque ele foi legitimado por uma autoridade legítima. Mas, há 

ainda mais: o direito é obrigatório porque, simplesmente porque é o 

direito, e assim, por esta razão, é que ele é o direito. Se formos atentos, 

constataremos como é raro que seja posta sob interrogação a legitimidade 

da autoridade que determinou dada norma, ou a norma mesma. Seu 

componente ideológico que não é detectável de antemão, por encontrar-se 

mascarado pelos elementos lingüísticos de superfície num nível 

subterrâneo-invisível de sua estrutura, são importantes obstáculos neste 

sentido. 

Podemos dizer também que o texto da lei se constitui como um 

discurso sustentado numa existência dos fatos legislados que é virtual, e 

que ao mesmo tempo, tem substancialidade suficiente para (con)formar 

(dar forma conforme à norma) aos acontecimentos.  

Essa modalidade de existência virtual atribuída ao discurso da lei, é 

compreendida não só como possibilidade-de-existência concreta, de vir a 
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ser ou acontecer do fato que a lei sanciona, mas especialmente, como já-

existência formal do fato na lei, isto é, como fato jurídico.  

O fato jurídico constrói uma possibilidade de existência formal que 

pode prescindir da sua concretude como um acontecimento, por meio da 

produção, no âmbito do funcionamento discursivo, de um simulacro de 

raciocínio silogístico-dedutivo.   

O funcionamento discursivo da Dogmática Jurídica no Brasil, da 

mesma forma que o direito continental europeu - do qual ele é herdeiro - 

pode ser descrito como um sistema de sanções, ao mesmo tempo um 

modelo de organização social e um dispositivo moral de formação dos 

comportamentos, ou como uma prática de escritura doutrinal organizada 

como simulacro de uma ordem lógica, racional e universal que presidiria a 

interpretação dos fatos sancionados pela lei. O constrangimento engendrado 

pela lei é de natureza dedutiva totalizante e silogística, colocando o fato 

individual sob a generalidade da lei.  

A lei funciona a um só tempo como intérprete e produtora dos fatos 

sociais sobre os quais se projeta, se aplica sobre fatos já constituídos e 

enquanto constituídos no espaço do Direito, se relança sobre si mesma para 

a construção de novas leis e na construção de uma jurisprudência que se 

projeta sobre os acontecimentos, categorizando os ocorridos no passado e  

no presente e antecipando os  que ocorrerão no futuro. 
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Desta maneira, os textos legais como dispositivos normatizadores da 

escrita/interpretação dos sentidos da ordem do jurídico e, por meio dela, da 

ordem social. Assim, definimos os textos legais como materialização e 

projeção de um gesto interpretativo normativo sobre os fatos. Esse gesto 

possibilita recobrir/sobredeterminar o real histórico com base num texto que 

parece atemporal no qual estão incluídos e previstos todos os fatos 

passados, presentes e futuros, enquanto fatos jurídicos, como efeito dessa 

escritura que produz o sentido de atemporalidade e eternização, como se 

sempre estivesse estado ali e fosse ali, sempre permanecer. Isso constitui o 

caráter virtual ou a modalidade de existência virtual/formal dos fatos 

legislados a qual nos referimos logo acima. 

Assim, diante de tais constatações sobram-nos lacunas de 

compreensão. Ficam questões sobre: a relação entre o real histórico e o 

revestimento lingüístico jurídico que o ato de legislar (escrever e sancionar 

leis) lhe confere; os vestígios deixados nessa escrita pelos confrontos sociais 

e ideológicos que atravessam as instâncias de organização social 

determinando os processos de produção de sentidos; os efeitos dessa 

escrita sobre o real histórico do qual ela é efeito; os nexos que a organização 

jurídico-administrativa do Estado produz em relação aos processos de 

subjetivação e construção de formas de pensar que perpassam a sociedade, 

incluindo na “cidadania” ou segregando à marginalidade os sujeitos. 
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4.2 4.2 4.2 4.2 Análise dos textos oficiais escolhidosAnálise dos textos oficiais escolhidosAnálise dos textos oficiais escolhidosAnálise dos textos oficiais escolhidos    

a) a) a) a) O processo político e os marcos regulatóriosO processo político e os marcos regulatóriosO processo político e os marcos regulatóriosO processo político e os marcos regulatórios    
    
    

O período iniciado em 1990, o qual optamos por enfocar, marcou o 

início da intensificação política e normativa da Reforma Psiquiátrica. 

Sucedeu uma década marcada pela “reforma do asilo” e pela chamada 

“ambulatorização”, processos que não exerceram um papel efetivo na 

produção de mudanças do modelo assistencial vigente. Foi antecedido por 

fatos políticos relevantes, especialmente nos anos de 1987 e 1989. 

Em 1987, deu-se a criação do primeiro Centro de Atenção 

Psicossocial, O CAPS Professor Luis da Rocha Cerqueira; em 1989, a 

experiência decisiva de Santos, sob a liderança de David Capistrano Filho; 

no final deste mesmo ano, a entrada no Congresso Nacional do projeto de 

lei que resultou, 12 anos depois, na lei brasileira de reforma psiquiátrica. A 

década de 90 foi um período profícuo e favorável aos debates sobre a 

construção coletiva de “uma sociedade sem manicômios”, catalisadora da 

discussão parlamentar da lei que propôs a “extinção progressiva” do 

modelo hospitalocêntrico e as outras que a sucederam. 

Entre 1991 e 1995, o Ministério da Saúde assumiu o papel de 

protagonista na definição dos rumos de uma reforma psiquiátrica que 

garantisse a construção de uma rede de serviços capaz de ser substitutiva às 

internações em hospitais psiquiátricos. Algumas normas como a Portaria 

SNAS nº 224/92 tiveram importante impacto nesse sentido. Ao mesmo 
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tempo, na esteira do projeto de lei federal formulado pelo deputado Paulo 

Delgado, diversos estados, foram aprovando projetos de reforma 

psiquiátrica. 

Configurou-se um terreno extremamente fértil, mas contraditório e 

tenso, pois os gestos de mudança dos quais era cenário, acompanharam-se 

por outros gestos contrários. Muitos foram os projetos de lei anti-reforma 

e também as contra-normas que tentaram se firmar neste período de 

embate. 

A Portaria nº 224, de 1992, finalmente produzira uma regra clara 

sobre como devia ser a assistência hospitalar e definia os hospitais-dia e o 

“atendimento em centro de atenção psicossocial” criando novos 

procedimentos a serem remunerados pelo SUS. 

O texto da Lei no 10.216, documento promulgado em 2001, 

quando se comemorou o Ano Internacional de Saúde Mental, constituiu e 

ainda constitui a base legal de todas as iniciativas da Reforma. 

A Portaria nº 336/02, resultou de um longo processo de revisão da 

Portaria nº 224, estabelecendo a tipologia dos CAPS, diferenciados em 

pelo porte (I, II e III) e pela finalidade (infanto-juvenis e álcool/drogas). O 

CAPS III, cujo funcionamento 24 horas representava uma conquista 

fundamental, se diferenciava dos demais não apenas pela maior 

complexidade, mas principalmente pelo potencial estratégico de 

substituição do modelo hospitalar, em especial nas cidades de maior porte, 
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representando a consolidação, no plano regulatório-normativo, da 

experiência dos NAPS de Santos. 

A Portaria nº 251, substituindo a de nº 469, que teve vida curta por 

revelar-se inadequada, criava pela primeira vez uma regra clara de avaliação 

anual dos hospitais (“PNASH-Psiquiatria”), e vinculava o valor das diárias 

hospitalares a duas variáveis, simultaneamente: o porte do hospitais (leitos 

existentes) e a pontuação obtida no PNASH-Psiquiatria. 

A Lei nº 10.708, instituindo o Programa De Volta para Casa, 

originada num projeto de lei do governo, encaminhado pelo Presidente Lula 

na cerimônia pública em que anunciou o lançamento do Programa de Saúde 

Mental do seu governo, em maio de 2003, representa mais uma conquista. 

É resultado de 10 anos de debate e embate em torno da proposta do Plano 

de Apoio a Desospitalização (PAD) de um grupo de trabalho, convocado 

pelo Ministério da Saúde em 1993. Definiu a saúde mental como 

prioridades no campo das políticas sociais e de saúde do governo. 

Em janeiro de 2004, foram publicadas as Portarias GM nº 52 e nº 

53, instituindo o Programa Anual de Reestruturação da Assistência 

Hospitalar Psiquiátrica no SUS, que estabelecem a estratégia de redução 

progressiva dos leitos nos hospitais de maior porte, aprofundando o 

alcance das normas anteriores para o sistema hospitalar, especialmente a 

Portaria nº251, e reforçando o PNASH-Psiquiatria. 

Depois em 2005 temos ainda as portarias: 
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Portaria nº225 que estabelece um incentivo financeiro que não onera 

os respectivos tetos da assistência de alta e média complexidade para 

implantação de Centros de Atenção Psicossocial, e regulamenta as 

solicitações do mesmo; 

Portaria nº 1174 que destina incentivo financeiro emergencial e 

temporário para o Programa de Qualificação dos Centros de Atenção 

Psicossocial; 

Portaria nº 246 que regula destinação de incentivo financeiro para 

implantação de serviços Residenciais terapêuticos. 

E, as Portarias Interministeriais entre o Ministério da Saúde e o do 

Trabalho e Emprego: 

Portaria nº 353 que institui Grupo de Trabalho de Saúde Mental e 

Economia Solidária. 

Portaria nº 1169 que destina incentivo financeiro para municípios 

que desenvolvam Projetos de Inclusão Social pelo Trabalho. 

Estas duas últimas duas portarias interministeriais estabelecerem 

considerandos que denotam o desemprego e a pobreza como realidades 

brasileiras, e a necessidade de conformação de um campo de criação, 

manutenção e ampliação de oportunidades de trabalho e renda face a 

realidade de uma estrutura produtiva cujo potencial de absorção é quase 

inexistente. 
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Indicam também o foco do Ministério do Trabalho no 

desenvolvimento de uma política nacional de fortalecimento da economia 

solidária e da auto-gestão, de empreendimentos autogestionados e 

organizados de forma coletiva e participativa como solução diante de tal 

contexto. O texto trás referências discursivas que são, a um só tempo, 

filiadas ao receituário neoliberal e ao discurso dito alternativo, ou seja, 

aquele forjado e utilizado por grupos sociais, ou movimentos sociais 

comprometidos com a crítica social e com a formulação de soluções aos 

problemas que o modo de produção capitalista em sua forma atual vem 

impondo. 

Depois dessas considerações gerais sobre o processo de construção 

da esfera política e normativa relacionada à produção de assistência em 

saúde mental no Brasil, iremos proceder à análise propriamente dita dos 

textos normativos (leis e portarias) que versam diretamente a 

regulamentação da criação e do funcionamento dos dispositivos CAPS, e do 

documento produzido no ano de 2004 pelo Ministério da Saúde sob o 

título: Saúde Mental no SUS: Os Centros de Atenção Psicossocial.  

As normas analisadas serão: Portarias nº: 189/91; 224/92; 

1740/94; 336/02; 189/02; 245/05; 174/05; Lei nº 10216/01. 
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b) b) b) b) DOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO    

 

O documento se inicia com uma página que antecede o capítulo de 

Apresentação propriamente dito. Nesta atribui a autoria do texto que 

seguirá ao Ministério da Saúde/ Secretaria de Atenção à Saúde/ 

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas; define que seu público 

alvo são os profissionais de saúde e gestores do SUS, e que seu objetivo é: 

informar sobre o que são e para que servem os CAPS. 

A Apresentação assinada pelo Ministro da Saúde, Humberto Costa, 

inicia-se somando ao público alvo do documento os usuários do SUS, e 

definindo como seu objetivo: ajudar a saber um pouco mais sobre os 

CAPS, e esclarecer sobre o modo de funcionamento desses novos serviços 

de saúde mental. 

Nela temos o CAPS definido sob dois eixos principais: conceitual e 

prático. No primeiro ele aparece descrito como: instituição, principal 

estratégia do processo de Reforma Psiquiátrica, e componente estratégico 

de uma política de diminuição da lacuna assistencial aos pacientes com 

transtornos mentais graves. No segundo, estabelece: acolher, estimular, 

apoiar, oferecer atendimento médico e psicológico, tendo como objetivos a 

integração social e familiar ao território, e incentivo à busca da autonomia. 

O destinatário das ações são os pacientes com transtornos mentais graves. 
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O 3º parágrafo do texto iniciado com verbo na 1ª pessoa do plural 

produz o efeito de despersonalização, e indica que aquele que assina o 

discurso fala em nome de, e não em nome próprio. No caso em questão 

parece falar em nome da instituição que representa, diretamente o 

Ministério da Saúde e indiretamente o Governo Federal. 

O discurso em questão tem um caráter eminentemente persuasivo, 

muito semelhante ao do discurso político clássico, que também costuma se 

valer da mesma construção sintática, - o uso da 1ª pessoa do plural – para 

produzir o “esfumaçamento” do sujeito por trás do discurso. A 

despersonificação visa dar a entender que, por trás daquele que fala, há 

uma causa, interesses, intenções, que transcendem sua figura pessoal, e 

que ele representa. 

Aparecem ainda outros mecanismos lingüísticos que produzem o 

sentido de aproximação, como se autor e leitor partilhassem a mesma 

realidade. Logo dando início ao 3º parágrafo é feita menção a dificuldade 

de implementação da reforma psiquiátrica e ao fato de serem grandiosos os 

desafios para consolidação dos serviços de atenção diária.  

Estas afirmações indicam uma postura solidária e compreensiva da 

instância governamental que assim busca produzir motivação por meio da 

apresentação conjunta do significante dificuldade – desafio. Fica 

subentendido o reconhecimento do esforço daqueles que trabalham no 

eixo da implementação dos serviços – gestores, funcionários que são os 

principais destinatários do discurso. Ao mesmo tempo há uma clara 
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atribuição de responsabilidade pela efetivação dessa ação exatamente a 

estes sujeitos. Em seguida, ainda no mesmo parágrafo começam a aparecer 

elementos que produzem o sentido de processo ao abordar fenômeno: a 

implantação dos CAPS, ou da rede de saúde mental que tem no dispositivo 

CAPS seu elemento estratégico: “uma experiência que já completou 10 

anos”, “vamos aos poucos construindo”, “vem mostrando”, “e ainda 

significativa”. 

O efeito de sentido de processo produz uma diminuição ou 

minimização dos impactos decorrentes das possíveis percepções de 

fracasso ou das críticas que possam ser formuladas quanto àquilo que não 

se realizou. As promessas da Reforma Psiquiátrica não cumpridas, os 

princípios e prescrições que não se realizaram para além do plano formal, 

que não encontraram correspondência no âmbito concreto das ações de 

saúde mental produzidas, têm seu elemento negativo esmaecido, quando se 

localiza os irrealizados no passado, deixando a eles, num presente que se 

renova a cada dia, a possibilidade sempre aberta, para que se cumpram no 

futuro. 

Ao longo do documento temos alguns capítulos que abordam 

diretamente os CAPS I, II e III, que são as modalidades que nos 

interessam: 

1. OS CAPS NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL 

2. QUANDO SURGEM OS CAPS? 

3. O QUE É O SUS? 
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4. O QUE É UM CAPS? 

5. QUEM PODE SER ATENDIDO NOS CAPS? 

6. COMO SE FAZ PARA SER ATENDIDO NOS CAPS? 

7. O QUE OS USUÁRIOS E SEUS FAMILIARES PODEM ESPERAR DO 

TRATAMENTO NO CAPS?  

8. QUAIS ATIVIDADES TERAPÊUTICAS O CAPS PODE OFERECER?  

9. QUAIS OS DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS 

CAPS?  

10.  COMO É FEITA A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

PARA OS USUÁRIOS? 

11. O QUE SÃO AS OFICINAS TERAPÊUTICAS? 

12. QUAIS AS OUTRAS ATIVIDADES QUE UM CAPS PODE 

REALIZAR? 

13. TODOS OS CAPS SÃO IGUAIS? 

17. QUAL A RELAÇÃO DOS CAPS COM A REDE BÁSICA DE 

SÁUDE? 

18. QUAIS AS PESSOAS QUE TRABALHAM NOS CAPS? 

19. DE QUE FORMA OS USUÁRIOS PODEM CONTRIBUIR COM O 

FUNCIONAMENTO DOS CAPS?  

20. DE QUE FORMA OS FAMILIARES PODEM PARTICIPAR DAS 

ATIVIDADES DOS CAPS? 

21. DE QUE FORMA A COMUNIDADE GERAL PODE PARTICIPAR 

DOS CAPS? 
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Da análise do texto em questão depreendemos os conceitos: 

• CAPS - como conceito central. 

• Território, Rede, Comunidade, Autonomia e Inserção ou 

Reinsersão Social - como conceitos secundários e que 

merecem destaque, pois desempenham um papel 

fundamental na composição do sentido do significante 

principal: CAPS. 

Ao longo do texto o significante CAPS tem seu significado 

construído com base em dois eixos principais: o eixo conceitual e o eixo da 

prática. 

No primeiro eixo ele figura como dispositivo, serviço ou instituição 

qualificado de cinco formas:  

• Inserido e Produtor de Inserção ou Articulado e 

Articulador: “que deve estar articulado à rede de serviços e 

necessita de outras redes sociais”, estratégico no tecimento 

das redes (sócio-sanitárias, jurídicas, educacionais, 

laborativas), inserido na cidade e no bairro. 

• Promotor de saúde e cidadania de pessoas com sofrimento 

psíquico; promotor de vida. 
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• Substitutivo: eficazes na diminuição de internações; na 

mudança do modelo assistencial; substitutivos à internação 

e (ou) ao hospital psiquiátrico. 

• Serviço aberto e comunitário do SUS; intensivo; 

personalizado; acolhedor; continente. 

• Lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem 

com transtornos mentais. 

O eixo das práticas ou das ações aparece configurado em quatro 

dimensões principais: técnico-assistencial, ético-político, educativo, 

gerencial. 

• Na dimensão técnico-assistencial figuram as ações que poderiam ser 

descritas como de assistência direta: gerenciar projetos terapêuticos 

oferecendo cuidado clínico eficiente e personalizado; determinando 

a freqüência de uso do serviço (intensiva, sem-intensiva ou não 

intensiva) e a natureza das atividades das quais participará (e que 

pode ser: atendimento individual para prescrição de medicação, 

psicoterapia e orientação; atendimento em grupo para realização de 

psicoterapia, oficinas educativas, expressivas, geradoras de renda, 

culturais, e atividades esportivas, de lazer e suporte social); acolher 

e escutar, estabelecer dignóstico, encaminhar para outro serviço, 

atender em casa, encaminhar e acompanhar os usuários em 

Residências Terapêuticas; oferecer cuidados clínicos e reabilitação 
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psicossocial. Este eixo é especificamente abordado pela Portaria 

336/02, incluída como anexo deste documento. 

• Na dimensão ético-política dá-se ênfase à responsabilização pelo 

oferecimento de uma assistência que dê cobertura ao território de 

abrangência, e à função do serviço como mediador na relação entre 

o meio social e a loucura de modo a favorecer transformações do 

imaginário, das formas de pensar, lidar e agir no sentido da 

inclusão/inserção social e da minimização do estigma, da igualdade 

de direitos, do respeito às diferenças e da solidariedade, da 

promoção de melhores oportunidades de troca simbólica e material 

na vida concreta do usuário. Este é o âmbito próprio às ações de 

defesa dos direitos e da cidadania dos usuários. 

• A dimensão educativa esta vinculada às ações desenvolvidas 

diretamente junto à comunidade e aos diversos setores da 

sociedade, tais como a assessoria e supervisão da atenção à saúde 

mental na rede básica e no Programa de Saúde da Família, assessoria 

aos Agentes Comunitários de Saúde. 

• Já na dimensão dita gerencial estão incluídas tarefas de regulação e 

articulação da rede de serviços de saúde mental no seu território, 

regulação da porta de entrada da rede de assistência em saúde 

mental da sua área de direcionamento local das políticas e, 

programas de saúde mental, além da coordenação junto ao gestor 

local das atividades de supervisão de unidades hospitalares 
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psiquiátricas que atuem no território de abrangência, 

direcionamento local das políticas e programas de saúde mental. 

Aparece também no capítulo 10 a possibilidade de ser uma central 

de regulação e distribuição de medicamentos básicos e excepcionais. 

Com base no que expusemos pode-se notar que o destinatário das 

ações desenvolvidas nos CAPS são basicamente três: 

• pessoas com grave sofrimento psíquico; aqueles que estão excluídos 

por graves sofrimentos psíquicos; pessoas com transtornos mentais, 

psicoses, neuroses graves e quadros cuja severidade e/ou persitência 

justifiquem sua permanência ;  

• a rede de serviços de saúde; 

• a comunidade, incluindo outras redes e serviços do território. 

No primeiro caso as ações que oferece tem objetivo terapêutico, 

reabilitatório, e se voltam mais ao corpo individual e singular em seu 

sofrimento psíquico e seus sintomas orgânicos. No segundo o foco é a 

produção de ações de inserção e cidadania que visam a produção de ações 

de alcance sob um corpo e sujeito que são individuais,  mas sim social/ 

coletivos. No terceiro as ações têm como objetivo a transmissão e 

produção de conhecimento conjunto a partir e com base na prática e na 

realidade cotidiana dos envolvidos. O quarto expressa uma função de 

operacionalização, de fazer funcionar as diretrizes políticas estabelecidas 

nas esferas executiva e legislativa, de contribuir para o desenvolvimento de 
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um modelo de atenção que responda às metas traçadas pela reforma 

psiquiátrica no âmbito do SUS. 

Quanto à dimensão técnico-assistencial merece destaque o fato de 

que o atendimento domiciliar e o oferecimento de atendimento noturno 

vem acompanhados de significantes que deixam claro o fato de não serem 

ações freqüentes e ainda não estabelecem qualquer indício de que estas 

comporão de modo efetivo as intervenções  do dispositivo em questão. 

Várias outras ações aparecem acompanhadas pelo verbo devem ou deverão, 

em especial aquelas que já se realizavam antes mesmo das regulações 

advindas do âmbito legal e da implementação da política nacional atual, ou 

que estão relacionadas a ações que não portam nenhum elemento crítico 

e/ou de novidade como a alimentação servida um certo número de vezes 

por dia, os horários de funcionamento, os níveis de atenção, as ações 

tradicionais: oficinas, terapias medicamentosas e psicoterápicas. 

Podemos retirar trechos que exemplificam o que esta sendo dito dos 

2º e 3º parágrafos do capítulo 6 do referido documento: “(...) deverá ser 

acolhida escutada (...) o objetivo nesse primeiro contato é compreender a 

situação(...) estabelecer um diagnóstico é importante(...)a partir daí irá se 

construindo conjuntamente uam estratégia e um projeto 

terapêutico(...)deverá ser encaminhada (...)”. 

Podemos notar a prevalência da dimensão técnico-assistencial 

também por meio da visualização de que muitos Capítulos trazem mais 

referências relativas a aspectos que lhe dizem respeito. Temos: “Quais os 
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dias e horários de funcionamento dos CAPS?”; “Como é feita a 

distribuição de medicação?”; “O que são oficinas terapêuticas?”; “Quais 

as outras atividades que um CAPS pode realizar?”; Quais as pessoas que 

trabalham no CAPS?” 

Já quanto ao atendimento domiciliar aparece: “poderá ser atendida 

por um profissional da equipe em casa”. No capítulo 7 no trecho que 

estabelece a divisão dos serviços por intensidade em intensivo, semi–

intensivo e não-intensivo, ao final de cada parágrafo de descrição dos 

mesmos encontramos: “este atendimento pode ser domiciliar.” 

Quanto ao atendimento noturno encontramos um exemplo no 3º 

parágrafo do capítulo 8: “Os CAPS devem oferecer atendimento diurno, e 

quando possível e se necessário, notuno. No capítulo 9 tal procedimento, 

inovação na área e um instrumento fundamental para a efetivação do papel 

substitutivo dos CAPS em relação aos hospitais psiquiátricos, é descrito de 

modo breve e vago, deixando muitas lacuna quanto a sua definição, sua 

função e as formas de cumpri-la: (...) devem ser entendidos como mais um 

recurso terapêutico (...) poderá ser utilizado (...) atender preferencialmente 

aos usuários que estão vinculados a um projeto terapêutico nos CAPS, 

quando necessário (...).” 

É interessante notar também que apesar das ações contemplarem 

tanto o eixo comunitário quanto o individual há uma ênfase em relação ao 

segundo, em especial no que diz respeito ao número de vezes em que 
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aparecem elementos que a ele remetem, e ao maior detalhamento dos 

mesmos. 

Fala-se em projeto terapêutico individual, que respeite as 

particularidades, personalize o atendimento, no oferecimento de uma ampla 

oferta de atividades e modalidades de tratamento para que o usuário possa 

escolher aquelas que atendam melhor aos seus gostos e suas necessidades. 

As atividades relativas a esta dimensão - a técnico-assistencial - são as que 

aparecem com mais freqüência, e as descritas com mais detalhes. 

No capítulo 7, cuja pergunta de abertura é: “O que os usuários e 

seus familiares podem esperar do tratamento no CAPS?”, aparecem 

praticamente só referências à dimensão técnico-assitencial: meio 

terapêutico, sessões individuais e grupais, convivência no serviço, 

finalidade terapêutica, acompanhamento no CAPS, profissional de 

referência que monitora o projeto terapêutico do usuário junto com ele e 

proponha atividades durante a permanência diária no serviço. 

Ainda o próprio serviço, ou melhor, cada serviço, cada CAPS, tem 

sua dimensão identitária, individual relativa às suas particularidades, e às 

suas diferenças destacada. Assim: “Cada CAPS por sua vez, deve ter um 

projeto terapêutico do serviço, que leve em consideração as diferentes 

contribuições técnicas dos profissionais dos CAPS, as iniciativas de 

familiares e usuários e o território onde se situa, com sua identidade, sua 

cultura local e regional”.    Há inclusive um capítulo dedicado 

exclusivamente a responder diante da pergunta “Todos os CAPS são 
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iguais? que eles não são, e dizer que além das singularidades relacionadas a 

equipe, território, projeto institucional, eles ainda possuem diferentes tipos 

: CAPS I ,II, III e CAPSi e CAPSad. 

Quanto às demais ações, relativas às outras dimensões, em especial 

a ético-política são mencionadas, mas não são descritas, não são 

detalhadas. 

Merece destaque também o fato de que em diversos momentos do 

texto, aparecem frases que denotam o caráter processual da constituição 

dos CAPS tal qual eles figuram descritos. Tudo indica que o CAPS sobre o 

qual se fala não existe de fato, é uma promessa, uma intenção política. Até 

mesmo a rede de serviços em relação a qual ele deveria desempenhar 

diversas funções também não constitui uma realidade. Aquilo que o 

documento apresenta são prescrições, e argumentos que intentam 

favorecem sua aceitação, viabilizando sua efetivação, e consequentemente, 

a operacionalização dos seus dispositivos de base. Temos assim alguns 

exemplos do que dissemos: “a noção de território busca organizar a rede 

de atenção”; “para construir esta rede”; “Os CAPS como dispositivo 

devem estar”; Os CAPS deverão assumir seu papel estratégico (...) farão 

(...)”; “Estes são direcionamentos atuais das Políticas de Saúde Mental 

para os CAPS” ; “Para que estes serviços se tornem”; “Vem sendo 

denominada”; “Vem sendo reconstruída”; “Provocando mudanças nas 

formas tradicionais”; “O processo de construção tem revelado”; “Vão se 

tornando”. 
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Quanto à “noção de território” é interessante notar que a mesma é 

definida no Capítulo 1 como sujeito da ação de organizar a rede de atenção 

e em outro, logo depois os “recursos afetivos, sociais, econômicos, 

culturais, religiosos e de lazer” que constituem a rede de atenção “são 

convocados para potencializar as equipes de saúde nos esforços de cuidado 

e reabilitação psicossocial”. 

A determinação de uma noção complexa e cheia de nuances e 

elementos abstratos como agentes da ação deixa pouco claro e deveras 

inespecífico quem é de fato o responsável por despenhar estas ações 

fundamentais para a efetivação do modelo defendido, e quem deve ser 

cobrado neste sentido. Outra expressão interessante: “esforços de cuidado 

e reabilitação” retoma a associação ao significante dificuldade e empenho 

que já havia aparecido na Apresentação, produzindo certo apagamento, 

diminuição dos descontentamentos, questionamentos diante da não 

realização dos objetivos. É um recurso que dá destaque às dificuldades do 

processo e ao esforço dos agentes minimizando o impacto negativo 

decorrente da percepção do fracasso e da não realização do objetivo, ou 

dentro da perspectiva da semiótica do fracasso na tarefa de entrar em 

conjunção com o objeto de valor, em relação ao qual prevalece a disjunção. 

Há um destaque especial as oficinas terapêuticas como uma das 

principais formas de tratamento oferecido nos CAPS. São atividades de 

caráter expressivo, gerador de renda ou educativo, realizadas em grupo 

com a “presença e orientação de um ou mais profissionais, monitores ou 
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estagiários, tendo em vista a maior integração social e familiar, a 

manifestação de sentimentos e problemas, o desenvolvimento de 

habilidades corporais, a realização de atividades produtivas, o exercício 

coletivo da cidadania”. Assim definidas parecem ser o instrumento síntese, 

por meio do qual praticamente todas as funções as quais o CAPSs se 

propõem a cumprir podem se realizar. Além disto, a sua organização 

expressa as diretrizes do novo modelo. Primeiro propõe pouca 

diretividade, sem praticamente nenhuma diferenciação hierárquica, 

relacionada ao critério clássico da formação universitária-técnica na área de 

saúde. 

Além disto, a diversificação das atividades, que necessitam para 

ocorrer somente da presença e orientação de profissionais, monitores ou 

estagiários.   Podemos verificar que quanto à forma correspondem ao 

modelo psicossocial e à política nacional alinhada ao SUS. Resta saber se na 

prática, numa sociedade estruturada como a nossa, conseguem alcançar, 

sob a égide dessa organização, os objetivos que se propõe. 

Quanto ao conceito autonomia ele aparece no capítulo 18 associado 

ao conceito dependência. Deve-se evitar a dependência do serviço, por 

meio do processo de reconstrução dos laços sociais, familiares e 

comunitários, que deve acontecer de forma gradativa, com o apoio-suporte 

por parte dos profissionais do serviço visando facilitar que a trajetória se 

dê com segurança em relação à comunidade e ao território. 
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Os atores que aparecem no documento são os funcionários, os 

usuários e seus familiares, outros serviços da rede de saúde, outros 

serviços e outras redes, a comunidade. Destes os usuários e familiares são 

os que possuem o papel mais passivo, são alvos de muitas ações e 

desempenham poucas. É descrito aquilo que podem com freqüência, sem 

em nenhum momento aparecer qualquer dever ou direito que tenham 

diretamente mencionado. 

Apresenta-se ainda de modo curioso, após os anexos, um glossário 

com explicações rápidas de palavras muito usadas na área de saúde mental. 

É interessante que no mesmo a um grande número de termos 

relacionados ao dispositivo técnico-assistencial e uma prevalência de 

significantes associados à esfera da doença e da assistência medicamentosa: 

medicamentos essenciais, medicamentos excepcionais, psicofármacos, 

sintomas, substâncias psicoativas, tratamento medicamentoso, transtornos 

mentais, sintomas. 

Dos termos que não estão vinculados nem ao dispositivo técnico-

assistencial, nem a esfera da doença e da medicina, temos: comunidade, 

direitos civis, gestor local, inserção social, suporte social. Em número 

reduzidos e de forma bastante econômica, o documento apresenta os 

conceitos vinculados à Reforma Psiquiátrica, deixando a desejar no quesito 

informar e saber mais -que define como sua finalidade - sobre o novo 

modelo que se propõe à assistência em saúde mental no Brasil. 
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c) Legislação (1990 c) Legislação (1990 c) Legislação (1990 c) Legislação (1990 –––– 2005) 2005) 2005) 2005)    

O texto Portaria nº 189/91, bem como o das demais, se inicia com 

considerandos, para depois seguir apresentando os itens relativos à 

regulamentação propriamente dita. 

Antes de darmos seqüência à análise das portarias faremos um breve 

adendo para posicionar o leitor em relação ao efeito de sentido que estes 

considerandos iniciais produzem. 

Como já abordamos de modo rápido no trecho sobre o caráter 

discursivo do direito, o discurso legal produz um efeito de congelamento 

da sua escritura no tempo, de apagamento das referências a outros 

discursos exteriores a ele, se concentrando sobre si mesmo, por meio do 

estabelecimento de uma rede interna de citações e referências intertextuais 

precisas, que produzem um efeito de completude do corpo de leis que o 

constituem. O silenciamento e esmaecimento de seu caráter histórico, 

característico ao discurso das leis, em geral, é fruto de um dizer circular, 

auto-referencial, que desconhece/esquece constitutivamente os enunciados 

produzidos fora dele, os conflitos e negociações que estão por trás e na 

origem de sua constituição. Silenciados, esses enunciados operam como 

presença ausente. O desafio que se apresenta ao analista na sua leitura é 

tentar ver com base no funcionamento discursivo desses 

enunciados/elementos de saber presentes, os ausentes, que dialogam com 
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ele, sem serem notados diretamente; tentar fazer visível o que a escrita da 

lei na sua pretensa universalidade formal, apaga. 

Como nos mostra Mônica Graciela Zoppi Fontana, em seu artigo 

“Contradição Social nas Práticas de Escrita da Lei”. o que chamamos “fato 

jurídico” se constrói por meio de uma “designação especializada” que 

circunscreve um sentido ao fato social “por meio de um enunciado 

definidor apresentado explicitamente como conceituação”, conferindo a 

eles o “estatuto universal e atemporal de conceito” e sua entrada como tal 

na lei. 

“Sustentada por uma escrita fixada na 3ª pessoa e no presente 

histórico, a definição funciona enunciativamente no espaço da 

universalidade atemporal que caracteriza os discursos lógico-formais, o que 

permite desconhecer/apagar os fatos históricos concretos e já existentes na 

ordem do social que deram origem a discussão política que culminou 

juridicamente com a promulgação das leis em análise. Este 

desconhecimento/apagamento dos fatos e enunciados exteriores ao arquivo 

jurídico é característico dos processos de textualização da escrita da lei, o 

que lhe permite funcionar como discurso paralelo que, se projetando 

prospectiva e retrospectivamente no tempo, sobredetermina os fatos 

sociais, a partir do simulacro de um ponto zero espacial e temporal.” Pág 7 

Há, no entanto, um efeito de sentido contrário a este de 

universalização que se dá pelo estabelecimento de enunciados definidores 

que configuram as categorias jurídicas em questão na lei, desfazendo o ar 
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ultramundo a elas conferido. Ele se produz na escrita da lei pela “falta de 

enunciados definidores, na flexão temporal/modal dos verbos nos 

enunciados, e, sobretudo, na aparição de enunciados contextualizadores, 

os considerandos” e atribui à escrita da lei uma concretude e especificidade 

terrenas, deixando clara sua vinculação aos fatos particulares, concretos e a 

um momento histórico definido. Assim, podemos defini-los como um 

gesto lingüístico que nos permite situar a norma, e as regulamentações e 

prescrições que traz em seu texto, no contexto histórico que a produz e 

sob o qual ela visa agir. Do ponto de vista discursivo podem ser analisados 

como a explicitação no texto legal de suas condições de produção 

(Pêcheux, 1969), quebram o efeito de completude, circularidade, 

autonomia do texto jurídico, introduzindo nele o equívoco e a contradição. 

Após a descrição destes dois funcionamentos possíveis à 

discursividade da lei, fica mais fácil dar início a análise que nos 

propusemos.  Possibilita-nos ver que todas as portarias eleitas funcionam 

sob uma modalidade discursiva de existência factual/ concreta, com base 

nos considerandos que dão início ao texto regulador propriamente dito. 

Quanto à Portaria 189/91, os considerandos remetem: à 

necessidade de melhorar a qualidade da atenção às pessoas portadoras de 

transtornos mentais; de diversificação dos métodos e técnicas terapêuticas, 

visando à integralidade da atenção; de compatibilizar os procedimentos das 

ações de saúde mental com o modelo assistencial proposto. 
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Os considerandos em questão denotam um contexto precário de 

atenção à saúde mental, e sua vinculação à uma prática hegemonia -

internação psiquiátrica- que não atende aos princípios gerais de prestação 

de assistência à saúde no Brasil – integralidade – e a uma realidade em que 

as ações de saúde mental, prioritariamante  hospitalares e médicas, não 

correspondem e não se compatibilizam, ao modelo assistencial proposto. 

Ao longo do texto as internações psiquiátricas são regulamentadas 

quanto ao seu tempo de duração, porém de uma forma que permite 

prorrogações subseqüentes do prazo máximo prescrito. 

Para dar legitimidade ao ato de internação e (re)internação por um 

novo período, subseqüente ao esgotamento do prazo máximo, sua 

possibilidade de realização fica atrelada solicitação por laudo específico 

pelo diretor clínico da unidade assistencial e a sua autorização pelo órgão 

gestor segundo critérios do nível local do SUS. O percurso de 

referenciação e legitimação que os procedimentos de internação devem 

percorrer produz como efeito uma desvinculação dos mesmos em relação 

às práticas violentas, desumanas, degradantes e alientantes que 

caracterizavam o modelo que vinha sendo alvo de denúncias e críticas, 

especialmente por parcelas da sociedade vinculadas ao Movimento da 

Reforma Psiquiátrica. Ao mesmo tempo geram sua vinculação às ações 

legitimadas e reguladas por órgãos competentes e legítimos. Temos assim 

um universo de sistematizações para as internações que remetem a essa 

significação: “hospitais previamente autorizados”; “desde que seja 
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autorizada, segundo critérios”; toda autorização para emissão de AIH-5 

deverá ser solicitada pelo diretor clínico da unidade assistencial, mediante 

laudo específico”; “Após o período (...) havendo necessidade do paciente 

permanecer internado, deverá a Unidade Assistencial solicitar nova AIH-1 

(...)” “(...) cadastratamento de leitos psiquiátricos em hospitais gerais, 

hospitais-dia e urgências psiquiátricas serão elaboradas e divulgadas pelo 

Ministério da Saúde até 16 de dezembro de 1991, com complementação e 

regulamentação pelo gestor estadual e/ou municipal”. 

Quanto aos novos procedimentos que são incluídos no Sistema de 

Informações Ambulatoriais, do Sistema Único de Saúde temos:  

• Atendimento em grupo executados por profissionais de nível 

superior; e Atendimento em grupo executado por profissionais de 

nível médio; ambos descritos como atividades de grupo de pacientes 

(grupo de orientação, grupo operativo, psicoterapia grupal e/ou 

familiar), e definidos sua composição com nº máximo e mínimo de 

pacientes e sua duração média.  

• Atendimento em Núcleos/Centros de Atenção Psicossocial 1 turno, 

e Atendimento em Núcleos/Centros Atenção Psicossocial 02 turnos, 

definidos como “atendimento a pacientes que demandem programa 

de atenção de cuidados intensivos, por equipe multiprofissional em 

regime de um turno” de que no primeiro é de 4 horas, e no 

segundo de 8 horas, “incluindo um conjunto de atividades 

(acompanhamento médico, acompanhamento terapêutico, oficina 
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terapêutica, psicoterapia individual/grupal, atividades de lazer, 

orientação familiar) com fornecimento de duas refeições” no 

primeiro e três no segundo. 

• Atendimento em Oficinas Terapêuticas I e II que se diferenciam pelo 

fato da I ser executada por profissional de nível médio, e a II por 

profissional de nível superior e pelo fato da segunda não ser 

regulada quanto ao tempo mínimo de duração. São descritas como 

atividades grupais de socialização, expressão e inserção social, (...) 

através de atividades como: teatro, cerâmica, artesanato, artes 

plásticas, realizadas em serviços extra-hospitalares. 

• Visita domiciliar por profissional de nível superior; 

• Psicodiagnóstico  

É interessante que psicodiagnóstico apareça entre atividades novas 

que não estavam incluídas no sistema de informações ambulatoriais, pois 

este tipo de procedimento já vinha ocorrendo e de fato não trás qualquer 

novidade. 

Quanto aos dados apresentados notamos que há uma preocupação 

em delimitar de modo detalhado aspectos formais das atividades e que 

alguns deles são atribuição somente de profissionais de nível superior 

como visita domiciliar, psicodiagnóstico e oficina II. É curiosa também a 

necessidade de estabelecer como dois procedimentos diferentes a oficina I 

executada por profissionais de nível médio e a II por profissionais de nível 
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técnico. Também chama atenção a utilização do termo executada que como 

veremos depois, será substituído por termos que indicam um papel de 

interferência menos direta, mais como facilitador da atividade do que como 

executor. Aqui ainda não aparecem como atores os monitores que 

aparecerão somente no documento analisado produzido no ano de 2004. 

A supervisão, controle e avaliação aparecem como ações 

responsabilidade de técnicos dos níveis federal, estadual e/ou municipal. 

Outro aspecto que merece destaque diz respeito ao fato de que toda 

sistematização esta constantemente relacionada ao pagamento do 

procedimento, ou seja, ao financiamento do sistema. A regulação é 

claramente também uma ação de racionalização e regulação dos gastos 

públicos. 

A Portaria nº 224/ 92 estabelece como considerandos: 

• O Decreto no 99.244, de 10 de maio de 1990 que “dispõe sobre a 

reorganização e o funcionamento dos órgãos da Presidência da 

República e dos Ministérios”; e o artigo XVIII da Lei no 8.080, de 

19 de setembro de 1990, que “regula, em todo o território 

nacional, as ações e serviços de saúde, por pessoas naturais ou 

jurídicas de direito Público ou privado, dispondo sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e 

o funcionamento dos serviços correspondentes”; especificamente 

em sua disposição (artigo XVIII) sobre a competência executora, 

gestora e organizadora da direção municipal do Sistema de Saúde 
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(SUS): planejar, organizar, controlar e avaliar, gerir e executar os 

serviços públicos de saúde articulada à sua direção estadual. Com 

base neles estabelece a legitimidade de sua atribuição para “assinar” 

a portaria em questão. 

• O parágrafo 4º da Portaria 189/91, acatando exposição de motivos 

(17/12/91), da Coordenação de Saúde Mental do Departamento de 

Programas de Saúde da Secretaria Nacional de Assistência à Saúde 

do Ministério da Saúde”. 

Estes considerandos remetem ao momento de crescimento de ações 

vinculadas à esfera legislativa concernente à saúde no Brasil, que impulsiona 

e referencia o mesmo movimento em relação à saúde mental, bem como o 

fato de que esta portaria cumpre com a tarefa de elaborar as normas 

técnicas para o cadastratamento de leitos psiquiátricos em hospitais gerais, 

hospitais-dia e urgências psiquiátricas que ficou estabelecida no parágrafo 

4º da Portaria 189/91. Quanto às exposições de motivos (17/12/91), da 

Coordenação de Saúde Mental do Departamento de Programas de Saúde 

da Secretaria Nacional de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, 

referidas, não foi possível saber de que tratavam pesquisando-as na 

internet por meio do buscador Google. 

A portaria apresenta: 

• Diretrizes: universalidade, hierarquização, regionalização e 

integralidade das ações; diversidade das técnicas; garantia da 

continuidade da atenção; multiprofissionalidade na prestação de 
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serviços; participação social; gestores locais como responsáveis pela 

complementação da presente portaria normativa e pelo controle e 

avaliação dos serviços prestados.  

• E normas para atendimento ambulatorial: serviço prestado 

compreende um conjunto diversificado de atividades desenvolvidas 

por equipes multiprofissionais (psicoterapia individual, grupo 

operativo, terapêutico, atividades socioterápicas, grupos de 

orientação, atividades de sala de espera, atividades educativas em 

saúde; visitas domiciliares por profissional de nível médio ou 

superior; atividades comunitárias, especialmente na área de 

referência do serviço de saúde). 

Dentre os aspectos acima descritos gostaria de destacar que as 

visitas domiciliares que na portaria anterior haviam tido sua realização 

delimitada aos agentes com formação superior, já nesta portaria são abertas 

como campo de atuação dos profissionais de nível médio. Também 

considero relevante o fato de que o campo de ações do serviço é 

delimitado como sendo a área de referência, não havendo menção ainda do 

conceito de território que viria se desenhar na portaria n° 336/02. 

Há sinais do movimento de descentralização que se insinuam em 

frases que atribuem ao órgão gestor local, o papel de responsável pelo 

estabelecimento dos “critérios de hierarquização e regionalização da rede, 

bem como a definição da população-referência de cada unidade 

assistencial”; “pela complementação da presente portaria normativa e pelo 
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controle e avaliação dos serviços prestados”; pela definição da “equipe 

técnica de saúde mental para atuação nas unidades básicas/ centros de 

saúde” e de suas atribuições. 

Outro dado interessante que aparece na portaria diz respeito à 

definição dos CAPS/NAPS como “unidades de saúde locais/regionalizadas 

(...) que oferecem atendimento de cuidados intermediários entre o regime 

ambulatorial e a internação hospitalar, em um ou dois turnos de 4 horas, 

por equipe multiprofissional”. 

Aqui é inserido o conceito de ação intermediária que depois irá 

desaparecer por completo das portarias mais recentes. 

Já figura também, no entanto com bem menos ênfase, a 

característica que depois na mesma Portaria n° 336/02 virá a ser 

incrementada, fortalecida e definida como de: articulador, supervisor, 

regulador, organizador da demanda.  Na portaria nº 224/92 esta função 

aparece apenas timidamente como: “constituir-se também em porta de 

entrada da rede de serviços para as ações relativas à saúde mental, 

considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada”; 

“atender também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde”; 

“estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados 

em saúde mental”. 

A Portaria GM nº 1.720/ 94 aponta o alinhamento do processo em 

curso na saúde mental no Brasil com o movimento na mesma área no resto 

do mundo. Indica a vinculação entre seu discurso e o discurso e as 
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diretrizes para assistência em saúde mental proferido por organismos 

internacionais de relevância tais como: Nações Unidas, Organização 

Mundial da Saúde, Fundação da Federação Mundial de Saúde Mental. 

Aponta ainda para a constituição frágil da esfera dos direitos das pessoas 

que sofrem transtornos mentais e emocionais, à carência dos programas de 

prevenção que buscam reduzir a ameaça dos transtornos emocionais nos 

grupos vulneráveis e dos serviços terapêuticos necessários e apropriados; à 

qualidade insuficiente dos serviços de saúde mental em todo o mundo. 

Demonstra a proximidade da condição brasileira nesta esfera em relação ao 

resto do mundo e sua adesão aos princípios e diretrizes adotados por 

organismos internacionais responsáveis - de certa maneira, e é claro com 

muitas controvérsias - representar os interesses coletivos e buscar o bem 

da coletividade. 

A Lei nº 10216 /01 não possui considerandos, como seria de se 

esperar, e ao longo do seu texto vai tecendo afirmações sobre proteção e 

os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e determinando 

o redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental. 

Prescreve que “os direitos e a proteção são assegurados sem 

qualquer forma de discriminação”; e que os usuários e familiares devem ser 

“formalmente cientificados” quanto aos mesmos. Em seguida os 

discrimina: “I. ter acesso ao melhor tratamento (...) consentâneo às suas 

necessidades; II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse 

exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela 
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inserção na família, no trabalho e na comunidade; III - ser protegida contra 

qualquer forma de abuso e exploração; IV- ter garantia de sigilo nas 

informações prestadas;  V - ter direito à presença médica, em qualquer 

tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização 

involuntária; VI- ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; VII 

- receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de 

seu tratamento; VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios 

menos invasivos possíveis; IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços 

comunitários de saúde mental. 

O art. 3º define o desenvolvimento da política de saúde mental 

como responsabilidade do Estado (...) com participação da sociedade e da 

família. 

Quando se diz no artigo 4º que a internação, em qualquer de suas 

modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se 

mostrarem insuficientes, deixa–se extremamente aberta a questão da 

internação psiquiátrica em hospital psiquiátrico, não havendo qualquer 

impedimento para que ele ocorra, ou se olharmos sob outro ângulo 

deixando abertos os caminhos para que ela figure sem problemas entre as 

modalidades de internação existentes e devidamente permitidas. 

Além disso, é interessante notar que para o procedimento 

internação é aplicada à mesma lógica, e estabelecidas as mesmas funções 

que aos serviços extra hospitalares. Diante disto fica a questão que não 

cala: Se forem as mesmas, podem as ações desenvolvidas nos hospitais 
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psiquiátricos, produzir os mesmos efeitos que as desenvolvidas em serviços 

extra-hospitalares? Se sim, então porque criar outros espaços, outros 

serviços, ao invés de simplesmente abrir as portas dos hospitais 

psiquiátricos? 

A afirmação de que a finalidade permanente do tratamento oferecido 

nas internações visa a reinserção social do paciente em seu meio, deixa-nos 

uma grande perplexidade; uma incômoda sensação de estranhamento, 

diante da associação entre dois significantes que parecem portar sentidos 

tão dispares . 

 Seguem as afirmações regulatórias em relação à internação: oferecer 

assistência integral; vedada em instituições com características asilares, ou 

seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º, e que não 

assegurem os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º. 

É notável a definição do que seria uma instituição com características 

asilares como: “aquelas desprovidas dos recursos mencionados que são: 

serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de 

lazer, e outros”. A menção simplificada a estes aspectos formais não 

conforma uma definição condizente com os referenciais da Reforma 

Psiquiátrica. A presença dos recursos referidos não garante características 

não asilares-manicomias às instituições que realizam internações. 

Aqui aparece pela primeira vez na história brasileira uma norma 

relativa aos pacientes há longo tempo hospitalizados, às situações de 

dependência institucional, estabelecendo que nesses casos “haverá uma 
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política de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob 

responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de 

instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do 

tratamento, quando necessário”. Neste artigo (5º) aparece uma menção à 

associação entre a institucionalização e a ausência de suporte social, mas 

junto dela não deixa de aparecer a atribuição do mesmo fenômeno ao 

quadro clínico-patológico do usuário, como se por si só este pudesse 

engendrar a dependência institucional, ou cronificação. 

Como novidade em relação à regulação das internações aparece a 

obrigatoriedade, para esta se realize de que seu pedido seja acompanhado 

por laudo médico circunstanciado, que caracterize os seus motivos. 

O texto relativo aos tipos de internação não trás qualquer avanço 

em relação à controversa questão da internação compulsória, e sequer 

explica com clareza quais os critérios para que a justiça a estabeleça, 

determinando apenas que “o juiz competente, que levará em conta as 

condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do 

paciente, dos demais internados e funcionários”. 

Prescreve nos seus artigos finais que internações involuntárias sejam 

comunicadas ao Ministério Público Estadual; e Evasão, transferência, 

acidente, intercorrência clínica grave e falecimento sejam comunicados à 

autoridade sanitária responsável; e que pesquisas científicas para fins 

diagnósticos ou terapêuticos não poderão ser realizadas sem o 

consentimento expresso do paciente, ou de seu representante legal, e sem 
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a devida comunicação aos conselhos profissionais competentes e ao 

Conselho Nacional de Saúde. Tais normas apontam para o uso da 

informação aos órgãos responsáveis como instrumento utilizado para coibir 

práticas indevidas, que antes eram favorecidas pelo total isolamento e corte 

de quaisquer vínculos, quaisquer trocas dos que eram internados com o 

“lado de fora”. 

O último artigo determina a criação de uma comissão nacional para 

acompanhar a implementação desta Lei pelo Conselho Nacional de Saúde. 

Isto demonstra que a referida lei atua sob um campo social permeado por 

situações contrárias ao que ela determina, e ainda mais, que as normas por 

ela especificadas encontram e encontrarão oposição para sua efetivação, 

necessitando, portanto, de uma esfera que se responsabilize 

constantemente por assegurar seu cumprimento. 

É importante destacar que esta lei reflete anos de tramitação do 

Projeto de Lei do Deputado Paulo Delgado, os embates e conflitos que 

marcaram o processo pela sua aprovação. O consenso ao qual se pode 

chegar sobre uma lei nacional para a reforma psiquiátrica no Brasil, é bem 

menos enfático que o texto do projeto de lei do qual se originou, 

principalmente quanto a determinação do fechamento gradual dos hospitais 

psiquiátricos, estabelecendo uma sistemática clara e prazos definidos para 

tal. Por sua vez, a lei em questão não institui mecanismos claros para a 

progressiva extinção dos manicômios, e não estabelece qualquer tipo de 

sanção em caso de descumprimento de suas normativas. 
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A Portaria GM nº 336/02 estabelece no início de seu texto 

considerandos relacionados à Lei nº10.216, que passa a constar em todas 

as portarias promulgadas depois de sua aprovação como referência; e à 

NOAS-SUS 01/2001 “que amplia as responsabilidades dos municípios na 

Atenção Básica; define o processo de regionalização da assistência; cria 

mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema 

Único de Saúde e procede à atualização dos critérios de habilitação de 

estados e municípios”. Consta também a necessidade de atualização das 

normas da Portaria n° 224/92. 

Em realidade, como demonstramos, já na análise desta portaria de 

92, são inúmeras as relações que se pode estabelecer entre o texto de uma 

e outra portarias, sendo a 336 como que uma “atualização”, ou 

“adaptação” das norma trazidas na 224 à situação atual.  

Trás as mesmas informações que as apresentadas no documento que 

analisamos anteriormente, já que este foi escrito em época próxima a sua 

promulgação e a tomou como referência. Assim, estabelece as modalidades 

de serviço: CAPS I, CAPS II e CAPS III, definidos “por ordem crescente de 

porte/complexidade e abrangência populacional”, e descreve cada uma 

delas.  Estabelece suas funções de: “organização da demanda e da rede de 

cuidados em saúde mental”; “de regulador da porta de entrada da rede 

assistencial”; “coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de 

supervisão de unidades hospitalares psiquiátricas”; “supervisionar e 

capacitar as equipes de atenção básica, serviços e programas de saúde 
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mental”, “realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes que 

utilizam medicamentos essenciais para a área de Saúde Mental 

regulamentados pela Portaria/GM/MS no 1.077, de 24 de agosto de 

1999, e medicamentos excepcionais, regulamentados pela Portaria/SAS/MS 

no 341, de 22 de agosto de 2001, dentro de sua área assistência”. E tudo 

dentro do âmbito do seu território, e segundo determinação do gestor 

local. 

A portaria demonstra, tanto pela referência ao NOAS-SUS 01, 

quanto na recorrência do uso do termo: “segundo determinação do gestor 

local” o processo de descentralização e municipalização em curso, e a 

tentativa de produzir mecanismos que sejam capazes de potencializá-lo. 

Como já dissemos anteriormente essa portaria amplia e reforça o 

papel estratégico do CAPS dentre os dispositivos da rede de assistência à 

saúde mental, e introduz a noção de território, que é, no entanto, pouco 

especificada no seu texto. 

Estabelece a definição do CAPS como serviço ambulatorial de 

atenção diária, não fazendo qualquer menção a função intermediária 

referida na Portaria n°189/02. 

Estabelece também uma restrição quanto ao funcionamento dos 

CAPS no mesmo espaço físico que qualquer estrutura hospitalar, bem 

como o compartilhamento de seus recursos materiais e humanos. Esse 

ponto parece tocar a questão levantada quando abordamos a lei n°10216, 

e notamos que nela são atribuídas ao procedimento internação, as mesmas 
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funções estabelecidas para os serviços extra-hospitalares. A ênfase que dá à 

proibição do compartilhamento do mesmo espaço físico e dos mesmos 

recursos entre os CAPS e as estruturas hospitalares, demonstra a 

incompatibilidade de lógicas, e a concepção de que a ruptura com a lógica 

manicomial que se deseja produzir, necessita do igual rompimento CAPS – 

Hospital, também no âmbito concreto. 

Quanto às demais especificações, todas figuram no documento do 

Ministério da Saúde de 2004 que analisamos. 

No seu final, esta portaria trás uma importante regulamentação 

relacionada ao financiamento que representa uma importante conquista e 

uma medida fundamental para a efetivação do modelo assistencial que tem 

o dispositivo CAPS como estratégico na articulação da rede de serviços e 

na produção da atenção à saúde mental. O artigo ao qual nos referimos 

define: “que os procedimentos realizados pelos CAPS e NAPS atualmente 

existentes, após o seu recadastramento, assim como os novos que vierem a 

ser criados e cadastrados, serão remunerados através do Sistema 

APAC/SIA, sendo incluídos na relação de procedimentos estratégicos do 

SUS e financiados com recursos do Fundo de Ações Estratégicas e 

Compensação – FAEC”; e já deixa estabelecido o valor que será alocado 

nos anos 2002 e 2003, para além dos tetos financeiros municipais, pelo 

Ministério das Saúde. 

A Portaria n° 189/02 insere novos procedimentos ambulatoriais na 

tabela do SIA-SUS, a partir do que ficou estabelecido na Portaria n° 
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336/2002, determinando seus códigos e valores de pagamento dos 

mesmos. 

Dando seqüência as mesmas determinações a Portaria n° 626/02 

estabelece que os recursos destinados ao custeio dos CAPS definidos na 

Portaria n° 336/02 e na Portaria n° 189/02 sejam incluídos no Fundo de 

Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), como recursos extra-teto, para 

o pagamento dos procedimentos previstos. 

Em seguida temos a Portaria nº 1.455/03 que também se referencia 

nas portarias anteriores a ela (336/02 e 189/02) e na lei n°10216/01, 

para definir a transferência fundo a fundo de um incentivo financeiro para 

compra de equipamentos para os CAPS cadastrados em 2002 e 2003.  

A Portaria nº 245/05 também regulamenta a destinação de incentivo 

financeiro para implantação de Centros de Atenção Psicossocial, 

estabelecendo como considerandos: a Lei nº 10.216/01, a Portaria nº 

336/02, e a necessidade de acelerar a estruturação e a consolidação da 

rede extra-hospitalar. 

Ela e a Portaria nº 1455/03 representam ações engajada a um 

processo de estruturação e consolidação da rede de serviços extra-

hospitalares de atenção à Saúde Mental em todas as unidades da federação, 

segundo as diretrizes e normas que a antecedem. 
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A Portaria nº 1174/05 é mais uma norma que regulamenta a 

transferência de incentivo financeiro, só que neste caso para o Programa de 

Qualificação dos CAPS e com caráter temporário e emergencial. 

Estabelece uma série de considerandos. Dentres eles os usuais, que 

fazem referência à Lei nº 10.216/01, e a Portaria nº 336/02 e 189/02.  

Figuram também considerandos relativos recomendações, 

deliberações e avaliações realizadas em conferências e grupos de trabalho: 

“recomendações da III Conferência Nacional de Saúde Mental, que 

deliberou pela criação de programas estratégicos, interdisciplinares e 

permanentes que promovam a qualificação da rede de atenção psicossocial; 

“deliberação de grupo de trabalho específico, do Congresso Brasileiro dos 

CAPS, realizado em 2004, sobre a implantação de supervisão clínico-

institucional nesses serviços”; e “a avaliação nacional dos CAPS (AVALIAR 

CAPS   BR/2005),  verificou-se a inexistência de acompanhamento e 

supervisão clínico-institucional regular na maioria dos CAPS de todos os 

estados e do distrito federal, bem como identificaram-se outras 

necessidades de qualificação”. 

Em seguida aparecem ainda outros que remetem as especificações já 

estabelecidas em outras leis, chamando a atenção para a importância do 

dispositivo CAPS nas políticas atuais: “os Centros de Atenção Psicossocial 

são serviços fundamentais (...) são os dispositivos estratégicos para o 

ordenamento da rede de atenção psicossocial em seu território de 

referência”; “necessidade de aperfeiçoar a integração dos CAPS com a rede 
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básica de saúde”; “a importância de prover uma participação mais efetiva 

dos familiares (...) realização sistemática de atividades com a participação 

de familiares”; ”é atribuição dos gestores garantir o funcionamento 

adequado e eficiente dos serviços de saúde”. 

Ainda há um considerando que se refere ao fato de que os CAPS 

por terem papel estratégico na reforma do modelo assistencial devem 

constituir-se como espaços de formação. 

Estabelece que o programa em questão deve incluir: “a) supervisão 

clínico-institucional regular (semanal); b) ações de atenção domiciliar e em 

espaços comunitários; c) ações de acompanhamento integrado com a rede 

de atenção básica em seu território de referência; d) realização de projetos 

de estágio e de treinamento em serviço, em articulação com centros 

formadores; e) ações de integração com familiares e comunidade; f) 

desenvolvimento de pesquisas que busquem a integração entre teoria e 

prática e a produção de conhecimento,  em articulação com centros 

formadores”. 

Determina que uma comissão técnica de caráter consultivo,  

coordenada pelo Departamento de Ações Programáticas Estratégicas   Área 

Técnica de Saúde Mental, irá acompanhe e analise as solicitações de 

incentivo emergencial para supervisão nos CAPS. 

Aqui aparecem dois elementos importantes. Primeiro o caráter 

emergencial do incentivo. Apesar dos seus determinantes não estarem 

explicitados no texto da portaria, há nos considerandos uma referência à 
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necessidade de acelerar a estruturação e a consolidação da rede extra-

hospitalar, o que leva a crer/ insinua que existem dificuldades na 

implantação dos serviços segundo as diretrizes ministeriais e normas 

contidas nas outras portarias e na lei. Aparece também uma contradição 

entre a recomendação por programas permanentes e a criação de um teto 

emergencial e de duração limitada de um ano. Outra contradição diz 

respeito à ênfase dada aos processos de formação continuada em serviço e 

a necessidade de serem estabelecidos critérios e uma comissão para decidir 

sobre quem receberá o incentivo. Este dado indica a carência de recursos 

face às necessidades, bem como uma utilização questionável do conceito de 

equidade. Diante da percepção da extensão da necessidade, como 

estabelecer critérios para verificar a gradação desta visando a focalização da 

oferta nos espaços de maior necessidade? Como cumprir o “objetivo de 

permitir mais extensa e equânime distribuição de recursos a todos os 

municípios” com tão poucos recursos disponíveis, e uma ampla carência 

deste tipo de ação? 

Para finalizar temos a Portaria nº 1174/05 que referenciada a 

anterior, determina os procedimentos e critérios para aprovação dos 

projetos que receberão o repasse dos incentivos destinados ao Programa 

de Qualificação dos Centros de Atenção Psicossocial 2005-2006, bem 

como as atividades que o projeto deverá contemplar. 
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ConsideraçõesConsideraçõesConsideraçõesConsiderações    

No entrecruzamento entre formas de olhar,No entrecruzamento entre formas de olhar,No entrecruzamento entre formas de olhar,No entrecruzamento entre formas de olhar,    

a produção de uma reflexãoa produção de uma reflexãoa produção de uma reflexãoa produção de uma reflexão    

 

Analisando os discursos aos quais nos propusemos no capítulo 

antecedente pudemos constatar a manifestação das mesmas contradições e 

os reflexos dos mesmos percalços que as diversas esferas de regulação 

social e reprodução da vida vem enfrentando em tempos atuais.  

Notamos que as marcas contra hegemônicas e críticas que 

caracterizaram o início do processo de implantação dos primeiros CAPS 

filiado à Reforma Psiquiátrica e impulsionado pelo Movimento da Luta Anti-

Manicomial, se fazem presentes nos discursos oficiais analisados. No 

entanto, aspectos com os quais nos deparamos levam a crer que a lógica 

segundo a qual operam os dispositivos CAPS, e a favor da qual são postos 

a funcionar, é oposta ao que aparece na sua superfície discursiva. Se no 

nível aparente do enunciado o que prevalece são referências à filiação 

democrática de seus conceitos ao caráter inovador e alternativo de suas 

práticas que tem como foco os sujeitos e a produção de respostas às suas 

necessidades; no nível abaixo localizado e por ele encoberto, encontramos 

um amontoado de contradições características do modo de produção 

capitalista alimentando o maquinário que trabalha a favor da satisfação dos 
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interesses do capital. Esmiuçando estes discursos, notamos os mesmos 

mecanismos de manutenção dos modos de reprodução da vida que 

favorecem e dão sustentação ao capitalismo, e ao mesmo tempo, as mesmas 

artimanhas na intenção de apagar estes processos, de ocultá-los.  

Em verdade, esta não é uma constatação nova. Como nos mostra 

Castel (1977): 

“(...) a prática psiquiátrica é a prática de uma contradição (...) entre 

uma finalidade terapêutica e certas funções político-administrativas”. 

Os dados históricos demonstram o alinhamento da instituição 

psiquiátrica aos objetivos: de atenuar os aspectos disfuncionais intrínsecos 

ao modo de produção capitalista, de auto-reproduzir o próprio sistema de 

assistência e dos setores da economia a ele ligados, de ideologizar as 

relações sociais, conferindo racionalidade ao sistema irracional. Assim, 

talvez o que traga alguma surpresa ou tristeza, seja notar que mesmo depois 

de toda luta e de todas as conquistas, aquilo que se visava de fato, a 

transformação nas formas de pensar e na lógica por trás das práticas não foi 

atingida. 

Parece que, diante do risco posto pelos discursos e práticas que o 

contestavam e criticavam, o capitalismo optou pela adoção de estratégias de 

enfrentamento sutis, segundo as quais os elementos que conferem perigo, 

têm seu potencial transformador capturado e são controlados por meio da 

sua captura e incorporação de seus aspectos subversivos ao discurso e à 

lógica do capital. São mecanismos de controle velados que se utilizam da 
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sedução e da aproximação como estratégias, em lugar das técnicas de 

enfrentamento e submissão despreocupadas em esconder a hierarquia de 

poder que lhes dava suporte que caracterizavam o período precedente do 

capitalismo industrial. 

Em épocas de neoliberalismo o controle do capital sobre o trabalho e 

sobre os movimentos que lhe são críticos e buscam construir sistemas a ele 

alternativos é predominantemente simbólico. Esse se estabelece por meio 

da captura e incorporação dos conceitos e formas de pensar críticos em sua 

discursividade, e pelo movimento inverso, de disseminação indiscriminada 

de sua lógica, devidamente maquiada pelos elementos “democráticos”, 

“humanitários” e “inovadores” seqüestrados, em todas as esferas da vida, 

que passam assim, a ser movidas segundo a racionalidade econômica. 

Hoje, quando além de acolher as denúncias e críticas, o governo as 

transforma em políticas oficiais e cria leis que visam favorecer sua 

efetivação, não podemos perder de vista que esta conquista não assegura a 

realização das transformações conceituais e éticas as quais o movimento da 

Reforma Psiquiátrica sempre reivindicou. 

O maior desafio da saúde mental é não se iludir nem se contentar 

com o que foi conquistado, manter a postura crítica face às artimanhas da 

forma e da aparência que tentam nos fazer crer numa verdade única ou em 

soluções perfeitas e definitivas, obscurecendo as contradições, embate de 

interesses, movimento, história, que estão ali, o tempo todo. Seu maior 

desafio, nosso maior desafio, é não deixar de acreditar que seja possível 
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fazer valer a lógica do sujeito, e a dignidade, a solidariedade e a igualdade 

como valores e princípios norteadores. 

 

“Não vai ser nada fácil, pois os nossos objetivos, a prazo, são 

incompatíveis com o capitalismo. Mas não vamos nos angustiar porque fora 

de uma situação revolucionária, temos sempre que partir do que é 

compatível com o capitalismo. Não nos deixemos angustiar com a idéia de 

que a dominação econômica nunca possa ser democratizada. Ela 

efetivamente não pode, mas podemos criar formas no sentido de manter a 

integridade de nossas lutas.” (Boaventura Sousa Santos. Palestra proferida 

durante o painel "Quais os limites e possibilidades da cidadania 

planetária?", dia 28 de janeiro, Eixo III - Fórum de Porto Alegre). 

 

Das contradiçõesDas contradiçõesDas contradiçõesDas contradições        

Das contradições notadas por meio da correlação entre os discursos 

eleitos à análise e os aspectos abordados nas referências teóricas 

destacamos: 
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Na Dimensão EstruturalNa Dimensão EstruturalNa Dimensão EstruturalNa Dimensão Estrutural5555    

▪ Políticas Públicas de Saúde embasadas nos princípios do SUS, na 

lógica emancipatória e da atenção às necessidades humanas X X X X Modo de 

Produção Capitalista centrado na lógica regulatória e nas necessidades do 

Capital. 

▪ Políticas Públicas Nacionais de Saúde orientadas pelo SUS X X X X 

Política Econômica Globalizada vinculada às metas do FMI e ao 

racionalismo econômico supranacional Neoliberal. 

▪ Discurso da desinstitucionalização XXXX Prática de 

transinstitucionalização: mudança do equipamento de assistência, sem 

transformação das práticas e das concepções nele prevalentes. 

▪ Controle Social e Participação da população na gestão do 

orçamento público e dos serviços XXXX Políticas Inoperantes na distribuição da 

riqueza e reiterativas das desigualdades materiais e simbólicas 

▪ Direito às diferenças como “bandeira” libertária dos movimentos 

sociais contemporâneos e do Movimento da Luta Anti-Manicomial como tal 

X X X X Diferença como slogan do “way of life” capitalista, incorporada à sua 

lógica e vendida como mercadoria no mercado global.    

▪ Classe crescente de “excluídos” do processo produtivo demandam 

assitência de programas e políticas públicos X  X  X  X Visão do Estado como 

                                                 
5
 A divisão nas dimensões estrutural e particular, utilizadas nesta reflexão, tem como referência a 

Captação e Interpretação da Realidade Objetiva proposta pela docente Egry, E.Y. em Saúde 
Coletiva: Construindo um Novo Método em Enfermagem. S.P: Ícone; 1996 
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máquina ineficiente, que deve ser reduzido de modo a não interferir no 

funcionamento eficaz do Mercado. 

▪ Construção do SUS embasada em consensos cognitivos, e 

equivalências que operavam a compreensão do mundo e dos mais diversos 

âmbitos da vida, e serviam de parâmetro e referência à organização das 

relações sociais, das reivindicações e negociações relativas à distribuição ou 

divisão da riqueza social, dos campos políticos e do direito X X X X Mutações do 

trabalho e Colapso de consensos e visão de mundo característicos da 

modernidade (valorização do universal, das idéias de progresso, 

racionalidade, igualdade)  

 

Na DimensãNa DimensãNa DimensãNa Dimensão Particular: o Particular: o Particular: o Particular:     

▪ Constituição de uma Rede de Serviços Públicos organizada por 

território visando dar conta da realização de uma assitência integrada e 

integral à população que lá habita XXXX Funcionamento paralelo, não integrado 

e sem comunicação entre o CAPS e as demais instituições públicas que 

atendem à mesma região.   

▪ Dimensionamento das equipes vinculado à Lógica de 

funcionamento ambulatorial XXXX Demanda de Tempo necessária para o 

cumprimento de atendimentos em complexidade como o modelo prevê  

▪ Sistema de Informações voltado só para o que é faturável / Sistema 

de captação e troca de informações restrito à medicação XXXX Proposta de 
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Atenção Integral à Saúde, de assistência multidisciplinar e de oferecimento 

de intervenções diversificadas e complexas.   

▪ Proposição de Constituição de uma Rede de Assistência – 

Referência e Contra-Referência XXXX Desintegração das ações entre serviços da 

rede, restritas à prática do encaminhamento. 

▪ (Re)Inserção, definida como objetivo do Modelo Assistencial XXXX   

Aumento significativo das pessoas em condição de exclusão no mundo 

contemporâneo 

▪ Ampliação do número de CAPS compondo a rede XXXX Ausência de 

processos de capacitação das equipes que operam estes equipamentos  

▪ Modelo prevê um fluxo de usuários XXXX Reduzido número de altas, 

longo tempo de permanência no tratamento (“nova cronificação” fora do 

modelo hospitalocêntrico, não prevista) 

▪ Ideais iluministas de emancipação, liberdade e autonomia e 

objetivos e ganhos defendidos no final do tratamento, como sanidade, 

auto-conhecimento e cura XXXX insustentabilidade destas propostas 

desacompanhadas de uma intervenção no plano da realidade social, já que 

estando distanciadas desta realidade, implicam, na melhor das hipóteses em 

ganhos temporários, ou na pior, em ganhos ilusórios e alienantes. 

Território, Rede, Democracia, Autonomia, Reinserção–Inclusão, são 

alguns dos campos conceituais considerados visando produzir algumas 

reflexões sobre os nexos existentes entre os processos que vem ocorrendo 
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em diversas esferas da regulação social vinculados às transformações no 

modo capitalista de produção, e aqueles que caracterizam e constituem área 

da saúde mental hoje. 

Comecemos pela noção de Território, tão cara à nova configuração 

da assistência em saúde mental fundamentada no dispositivo: CAPS como 

elemento estratégico.  

Notamos que o discurso oficial sobre os Centros de Atenção, 

reproduz a contradição: local – global que figura nas mais diversas 

instâncias de regulação social, como demonstram os estudos relacionados 

em capítulos anteriores dessa dissertação.   

Nesses dispositivos, as ações desenvolvidas devem, ao mesmo 

tempo, ser a expressão das políticas nacionais, vinculadas às políticas 

globais, e uma resposta eficaz às necessidades do seu território.território.território.território. 

Definido como espaço geográfico, e principalmente como campo 

composto pelas pessoas, seus cenários concretos e subjetivos, sua 

existência e seu sofrimento, e como um alicerce à organização da atenção 

em saúde mental no Brasil; temos no significante território, um campo 

físico e conceitual de difícil consenso. As fronteiras do território, assim 

concebido, parecem passar por um processo de diluição, assim como as 

fronteiras da nação tem passado. Por meio da complexificação e 

relativização de seus critérios de delimitação, que não são mais 

exclusivamente materiais, físicos e mensuráveis, torna-se difícil defini-las. 

Assim, as dificuldades na obtenção de consensos relativos aos aspectos 
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geográfico-especiais, são acompanhadas por outras igualmente desafiadoras 

no que diz respeito à delimitação dos responsáveis e das responsabilidades 

político-administrativas concernentes ao território. 

Nesse contexto, as políticas necessitam constituir-se de forma a 

contemplar certa universalidade-igualdade, e permitir que as 

particularidades de cada município ou região sejam expressas, que sejam 

atendidas suas necessidades por meio da construção de sistemas de 

provisão de bens e serviços municipais ou territoriais próprios. Nos 

municípios e serviços, a administração e práticas locais devem expressar as 

políticas definidas nacionalmente, caracterizando-as de modo particular, 

segundo as necessidades e realidades locais, sem com isso, produzir 

divergências entre as duas esferas.  

Segundo Fausto (1997) um traço marcante do processo brasileiro de 

municipalização e descentralização é o fato de que as especificidades das 

políticas e ações locais acabam por expressar os interesses de grupos com 

maior poder e seu favorecimento, ao invés de se constituírem como 

respostas às necessidades da população daquela cidade ou território. 

A possibilidade de organização do sistema regionalizado e do 

estabelecimento de um campo de tarefas e atribuições compartilhadas e 

específicas passa necessariamente pela articulação entre os distintos entes 

político-administrativos autônomos que o compõe: municípios entre si, 

municípios e estado, dois estados, municípios, estados e União. Exige um 
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exercício pleno do federalismo, entendido com base em sua etimologia: 

fedus, como negociação, barganha, pacto. 

Aqui se estabelece quase que de modo direto a ligação entre esse 

conceito e o de rederederederede. A rede é o modelo no qual se apóia o sistema de 

constante pactuação, negociação, estabelecimento de acordos que deve ser 

a base às decisões políticas numa organização regionalizada e 

descentralizada de prestação de assistência à saúde.    

Tal concepção bastante atual e “na moda” na era da comunicação e 

da internet, tem agregado uma série de teorias que, a tomam como base 

para apresentar soluções face às complexificações do mundo 

contemporâneo, associadas ao fenômeno da globalização. 

Na esfera da saúde mental não é diferente. A noção de rede e a idéia 

de intersetorialidade são as propostas apresentadas como respostas face à 

variedade e complexidade das necessidades da população. A rede aparece 

como esfera ou como instrumento que permitiria a potencialização da troca 

de informações e da interconexão de ações entre as múltiplas instâncias que 

a compõe. Essas ações compostas e combinadas produzidas por seus 

múltiplos elementos seriam capazes de atender as amplas necessidades da 

população, e de atender às lógicas nacional-extra territorial e local-

territorial. 

Quanto a este aspecto, primeiro fica a constatação de que a rede é 

uma esfera ou um fenômeno que não existe de fato, como mostra o 

documento e as leis e portarias analisados. Segundo esses, ela estaria em 
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construção. Os conceitos e prescrições que compõe o discurso oficial, 

como ele próprio mostra, não se atualizaram em práticas concretas de 

saúde. Mesmo que os operadores de saúde e os responsáveis pela 

administração e gerência do sistema saibam reproduzir com precisão o 

discurso oficial e seus conceitos, mesmo que no campo formal as ações 

apareçam referenciadas aos princípios gerais nacionais, temos no campo 

concreto um cenário composto por serviços particularizados isolados entre 

si, atomizados, operando segundo concepções próprias, muitas vezes 

completamente distanciadas entre si, e opostas às diretrizes nacionais, 

ineficientes, iníquos e não resolutivos. Parece que entre a descentralização 

ideal e a concreta, entre o global e o local, ou entre o nacional e regional 

ou territorial, situa-se um abismo de contradições e de desigualdades no 

poder de negociação entre as partes envolvidas, que distancia e cinde, ao 

invés de produzir um campo de ações conjuntas e de responsabilidade 

partilhada visando cumprir os princípios e metas do SUS. 

Fundamental à saúde mental, por figurar entre os objetivos visados 

por suas ações, o conceito autonomiaautonomiaautonomiaautonomia é mais um que pode ser utilizado 

para exemplificar os reflexos das contradições relativas à dimensão da 

estrutura na dimensão da produção de prescrições e ações em saúde 

mental. 

O componente tenso e contraditório presente neste campo 

conceitual acresce ao significante autonomia um caráter fluido e plástico, 
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que lhe possibilita assumir nuances de sentido, significações variadas, 

circulando entre campos ideológicos diferentes e muitas vezes opostos. 

Assim, olhado a partir de dada chave compreensiva, o conceito pode 

ser significado como processo vinculado às escolhas individuais, ao 

exercício da vontade pura e à capacidade de independer da maior 

quantidade possível de variáveis externas, respondendo somente aos 

próprios desejos e motivações para realizá-lo. 

Por outro lado, se tomarmos o mesmo significante, associado aos 

sentidos que lhe atribui a Reforma Psiquiátrica, o veremos assumir então, 

uma face absolutamente diversa. Segundo tal perspectiva as escolhas e 

mesmo os desejos são movidos, edificados e constrangidos, por uma rede 

de saberes e poderes na qual estamos imersos, que construímos e pela qual 

somos construídos. Este processo quando engendrado numa estrutura 

capitalista e posto a operar segundo a lógica que lhe é própria, formata um 

campo de desejos ligado ao consumo sempre insatisfeito e 

interminavelmente renovado, exacerba o individualismo, a competitividade 

e a compulsão, como características preponderantes dos modos de relação 

entre os indivíduos e destes com a vida.  Nesse quadro, autonomia implica 

necessariamente a construção de uma capacidade de análise, de reflexão e 

de co-responsabilização pelo cuidado consigo, com os demais e com os 

locais que são os cenários onde se desenrola sua vida. A capacidade de 

auto-regulação pensada da forma como propõe tal perspectiva, pressupõe a 

necessidade de uma figura Estatal atuante, responsável por assegurar 



Anexos 

 

 

 315 

condições de vida dignas aos seus cidadãos, e ao mesmo tempo dificultar a 

exposição dos mesmos às situações de risco, por meio de políticas e leis. 

Pressupõe também as noções de coletividade, cooperação e solidariedade 

presentes e atuantes. 

Outro aspecto contraditório diz respeito aos princípios democráticos democráticos democráticos democráticos 

e humanitários e humanitários e humanitários e humanitários com os    quais o discurso da saúde mental atual se alinha. 

Como já foi visto anteriormente, o discurso da Reforma Psiquiátrica foi 

forjado na mesma forma que o da Reforma Sanitária, e ambos a filiação clara 

aos movimentos de luta pela redemocratização do cenário político 

brasileiro. Assim sendo, são os princípios e valores democráticos, tanto a 

fonte de inspiração quanto o substrato, à construção do discurso 

psicossocial que embasa as políticas, documentos e legislação regulatórios à 

produção de assistência em saúde mental no Brasil hoje. 

Alvo de inúmeras críticas, campo de interrogações e embates, a 

democracia é hoje um dos terrenos mais movediços nos quais se assentam a 

edificação social contemporânea.  

A contradição entre a formalidade e a materialidade das decisões 

sociais – políticas, entre o formal e o real no campo do seu exercício, a 

tensão constante e ininterrupta entre forças antagônicas que operam em seu 

interior, roe progressivamente a democracia e seus mecanismos de 

legitimação. Há de um lado o movimento de mundialização do capital, 

movido pela racionalidade econômica, pela desregulamentação, e de outro 
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o movimento para manutenção da legitimidade dos Estados nacionais 

impulsionado pela racionalidade política, pela regulamentação. 

Na situação contemporânea de prevalência inconteste da autoridade 

do mercado mundial e do poder econômico sob o político, a democracia 

não precisa mais ser temida ou evitada. A substância da democracia se 

fragiliza pois não há de fato simetria de poderes no campo da negociação. 

Por não oferecer qualquer risco ao poder do mercado e à lógica econômica, 

os sistemas democráticos formais passam a ser até promovidos, 

incentivados. O  controle sutil se faz por meio da restrição sistêmica ditada 

pelas leis do mercado, por meio das políticas de ajuste neoliberais 

estruturais prescritas pelo FMI e pelo Banco Mundial. Neste contexto, 

superada a potência transformadora da racionalidade política da liberdade 

combinada à igualdade, o capitalismo e a democracia formal compatibizam-

se, saem juntos em defesa dos direitos humanos e civis, da participação 

popular, e passam a se condicionar mutuamente. 

O princípio do lucro e a lógica econômica envoltos por elementos 

raptados do discurso democrático operam o processo ideológico de 

ocultamento e apaziguamento dos conflitos e decontentamentos, reduzindo 

os custos das operações econômicas e favorecendo a manutenção do modo 

produção. 

Será que podemos dizer que a democracia a qual nos referimos 

quando abordamos a esfera da produção de políticas e ações de saúde, o 

sistema único de saúde e da saúde mental é esta democracia formal,  
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fragilizada, por isto paradoxalmente compatível e assimilável numa estrutura 

francamente capitalista e numa lógica assumidamente econômica? 

Será que estes nexos explicam a incorparação do discurso crítico, de 

princípios democrático-emancipatórios que caracteriza o Movimento da 

Reforma Sanitária,  ao aparelho oficial Estatal? Será que ajudam a 

compreeder a instituição do Sistema Único de Saúde (SUS) assentado nos 

mesmos princípios, ao mesmo tempo, e pelo mesmo Estado, que adota o 

receituário neoliberal, dando prioridade total à estabilização monetária 

como política do governos, e conferindo às políticas de saúde um caráter 

focalizado e compensatório? 

Sob a égide da máxima eficácia com menores custos, da 

racionalidade gerencial operando como norte da produção de políticas e 

ações de saúde, tal qual prescreve o documento produzido como apoio 

para o Seminário do Colegiado do Ministério da Saúde ocorrido em 8 e 9 

de fevereiro de 2003 (por Gastão Wagner de Sousa Campos), é viável 

produzir ações que possam ser qualificadas como democráticas, centradas 

no elemento humano e na emancipação? 

Parece que aquilo que poderíamos chamar de discurso democrático 

da saúde mental está preso às mesmas contradições e idiossincrasias que o 

discurso democrático em geral. O discurso psicossocial filiado aos preceitos 

democráticos reproduz os mesmos paradoxos, coloca-nos as mesmas 

interrogações, as mesmas frustrações, apresenta as mesmas falhas que a 

democracia. Merece as mesmas críticas. 
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Na composição entre campos de valores tão antagônicos cria-se uma 

espécie ruptura dentro do próprio sistema, mas principalmente na 

existência e na subjetividade daqueles que vivem sob tal conjuntura. Em 

nossas democracias guiadas por valores materialistas, sob o reino do 

consumo, quais os parâmetros com qual base nos quais se estabelecem os 

valores das coisas, os valores morais e éticos? Parecem eles, estar 

fundamentados num critério mimético de oferta e demanda, tal qual ocorre 

no âmbito do mercado. E se as coisas têm seu valor atrelado ao seu valor 

como mercadoria, podemos nós dizer que os homens, inseridos neste 

mundo, possuem também seu valor restritamente associado à mesma 

lógica? De que vale um discurso que prescreva aquilo que deve ser feito, o 

que não deve, diga-nos quais palavras devem e podem ser usadas, e tudo 

em nome do respeito ao indivíduo e à sua diferença, se de fato, numa 

civilização capitalista como a de hoje a dimensão humana esta restrita às 

contingências econômicas? 

Há ainda outro aspecto de extrema relevância que merece ser 

destacado: o duplo conceitual Inclusão X Exclusão, presente em todas as 

discussões, em todas as pautas, quando o assunto é política social.  

Na saúde mental, pensar o fechamento progressivo das instituições 

asilares, bem como a criação de uma rede de dispositivos substitutivos 

extra-hospitalares operando segundo as concepções psicossociais, conduz 

necessariamente a pensar esta díade e a questão da reinserção, reintegração 

social, ou ressocialização.  
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A perplexidade e as indagações suscitadas, não são diferentes 

daquelas que Basaglia levantava já na década de 70, denunciando a 

incongruência essencial entre uma estrutura social que produz exclusão e 

segregação e intenções terapêuticas de reintegração dos excluídos do corpo 

social: 

“Uma vez que não exista a necessidade econômica de absorver na 

produção as minorias marginalizadas, a intervenção que tornaria possível a 

reabilitação seguirá sendo uma possibilidade irrealizável no plano prático: 

os limites da norma se mantêm com uma rigidez tal que a reabilitação e 

exclusão resultam simultâneas e equivalentes.” (Basaglia, 1975:194). 

Diante da heterogeneidade de usos e da freqüência com que é usado, 

o significante exclusão merece ser olhado atenta e cuidadosamente, antes 

que conclusões sobre as significações que o revestem sejam fechadas. 

Corre-se o risco, ao ser precipitado, de enganar-se em relação à natureza 

do fenômeno em jogo, e de baseado no equivoco ter ainda menos 

condições de produzir formas efetivas para enfrentá-lo. 

Parte das situações classificadas como de exclusão, resultam das 

vulnerabilidades decorrentes das transformações ocorridas e em curso no 

mundo do trabalho, da precarização e degradação das relações de produção 

e dos sistemas de proteção social a ele relacionados. 

Partindo da perspectiva de que o vínculo dominante de inserção na 

sociedade moderna continua a ser a integração pelo trabalho, as 

transformações na esfera da produção ganham especial relevância nas 



Anexos 

 

 

 320 

trajetórias de exclusão social. No entanto, a exclusão é um fenômeno 

multidimensional que superpõe uma multiplicidade de percursos de 

desvinculação. Podemos dizer ainda, continuando nesta mesma chave 

compreensiva, que a exclusão contemporânea é diferente das formas 

anteriores de discriminação ou segregação, pois manifesta uma tendência a 

criar indivíduos inteiramente desnecessários, descartáveis ao universo 

produtivo, sem possibilidades de integração no horizonte. Neste ponto, a 

sintonia com os processos de produção do novo desemprego, ou nova 

miséria, é inegável. O que reúne esses fenômenos sob o signo novo, é o 

emblema da irreversibilidade e desesperança que carregam. 

No caso do Brasil, tidas em conta as particularidades econômicas, 

políticas e culturais, pode-se dizer que a exclusão sempre esteve 

diretamente relacionada à miséria. Os índices relativos à desigualdade e à 

alta concentração de renda, convivendo com o desemprego estrutural, 

aumentam por um lado a distância entre incluídos e excluídos, e por outro, 

a diminuem, pois os inseridos, diante da recessão e da desregulação passam 

a viver sob a constante ameaça de perderem os direitos conquistados e 

serem lançados, sem ávido prévio na massa dos sem valor. Por esta razão 

Castel prefere, em lugar do termo exclusão, utilizar o significante 

desafiliação para abordar os processos contemporâneos de desestabilização 

dos estáveis que se tornaram vulneráveis e passaram a viver em condições 

precárias, radicalizadas em função da inexistência de lugares ocupáveis na 

estrutura social.  
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Desta perspectiva, a exclusão é a expressão das contradições do 

sistema capitalista e não um estado de fatalidade. É em verdade um 

processo de inclusão precária, marginal, instável, no hall de dificuldades e 

lugares residuais existentes na sociedade atual, de pessoas na medida da 

necessidade que o sistema tem em relação a elas. Sua inclusão marginal, 

visa incorporá-las ao sistema, fazê-las comporem sua racionalidade, 

encaixados a ele de forma conveniente à mais eficiente reprodução do 

capital. É preciso ter em vista as contradições, tensões, embates intrínsecos 

às situações de exclusão para que se possa construir formas de enfrentá-la. 

É preciso certa consciência de que produção de excluídos é uma realidade 

que faz parte da dinâmica capitalista, que tendo como máxima o respeito ao 

mercado, se funda e se estrutura com base numa operação perversa cuja 

regra é desenraizar para depois incluir segundo sua lógica própria. 

Feitas estas considerações, e diante da conjuntura traçada, evidencia-

se o alinhamento da saúde mental em relação às demais esferas de 

produção de políticas. Ganha visibilidade o fato de que seus processos e 

seu funcionamento reproduzem as mesmas contradições e as mesmas 

dificuldades que assolam outras instâncias da sociedade. 

Pensar a reinserção por meio do acesso ao trabalho, à moradia, aos 

direitos, à cultura, e os demais bens materiais e simbólicos sociais, como 

defende a política vigente, pode produzir equívocos. As ações de inclusão 

serão engodos se não levarem em conta, tanto para sua formulação, quanto 

para sua operacionalização, os aspectos contraditórios e estruturais, acima 



Anexos 

 

 

 322 

destacados, que compõe os mecanismos de exclusão. Desconsiderando tais 

questões, as práticas de ressocialização psicossocial tendem a funcionar a 

favor da perpetuação da inclusão marginal - talvez com uma nova face.  

Desconstruir a desqualificação, o principal gesto do processo de 

institucionalização e violência característico da lógica manicomial, em 

consonância com a máquina capitalista, parece ser o principal horizonte das 

ações que querem produzir inclusão. Não permitir que os direitos se 

tornem caridade e ajuda, construir uma cidadania de fato, e não só de 

direito, para os usuários é o trajeto a ser seguido quando se tem a inclusão 

como meta. Somar seus esforços visando a produção de ações inclusivas, à 

luta por uma sociedade cuja lógica não seja a da exclusão, é o projeto 

futuro ao qual a esfera da saúde mental deve estar engajada. 

As mesmas evidências já verificadas continuam a se mostrar também 

quando levamos em conta outros documentos produzidos nos últimos anos 

em espaços legítimos de discussão e formulação de princípios, políticas e 

regulação para o âmbito da saúde mental.    

O texto “Legislação Relativa à Saúde Mental: revisão de algumas 

experiências internacionais” escrito por José M. Bertolote da Divisão de 

Saúde Mental da OMS, demonstra por meio dos dados apresentados que 

as diretrizes políticas nacionais na área da saúde mental seguem as 

prescrições que este organismo produziu para o campo. 

Indica uma tendência mundial de prestação da assistência em saúde 

mental em rede extra-hospitalar e, além disto, um aumento significativo, em 
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nível internacional, das atividades ligadas à legislação na área: direitos 

humanos, direitos e responsabilidades civis, o código penal, normas de 

tratamento, entre outros.  

Revela também que a única Resolução da Assembléia Geral da ONU 

a abordar a questão dos direitos humanos e a assistência a um grupo 

específico de transtornos relaciona-se às doenças mentais. Esta resolução, 

aprovada em 1991 teve sua origem associada ao exame do uso perverso e 

distorcido do aparelho da psiquiatria, para fins de controle dos dissidentes 

políticos, preocupada com os critérios diagnósticos. Em seguida, passou a 

incluir também no escopo de seu trabalho reflexões sobre maneiras de 

proteger os doentes mentais e depois sobre maneiras de melhorar a 

assistência a saúde mental em geral. 

O movimento de produção de leis no Brasil, sincrônico ao processo 

mundial acima referido, começa em 1991, apresentando um aumento 

significativo - especialmente em nível federal - após a promulgação da Lei 

Federal nº 10.216 de 2001. Mais da metade das leis e normas existentes 

no país relativas à área da saúde mental foram produzidas entre 2001 e 

2005 (Brasil, 2004). 

Outro aspecto fundamental o qual este texto aborda diz respeito a 

um, dentre os 25 princípios, que constam na Resolução 46/119 aprovada 

pela Assembléia Geral da ONU em 1991. 

O princípio em questão estabelece que “Não haverá discriminação 

sob alegação de transtorno mental” e segue especificando os direitos cujo 
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exercício é reconhecido nos textos legais de maior relevância como a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Convenção Internacional 

de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção Internacional de 

Direitos Civis e Políticos, a Declaração de Direitos da Pessoa Incapacitada e 

do Corpo de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas sob Qualquer 

Forma de Detenção ou Aprisionamento: civis, políticos, econômicos, sociais 

e culturais. Faz uma distinção importante entre internação involuntária e 

tratamento involuntário, que é o ponto ao qual gostaria de dar destaque.  

Primeiramente estabelece que nenhum tratamento (involuntário) 

poderá ser imposto a paciente de internação voluntária, e nos casos de 

internação involuntária somente quando atender ao maior interesse de suas 

necessidades de saúde. Segue definindo os critérios para internação 

involuntária, com abordagem semelhante à que figura na legislação brasileira 

sobre o assunto.  Condiciona este tipo de internação à determinação por 

profissional de saúde mental qualificado e autorizado por lei para este fim, 

que a pessoa tem uma enfermidade mental, com uma séria possibilidade de 

dano imediata ou iminente à própria pessoa ou a outros, ou em caso de 

risco de séria deterioração de sua condição. E finalmente, iguala o acesso a 

serviços de saúde mental, ao acesso a qualquer estabelecimento de saúde, 

conferindo ao paciente a liberdade de saída do serviço e de por término à 

internação no momento que desejar fazê-lo. Este aspecto me interessa em 

especial, pois inverte claramente a lógica psiquiátrica corrente segundo a 

qual a importância da internação prevalece sobre o do tratamento. Com 
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base nesta forma de valorar socialmente os processos, a internação passa a 

ter sua justificativa condicionada à necessidade de realização de um dado 

tratamento, deixando de justificar-se por si só. Este aspecto do referido 

princípio poderia, como outros, servir de inspiração para a legislação 

relativa à saúde mental brasileira, passando a regular a assistência de forma 

a favorecer esta importante inversão em sua lógica.  

Outro ponto o qual concordamos com Bertolote ser relevante é o 

relativo ao problema decorrente do antagonismo entre o enfoque da Saúde 

Pública e o dos Direitos Humanos em relação à questão dos direitos dos 

portadores de diagnósticos de doença mental. O primeiro tem como foco a 

maioria, e opera com base nas noções de coletivo e equidade enquanto o 

segundo se preocupa com a exceção, e privilegia o nível individual e o 

princípio da igualdade. Na saúde mental vemos uma alternância de 

enfoques, e tentativas de solucionar os impasses decorrentes das 

contradições que acabam muitas vezes ocasionando a junção dos chamados 

direitos civis com os direitos sociais. Esta solução provisória de 

compromisso político mencionada na resolução da ONU em questão vem 

recendo críticas.  

Outros dados que utilizamos como substrato para a reflexão 

combinando-os aos referenciais teóricos desenvolvidos no decorrer do  

trabalho e aos textos analisados é o documento elaborado por Gastão 

Wagner de Souza Campos, Secretário Executivo como apoio para o 

Seminário do Colegiado do ministério da Saúde ocorrido em 8 e 9 de 
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fevereiro de 2003, (Diretrizes sobre a Reformulação dos Modos de Gestão 

e de Atenção à Saúde – O Papel do Ministério da Saúde). Tais dados 

denotam, não só a consonância entre processos relacionados à saúde 

mental e aqueles característicos às demais esferas da saúde, como também a 

presença da lógica econômica em ambos os âmbitos. 

O texto em questão demonstra que as práticas discursivas em saúde 

mental encontram-se alinhadas aos demais discursos da área da saúde 

quanto à defesa de modelos alternativos de atenção especializada que visam 

atenuar o papel central do hospital:  

“(...) todo tratamento que puder realizar-se sem internação deverá 

ser realizado em atenção básica, centros especializados, ou atendimento 

domiciliar, etc” (Pág 7).  

A diretriz relacionada ao oferecimento de ações fora do âmbito 

hospitalar, evitando internações, ou reduzindo ao máximo seu tempo de 

duração quando estas se fizerem imprecindíveis, é comum à área da saúde e 

da saúde mental, estando ambas vinculadas à infiltração e aplicação da 

lógica econômica da racionalização à área de saúde.       

Quanto ao processo de desospitalização, pode-se arriscar 

correlaciona-lo às transformações que vem ocorrendo no âmbito do 

trabalho.   

As investigações sobre tais mudanças (anteriormente referidas), 

apontam para o fato de que tecnologia vem permitindo uma sofisticação 
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cada vez maior dos dispositivos de controle nas esferas produtivas. Isto 

pode ser constatado nas transformações ocorridas nos últimos tempos na 

organização do trabalho, em especial nos processo de desconcentração que 

se caracterizam pela minimização das estruturas físicas e contratação de um 

trabalho a ser realizado na residência do contratado. Este representa uma 

diminuição significativa nos custos, relacionados tanto à infra-estrutura 

física quanto à humana.  

Na área da saúde o esforço considerável que vem sendo feito no 

sentido de evitar internações e produzir intervenções de saúde em domicílio 

ou em unidades especializadas, parece ter correlações com o objetivo de 

racionalização do processo produtivo na saúde e com a sua adequação à 

lógica do custo benefício, acompanhada e devidamente disfarçada pelo 

discurso humanitário.   

Ainda o mesmo texto nos oferece mais dados que confirmam as 

consonâncias acima referidas:   

“(...) Os dados de realidade (limites de financiamento, lei de 

responsabilidade fiscal, capacidade instalada de serviços de saúde não 

estatais) nos obrigamobrigamobrigamobrigam a, ao mesmo tempo, ampliar e aperfeiçoar a gestão e 

o funcionamento da rede própria de serviços (municipais, estaduais e 

alguns federais), bem como a apoiar também a rede de serviços 

filantrópicos, comunitários e privados dispostos a cumprir uma função 

pública (esta disposição pode e deve ser construída e regulada, não é um 
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dado natural ou espontâneo). Para isto é importante a construção de 

parcerias (...)” pág 2 - o grifo é meu.     

“(...) Combinar uma política de racionalização de gastosracionalização de gastosracionalização de gastosracionalização de gastos (rever 

contratos, eliminar custos desnecessários) com definição de prioridades 

(remanejamentos orçamentários) e com uma reordenaçãoreordenaçãoreordenaçãoreordenação dos modos de 

atenção que diminuam os cque diminuam os cque diminuam os cque diminuam os custos ustos ustos ustos e ampliem a capacidade de atenção 

(estimular a cirurgia ambulatorial, etc) escapando do imobilismo que 

poderia decorrer do aperto orçamentárioaperto orçamentárioaperto orçamentárioaperto orçamentário. (...)” Pág 2 - grifos meus  

 “Estimular a organização de Centros de Referência para o 

atendimento especializado em que ocorra síntese entre ambulatório, síntese entre ambulatório, síntese entre ambulatório, síntese entre ambulatório, 

hospitalhospitalhospitalhospital----dia, centro de diagnóstico e recursos de internação terapêuticadia, centro de diagnóstico e recursos de internação terapêuticadia, centro de diagnóstico e recursos de internação terapêuticadia, centro de diagnóstico e recursos de internação terapêutica nos 

moldes dos CACONs ( Centros de Alta Complexidade em Oncologia), 

com adensamento de tecnologia e equipes interdisciplinares que asseguram 

atenção integral aos grupos de patologia. (...) implantar sistema de 

responsabilização passível de avaliação , que faça a ligação de pessoas com 

pessoas – usuários com equipes do PSF, ou Centros de Referência ou de 

Hospitais (...) incluir como indicador de qualidade o grau de autonomia e 

de autocuidado dos usuários, valorizando a educação, o aconselhamento e 

a abordagem de aspectos subjetivos e sociais de cada caso (...) estimular a 

abordagem interdisciplinar dos problemas de saúde, objetivando a 

ampliação da clínica (...) abrindo espaço para a ampliação do arsenal 

terapêutico da equipe(...). ”  Pág 7.  
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 Como pode ser verificado neste longo trecho extraído do 

documento em questão, há inúmeros conceitos e diretrizes partilhadas 

entre a área da saúde mental e a da saúde em geral: a organização de 

serviços síntese; a ação e responsabilidade partilhada entre PSF, Centros de 

Referência e Hospitais; a autonomia e o autocuidado dos usuários como 

metas e indicadores da qualidade do serviço prestado; abordagem 

interdisciplinar, multicausal e a ampliação do arsenal terapêutico.  

Ainda há termos que fazem claras alusões a presença da lógica 

econômica como base para a estruturação da prestação de assistência.  

São exemplos disto estas expressões destacadas do texto: Os dados 

de realidade obrigam a aperfeiçoar a gestão; aperto orçamentário; 

racionalização de gastos, eliminar custos desnecessários; e com uma 

reordenação dos modos de atenção que diminuam os custos.  

Todos os aspectos destacados levam a pensar que temos aqui 

novamente presentes os antagonismos entre a lógica emancipatória e a 

racionalidade econômica na produção dos discursos que versam as 

diretrizes das ações de saúde. Diante disto, parece inevitável nos 

perguntamos sobre qual lógica tem prevalecido no discurso da saúde mental 

e no processo de transposição dos seus conceitos ao campo concreto da 

produção de assistência, como práticas de saúde mental.  Se tomarmos por 

referência os estudos referidos nessa dissertação, constataremos que neste 

campo de embates e conflitos o poder econômico tem sido soberano, 
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exercendo uma clara dominação sob os demais, em diversas esferas de 

reprodução da vida. 

Além disto, o engrandecimento e enumeração das vantagens das 

práticas comunitárias que tem sido praxe nos discursos da área da saúde em 

geral e da saúde mental, também parecem denunciar o conflito que permeia 

o uso do conceito e a formulação de práticas que o tomam como princípio.  

Temos a um só tempo dados que indicam a redução nos valores 

disponíveis para investimentos sociais em geral, e o receituário neoliberal 

que ao mesmo tempo prescreve a redução dos gastos públicos e a 

participação da sociedade civil por meio das organizações não 

governamentais e das práticas comunitárias. Ambas as prescrições, dentro 

de um mesmo discurso que fala em nome do neoliberalismo fazem-nos ao 

menos suspeitar que alguma coerência de interesses possa haver entre o 

corte de gastos com políticas públicas os incentivos às ações na 

comunidade, os apelos à responsabilização e participação da população no 

processo de produção de saúde, a importância do envolvimento ativo da 

família no tratamento, das práticas que não necessitam de profissionais com 

formação superior para sua efetivação, tais como oficinas, da co-

responsabilização e das parcerias com as organizações da sociedade civil 

não governamentais. Estas práticas, cuja defesa tem raízes contestatórias e 

propositivas de mudanças alinhadas à democracia, e à luta por uma 

sociedade mais justa e igualitária, parecem ser mais um campo discursivo 
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contra hegemônico na sua origem, que foi capturado pelo discurso 

hegemônico e posto a operar a seu favor. 

Em época de prescrição de corte de gastos públicos com políticas 

sociais, a adoção dessas práticas é interessante, contanto que seja 

subvertida sua lógica inicial de produzir mais democracia e mais justiça 

social; contanto que as mesmas práticas comunitárias, as mesmas parcerias 

sejam operacionalizadas para gerar menos gastos e ainda manter a 

assistência ou o cuidado à massa crescente de miseráveis vítimas de 

carências e sofrimentos de toda sorte. 

Quanto a tal campo de ações, não podemos fazer generalizações 

depreciativas, que incluam todas as experiências num mesmo bloco 

definindo-as como ideológicas, de apaziguamento, alienação e 

encobrimento dos conflitos e contradições sociais. Tampouco podemos 

considerá-las de forma inocente como grandes soluções face às mesmas 

contradições e conflitos, pois mesmo que sejam movidas pelas melhores 

intenções por parte de seus membros e idealizadores, a maioria delas não 

consegue produzir ações capazes de alterar a lógica do lucro que subjaz o 

funcionamento da esfera da organização social que objetivam mudar, e 

menos ainda lógica econômica que movimenta o maquinário social de um 

modo geral. 

É válido que redes de solidariedade societais sejam criadas e 

valorizadas como alternativas para a proteção social, mas não usadas como 

substitutos à ação estatal, e de modo ingênuo como isca para a armadilha 
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neoliberal. Formas novas de articulação público/privado e estímulos à 

solidariedade necessitam ser operacionalizados de forma integrada a um 

circuito maior, vinculado a batalha contra a privatização do espaço público, 

e às políticas de redistribuição de renda que visem atacar a divisão 

assimétrica da riqueza socialmente produzida. 

Numa situação em que a lógica do capital vem se infiltrando de 

forma crescente nos mais diversos âmbitos da vida social, é difícil crer na 

viabilidade de setores não estatais gerarem bens públicos. É difícil até 

mesmo sonhar ser possível que solidariedade e democracia se sustentem 

diante da absurda estrutura de desigualdades e da miséria que vigora hoje 

no Brasil, ou seja, sem que se produzam ações que de fato modifiquem 

estes aspectos. 

Outro aspecto relevante que revela uma face terrível da condição 

atual geral e da saúde mental, esta vinculada ao fato de que numa época de 

políticas sociais escassas e focalizadas, ser doente mental representa muitas 

vezes, um modo de estar incluído na parcela minoritária, de uma imensidão 

de necessitados, a caber no foco restrito das políticas sociais brasileiras. 

Ainda hoje, o indivíduo que pleiteia o benefício por incapacidade 

laborativa, vê sua concessão associada à interdição dos seus direitos civis, 

ou seja, a afirmação associada de sua incapacidade para exercer seu lugar de 

cidadão (Questões relativas à internação e aos estados de incapacidade civil 

fundamentam-se no decreto 24.559 de 1934 que condiciona a loucura à 

incapacidade, e o louco à impossibilidade de responder penal e civilmente 
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pelos seus atos, submetendo-o à interdição de bens e reclusão por tempo 

indeterminado, em caso de processo penal). 

No entanto, é lamentável constatar que muitos se submetem a essa 

exigência do sistema previdenciário apesar da condição de humilhação a 

qual o processo certamente conduz, pois sem o auxílio financeiro que dela 

advém, dificilmente lhes seria possível obter alguma renda por outros 

meios. E de que forma sobreviver com o mínimo de dignidade sem qualquer 

fonte de renda? 

Hoje, em função da focalização das políticas sociais, muitas vezes é 

melhor ser doente mental, restringido em sua cidadania, do que ser mais 

um excluído, sem nenhuma renda, somado à massa dos “sem lugar social”, 

em função da incapacidade estrutural do mercado para absorver a parcela 

crescente de “desocupados por tempo indeterminado”, sem perspectiva, 

sem esperança. 

 Uma pesquisa realizada num Hospital Dia da Faculdade de Botucatu 

Unesp demonstrou que dentre a população usuária do serviço a maior parte 

não estava trabalhando (82,4%), contudo 20,6 eram responsáveis pela 

principal fonte de renda familiar, principalmente pelo recebimento de 

aposentadorias e licenças médicas (Lima, Botega, 2001). 

Num mundo de desemprego estrutural, precarização das condições 

do trabalho e de vida, ser doente mental grave é um modo de ter acesso há 

alguma renda, mesmo que para tanto tenha que aceitar ser privado dos seus 

direitos civis. Parece que o valor dinheiro é capaz de modificar de modo 
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mais efetivo a vida concreta do indivíduo do que sua capacidade civil numa 

sociedade de democracia formal e lógica capitalista de fato. 

Gostaria também, nesta esteira de reflexões de nexos nem sempre 

diretos, de tecer algumas considerações sobre a que foi chamada indústria 

da loucura e que hoje tenderia a chamar indústria da saúde. 

A indústria da loucura que caracterizou fortemente a década de 70 e 

80 deixando suas marcas e gerando sua própria crise, engendrando 

elementos que fomentaram as críticas feitas a ela, tinha o hospital 

psiquiátrico, baseado no confinamento, como principal estratégia de 

controle da ordem social, e de garantia à permanência e à estabilidade do 

modelo sócio econômico dominante. Hoje com a decadência deste modelo 

qual o cenário que vem se montando em seu lugar? 

Parece que o significante loucura foi demovido de sua função de 

qualificar o substantivo indústria, e posto em seu lugar, o significante 

saúde, pois a indústria sendo da saúde, amplia seus mercados, pode lucrar 

mais. Incluindo, além das circunstâncias de doença, também todas as 

formas diversas de evitá-las e manter-se saudável, este filão produtivo vem 

aumentando cada vez mais seu potencial de produzir e fazer circular 

riqueza.  Vale a consideração de que a própria concepção de saúde 

também parece estar consideravelmente alargada, de forma que hoje lhe são 

cabíveis inúmeros aspectos novos, tal qual aqueles vinculados à esfera antes 

nomeada estética. 
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Além disto, o confinamento como estratégia, além de bastante 

questionável, na “era da democracia consensual”, tem na tecnologia 

medicamentosa, um substituto mais adequado aos padrões “humanitários” 

do mundo atual.  A psiquiatrização pode prosseguir tranqüila, sem provocar 

denúncias indignadas, sem chamar muita atenção, aliando-se aos avanços 

tecnológicos e medicalizando todo tipo de sofrimento humano, não 

importando, se suas razões são de ordem subjetiva ou social. Os remédios, 

hoje em dia, atingiram tal “nível de excelência” como instrumentos de 

contenção, pela sua eficácia em suspender sintomas sem provocar outros 

tantos tão incômodos, que o confinamento deixa de ser uma alternativa 

razoável e interessante, socialmente falando. 

Será que é possível afirmar que a lógica da assistência em saúde 

mental é hoje diferente daquela que vigorava na década de 70, cujo foco 

estratégico era a hospitalização? Certamente seu formato não é mesmo, 

como bem se constata, observando o movimento de crescimento dos 

dispositivos de assistência extra-hospitalares e de base comunitária na 

esteira de uma política nacional que os toma como oficiais, e os prescreve e 

regulamenta por meio de leis e portarias específicas. Mas o que os move, e 

o que se visa com suas práticas é diferente, trás novidade? 

Para tentar responder a essa questão vamos primeiro recompor 

rápida e sucintamente o cenário que caracterizava aquele período chamado 

manicomial, com base naquilo que já apresentamos nos capítulos de 

referências teóricas. 
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O cenário da década de 70 era composto por convênios entre o 

setor público e o setor privado por meio da contratação, pelo primeiro, de 

leitos em hospitais psiquiátricos privados. Esta prática acentuava as 

desigualdades sociais, pois o atendimento via convênio destinava-se 

somente àqueles inseridos no processo produtivo ou que recebiam algum 

auxílio previdenciário, e a outra parcela da população, desempregada ou 

subempregada, tinha seu atendimento a cargo do setor público debilitado e 

desinvestido. Mesmo dentro do setor público havia um processo de seleção 

na distribuição dos usuários que destinava aos hospitais universitários os 

casos considerados “interessantes” para o ensino, tanto do ponto de vista 

da psicopatologia, quanto do suporte familiar. 

A lógica da organização do atendimento psiquiátrico vinculava-se à 

localização do usuário na estrutura econômica, tendendo a manter ou 

aprofundar as assimetrias que expressava.  Pode-se dizer também que a 

estrutura operava em favor do capital, pois sua organização, além de 

reproduzir as divisões sociais, favorecia a obtenção de grandes margens de 

lucro à classe empresarial, que investia e gerenciava os serviços. Assim, o 

sistema aprofundava a miséria do lado miserável e a riqueza do lado dos 

que detinham o capital, e tudo isto agenciado pelo Estado, sempre 

oferecendo ótimas condições de expansão ao setor privado, que fazia da 

produção de assistência à saúde mental, uma ótima fonte de acumulação de 

riqueza. 
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Bem, agora nos perguntemos, persiste a lógica de transferência do 

dinheiro público para a esfera privada por meio de convênios, ou das 

parcerias, entre os setores? O que são as agências que já começam a ser 

implantadas em serviços que se mantiveram sob a responsabilidade do 

Governo do Estado de São Paulo? E as diversas formas de acordos público-

privado que resultam na existência de setores dedicados ao atendimento a 

pacientes de convênios dentro de serviços públicos; que resultam na 

constituição de serviços com organização diferente dentro de um mesmo 

serviço, que oferecem um atendimento também diferenciado para pacientes 

que são dos convênios, “os que pagam”, e os que “são SUS”, ou seja, “os 

que não pagam”.  Há ainda as diferenças de tipo de cobertura que o 

convênio oferece, relacionadas aos valores maiores ou menores de 

mensalidade pagas pelo cliente. As possibilidades de ser atendido em 

determinada necessidade de saúde esta diretamente relacionada à sua 

capacidade de pagar mais, por um plano que lhe oferece mais opções e 

maior cobertura.  E também merece ser lembrado que as doenças crônicas - 

dentre as quais se situam as doenças mentais - e procedimentos de alto 

custo, pelos altos gastos que representam, não são cobertos pelos planos 

privados de saúde, pelos convênios privados e suas variações, pois não 

oferecem lucro e, ao contrário, podem gerar prejuízos a empresa. A 

prestação de assistência, nestes casos, fica sob responsabilidade da esfera 

pública. 



Anexos 

 

 

 338 

Mesmo sem muito aprofundamento já parece ser possível dizer que 

ainda vale hoje, a análise feita à lógica que prevalecia no sistema de 

assistência à saúde mental brasileiro organizado sob a égide dos hospitais 

psiquiátricos. A lógica da organização do atendimento psiquiátrico continua 

vinculada ao posicionamento do usuário na estrutura econômica, favorece a 

reprodução e o aprofundamento das assimetrias que espelha, e a prestação 

da assistência à saúde com fins lucrativos. Por não ser interessante 

financeiramente, a assistência à saúde mental para casos graves, cuja 

complexidade das necessidades requer investimentos constantes, não é 

oferecida por planos de privados de saúde. Os que não podem pagar por 

uma assistência psiquiátrica e psicológica privada, e não têm condições de 

manter uma estrutura de apoio e cuidado domiciliares no cotidiano, 

(alguém que possa acompanhar o paciente, como um familiar ou empregado 

doméstico, acompanhamento terapêutico, etc) acabam recorrendo à rede 

pública. 

É evidente que com o acirramento da crise econômica, o crescimento 

de todos os índices relacionados à miséria e às desigualdades sociais, o 

número de pessoas que pode pagar por este tipo de assistência também 

decresce. Ao mesmo tempo, aumentam as situações sociais adversas, as 

insatisfações, as formas de conflito ocasionadas pelo próprio processo de 

acumulação, pelo desemprego e pelas precariedades e carências das mais 

diversas ordens e nas mais variadas instâncias da vida. Crescem, 

consequentemente, a demanda da população por assistência e cuidado, e o 
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apelo para que o Estado faça cumprir sua função de manter a ordem e evitar 

o caos social em circunstâncias de intensificação das contradições e tensões 

sociais, como a atual. 

A consideração desta ampla gama de pensamentos e questões, faz 

ver que a demanda crescente de atenção em saúde mental exige mais que 

ampliação ou reorganização da oferta de serviços na área. Torna-se 

necessário discutir as alternativas terapêuticas, as particularidades e os 

impasses que a nossa formação sócio cultural e nossos pontos cegos 

ideológicos produzem. Às vezes é necessário interrogar as questões 

novamente, sob outros ângulos, olhá-la tal qual antropólogo ou coisa 

assim, tentando permitir que alguma resposta, ainda não pronta, possa 

aparecer. 

Levando–se em conta o contexto brasileiro vemos que as internações 

psiquiátricas, apesar dos incentivos à desospitalização, das vantagens 

oferecidas na implantação de CAPS e na remuneração de procedimentos 

extra-hospitalares. Ainda estão entre os maiores gastos do SUS. Os 

ambulatórios continuam a ter uma demanda exponencialmente crescente, 

sendo também produtores de um fenômeno que poderíamos chamar de 

nova cronificação da clientela psiquiatrizada (com raras exceções) por meio 

de suas práticas de medicalização e psicologização sem o viés crítico de 

base que sustenta o modelo psicossocial de atenção em saúde mental e a 

assistência oferecida no seu dispositivo estratégico: os CAPS. Em vários 

municípios, o Programa de Saúde Mental ainda não logrou implantar uma 
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única orientação de modelo. Os Centros de Atenção Psicossocial, apesar de 

funcionarem na lógica da Atenção Psicossocial, convivem com um sistema 

paralelo de ambulatórios onde a única intervenção é a prescrição de 

psicotrópicos ou o oferecimento de psicoterapias, na sua maioria de 

enfoque breve. Assim, os serviços existentes não constituem uma rede, 

conseqüentemente não obtendo êxito no oferecimento da cobertura integral 

e universal que figuram entre seus princípios. 

Curiosa e preocupante a um só tempo é a constatação de que na lei 

10.216, a única lei recente num universo de portarias, o CAPS aparece 

descrito como serviço ambulatorial. Tendo em vista que, na época de seu 

surgimento, o CAPS era concebido como um dispositivo intermediário 

entre a internação e o atendimento ambulatorial, pois se havia constatado 

que estes não atendiam as demandas e às questões relativas à saúde mental. 

Havia por trás da formulação do CAPS como serviço intermediário um 

histórico de percepções e denúncias ao caráter político associado à 

produção da assistência em saúde mental baseado na lógica perversa e 

excludente capitalista, e à tentativa de subverter a lógica de controle e 

desvalorização-desafiliação por meio da criação de um novo dispositivo que 

fosse diferente dos outros dois, de certa forma vistos como fazendo parte 

da mesma lógica que se criticava e queria superar. Além disto, a perspectiva 

de um “lugar de passagem” a qual a noção de serviço intermediário 

também remete coloca em relevo a necessidade de investir na clientela 

assistida, e o papel do serviço como instrumento facilitador à construção de 
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uma rede de suporte externo que possibilite ao usuário prescindir de uma 

inserção institucional definitiva. 

Ainda em relação ao âmbito legislativo, podemos constar em 1991, 

a inserção dos CAPS na tabela de procedimentos do SUS, com a Portaria 

MS/SAS nº 189/91. No ano seguinte, a Portaria MS/SAS nº 224/92 

regulamentou o funcionamento dos NAPS/CAPS (Núcleos e Centros de 

Atenção Psicossocial). Na entrada do século XXI, as Portarias nº 189/02 e 

nº 336/02 trouxeram a possibilidade da reorientação do modelo com a 

regulamentação desse dispositivo como o organizador e regulador da rede 

de saúde mental. Além disso, definem o seu financiamento com 

remunerações muito mais altas que as demais consultas de especialidades. 

Atualmente, a padronização dos novos dispositivos e sua estrutura de 

recursos humanos e materiais, são pré-requisitos para o credenciamento 

dos mesmos no Ministério da Saúde, ou seja, determinantes para o repasse 

das verbas. 

As portarias que em sua maioria regulamentam a implantação e a 

organização dos CAPS, configurando seu espaço físico, sua clientela, a 

equipe de assistência e as ações a serem desenvolvidas, tocam aspectos que 

apesar de importantes, constituem a "roupagem" do dispositivo e não na 

especificidade de sua lógica.  Não há na legislação analisada uma abordagem 

direta e clara em relação à aspectos que toquem à lógica e as concepções 

segundo as quais devem operar as ações desenvolvidas. Por exemplo, o fato 

de determinar o funcionamento dos CAPS na "lógica do território", 
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conforme na portaria MS/SAS 336/02, não deixa claro o conceito de 

território utilizado. Nas disposições relativas a este conceito seguem, 

artigos que tecem considerações sobre os aspectos geográficos e de 

estrutura física, dando margem a uma interpretação de território como 

espaço geográfico-administrativo. 

Ainda nesta discussão, a portaria MS/SAS nº 189/02 dispõe sobre a 

regulamentação do financiamento dos procedimentos realizados nos CAPS. 

O financiamento através do FAEC implica uma destinação de verba extra, 

não incluída no teto financeiro do município. Além disso, a mudança do 

sistema de remuneração, do sistema SIA/SUS para o de APAC/SIA, 

possibilita a inclusão dos procedimentos em Saúde Mental na rubrica dos 

procedimentos de alta complexidade. Essa transferência implica aumento 

expressivo do valor pago por procedimento e transforma os CAPS em 

dispositivos atrativos, do ponto de vista financeiro, para os gestores locais, 

especialmente se compararmos sua remuneração àquela que é paga para 

consultas ambulatoriais. 

Assim, o impacto dessa regulamentação na disponibilidade dos 

gestores para implantar novos CAPS em seus municípios é visível e 

crescente. E temos ainda que levar em conta como fator relevante no 

sentido da construção de uma conjuntura favorável e na sua manutenção, o 

fato de que grande número cargos de coordenadores de Saúde Mental nos 

níveis municipal e estadual esteja sendo ocupado por antigos integrantes do 

Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental ou por pessoas 
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comprometidas com as mesmas bandeiras. Estas instâncias, bem como a 

Coordenação de Nacional de Saúde Mental, juntamente com as novas 

portarias, têm desempenhado um papel fundamental na sensibilização dos 

gestores, e no crescimento exponencial dos CAPS em todo território 

nacional.   

A destinação de financiamento, uma padronização básica de sua 

estrutura e, principalmente, a assunção oficial do dispositivo, permitem uma 

certa garantia de sua manutenção, não o deixando exposto às intempéries 

das mudanças nos governos, muito embora o perfil da gestão do sistema 

sempre influencie de modo marcante a condução do processo. 

Enfatizamos a relevância dessas portarias, mas ponderamos sua 

insuficiência em dar conta da complexidade da transformação do modelo 

assistencial em Saúde Mental.  

A estruturação de uma assistência em Saúde Mental na qual o 

hospital não seja o principal dispositivo de atendimento, baseada a ação 

conjunta de uma rede de atenção em saúde e de uma rede comunitária, não 

implica a ruptura com os valores e a cultura do paradigma manicomial.  

O modelo biomédico, hierarquizado, com predominância de uma 

categoria profissional sobre as outras e cristalizado em respostas 

padronizadas para todos os sujeitos; os gestos de desqualificação e 

desafiliação; a reprodução da lógica econômica e dos mecanismos perversos 

e mantenedores da desigualdade social, não se reproduzem apenas no 

hospital psiquiátrico. O significado dado às práticas implementadas, a lógica 
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e as concepções que balizam a configuração de seus princípios e de suas 

metas, são os principais e mais potentes elementos de transformação efetiva 

dos novos dispositivos. 

Neste sentido, um dos aspectos que necessita ser especialmente 

considerado, é o de que a formação de profissionais com base no novo 

paradigma ainda esta muito aquém das necessidades.  

Na graduação, na maioria dos cursos relacionados à área psi, e 

principalmente na formação em psiquiatria, o ensino se restringe ao exame 

clínico-diagnóstico e às terapias de suporte e medicamentosa.  Desta forma, 

é no dia-a-dia das unidades que os profissionais se familiarizam com as 

novas práticas e rediscutem valores. 

Parece um paradoxo, que exatamente umas das instâncias sociais que 

desempenham o papel mais ativo e importante no sentido da elaboração de 

uma visão crítica e inovadora em vários campos, não venha oferecendo 

contribuições relevantes para a efetivação das mudanças nas concepções e 

na lógica que embasam as ações de saúde mental ou no modelo de atenção 

em saúde mental. O processo de introdução do ideário da Reforma 

Psiquiátrica nos meios da graduação acadêmica tem ocorrido num ritmo 

mais lento que o da produção de mudanças no campo das políticas públicas 

de Saúde Mental. 

A conseqüência desse cenário é a constatação de que hoje, mesmo 

com os avanços legislativos e a estruturação de diversos programas 

comprometidos com a reorientação do modelo, se impõe com certa 
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urgência a implementação de ações de qualificação dos profissionais de 

saúde. Na construção de um novo paradigma em Saúde Mental a partir da 

implantação de uma rede de dispositivos, a equipe é o propulsor do 

processo. Assim, seria de extrema importância que tais ações fossem alvo 

de portarias que prescrevessem ações de formação com caráter continuado, 

e não emergenciais e temporárias e focalizadas e com uma restrição 

financeira que force o estabelecimento de critérios nem sempre claros ou 

nem sempre justos se levarmos em conta a necessidade ampla deste tipo de 

ação. – como a Portaria nº 1174/GM de 7 de junho de 2005 que 

regulamenta a destinação de incentivo financeiro emergencial para o 

Programa de Qualificação dos Centros de Atenção Psicossocial. Escolher 

entre fornecer a este ou aquele serviço o financiamento para a implantação 

de uma atividade temporária (1 ano) de supervisão, num contexto em que 

se pretende produzir uma mudança profunda parece uma ação pouco 

efetivo, que dificilmente será capaz de gerar os frutos almejados. 

A utopia de construir uma rede de dispositivos de cuidado em Saúde 

Mental que possa constituir uma mudança de paradigma se apresenta como 

uma possibilidade. Uma conjuntura favorável em nível nacional no que diz 

respeito à legislação de Saúde Mental permitiu a aprovação da Lei Federal 

nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre os direitos dos 

portadores de transtornos mentais.  

Esta lei é a configuração final do substitutivo do projeto de lei do 

deputado Paulo Delgado, que dispunha sobre os direitos dos portadores de 
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transtornos mentais, mas incluía em seu texto o progressivo fechamento 

dos hospitais psiquiátricos. 

É importante destacar o longo processo de mobilização social que 

precedeu e pressionou as instâncias responsáveis para que a lei fosse 

aprovada. O primeiro projeto de lei apresentado em 1989, tramitou por 

mais de uma década no legislativo, sendo acompanhado de perto pelos 

movimentos da sociedade preconizando o fechamento dos hospitais e a 

mudança na lógica do atendimento. O papel do Movimento da Luta 

Antimanicomial como protagonista que agregava aos interesses específicos 

do campo da Saúde Mental, outros relacionados a diversas instâncias de 

luta da sociedade civil, foi fundamental nesse processo. Assim, apesar de a 

lei aprovada ter sido bem mais tímida que seu projeto inicial, o processo 

como um todo foi o grande propulsor de uma efetiva disputa ideológica no 

campo da Saúde Mental, potencializadora de conquistas fundamentais ao 

desenho de um novo paradigma.  

A aprovação da Lei nº 10.216, a publicação das Portarias nº 336/02 

e 189/02 que atualizam a Portaria 224/92 (primeiro documento oficial a 

estabelecer critérios para o credenciamento e financiamento dos CAPS pelo 

SUS) representam a consolidação do dispositivo CAPS como elemento 

estratégico da rede de assistência à saúde mental. No entanto, não 

podemos deixar de aponta que a função de elemento articulador de uma 

lógica de rede, aglutinador, organizador e estratégico para a reversão do 

modelo hospitalar e para a construção de uma nova cultura e de novas 
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práticas na esfera da saúde mental, não é uma realidade que se possa 

palpar. Configura-se como horizonte a ser buscado, como meta, tanto este 

CAPS que aparece descrito nos documentos oficiais quanto a rede de 

serviços que ele deveria articular, organizar, supervisionar, etc.  

Além disto, a prescrição dos CAPS como equipamentos-síntese, que 

devem agregar deferentes níveis de atenção, trazem importantes questões 

ao campo de debates e reflexões sobre a organização do SUS. A inserção 

que se espera dos CAPS na rede de serviços, o significado da função de 

ordenador, agenciador, articulador da rede, são algumas das perguntas que 

nos coloca a leitura dos documentos oficiais recentemente produzidos que 

regulamentam a atenção em saúde mental no território brasileiro.  

Na saúde mental brasileira as experiências inovadoras precederam 

seu processo de legitimação. Agora, que as práticas desenvolvidas nos 

CAPS e NAPS se tornaram parte estratégica das políticas oficiais nacionais, 

prescritas e regulamentadas por uma legislação específica, devemos estar 

atentos para não deixarmos “morrer”, no processo de transposição das 

práticas ao campo legal, a complexidade e riqueza das experiências, seu 

ímpeto transformador, de batalha por uma sociedade mais justa, mais 

inclusiva, mais solidária. Não deixemos o que foi um sonho se cristalizar 

num modelo.  Que haja sempre um elemento utópico vivo. 

O campo das disposições legais em saúde mental expressam o 

percurso cuidadoso e exaustivo de profissionais em nome de uma causa que 

empunharam determinados em reverter o papel desempenhado pela 
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instituição psiquiátrica manicomial. Mas, o fato das transformações 

almejadas deverem acontecer num contexto de cunho neoliberal, de 

individualismo, de laissez faire, de desregulamentação, flexibilização, vem 

tornando a realização das mesmas difícil, lenta e complexa, exigindo a 

análise e avaliação crítica constante, a revisão continuada para que ela não 

acabe por se deixar capturar pela lógica que ela mesma critica.  

Para que os CAPS constituam-se realmente como novos serviços, 

rompendo com a estrutura prática e conceitual do modelo hospitalar-

manicomial, é necessário que a assistência prestada nestes dispositivos 

esteja comprometida com as necessárias transformações de ordem ética, 

política e epistemológica em relação ao status quo representado pela 

atenção ofertada pela rede pública de saúde e saúde mental. 

Para responder aos dilemas colocados quase que diariamente à 

construção do novo modelo psicossocial de atenção em saúde mental e dos 

dispositivos substitutivos à internação, responsáveis por engendrar e 

sustentar esse processo necessitamos enfrentar alguns desafios. Para que 

superemos esse período de transição interminável, consolidando esse 

projeto da saúde mental em políticas e ações efetivas, precisamos enfrentar: 

os desafio técnico-operacionais que demandam dos gestores a assunção 

efetiva da organização e articulação do sistema e da rede de serviços; os 

desafios culturais que demandam a ruptura com o imaginário do modelo 

manicomial, e com seu modo de ver e se relacionar com a loucura; os 

desafios de ordem prática que implicam uma nova postura, novas formas de 
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pensar e novas ações por parte das equipes que trabalham nos serviços e 

dispositivos; desafios políticos que demandam dos responsáveis que 

assegurem direitos relacionados à saúde mental e garantiam o aporte e a 

alocação de recursos financeiros para a efetivação das diretrizes políticas; e 

desafios éticos de revisão profunda de valores que norteiam a vida humana 

por toda a sociedade. 

Para que o discurso da reforma psiquiátrica ou psicossocial da saúde 

mental seja capaz de produzir o novo movimento de ordenamento social 

que almeja, necessita utilizar-se das próprias forças antagônicas que lhe são 

intrínsecas e que configuram sua crise, na busca de mudanças qualitativas 

capazes de engendrar uma nova síntese, uma mudança efetiva nas formas de 

olhar, pensar e se relacionar com loucura; de produzir conhecimento e 

ações da assistência à saúde mental. 

A promoção da saúde mental só encontrará expressão de fato por 

meio de práticas que favoreçam os dominados, subjugados e 

desqualificados a terem de refletir sobre suas vidas de modo a conquistarem 

a posição concreta e subjetiva de sujeitos de sua própria história. 

Os profissionais de saúde, comprometidos com a questão da saúde 

mental, necessitam reconhecer seu papel político, sua função educativa e 

exercitar a análise e a crítica da realidade, das contradições sócio-

econômicas que se apresentam; pensar sobre as possibilidades de mudança, 

a necessidade urgente de melhores condições de vida para todos, de acesso 

ao exercício de direitos civis e humanos; discutir a questão da saúde mental 
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x doença mental, sem nunca perder de vista seu caráter social, sua 

vinculação com as condições de vida concretas dos indivíduos nos seus 

mais diversos âmbitos, e à noção de bem-estar coletivo. A saúde mental, 

nesta perspectiva é determinada pelo modo como as pessoas trabalham, 

desejam, organizam a identidade, sofrem, amam, dominam, rejeitam, 

aprovam, consomem, pensam no destino, na vida, na morte; criam, 

introjetam o mundo objetivo; objetivam a subjetividade e fantasiam a 

realidade, e assim, a prevenção das doenças mentais é fomentada pela luta 

contra a miséria, contra a ignorância e contra a alienação do homem ( como 

bem nos mostra Basaglia em sua obra). 

O verdadeiro cuidado de saúde deve buscar despertar nas pessoas 

suas motivações para trabalhar as contradições que a afligem, descobrir 

seus temores, suas angustias, enfim, fazer estimular o pensamento crítico e 

a postura ativa e engajada do indivíduo face à sua condição. Esse trabalho 

requer do profissional de saúde, principalmente a capacidade de abrir mão 

do poder que subjetivamente exerce sobre o cliente, partindo do princípio 

de que a última palavra e a solução dos problemas estão em cada pessoa, e 

se envolver verdadeiramente com seu trabalho. 

A atividade coletiva dirigida para um objetivo comumente 

determinado permite a esperança, porque se caminha em direção ao futuro, 

mobilizando meios que são próprios e ao mesmo tempo de todos; impondo 

barreiras potentes contra o crescimento do processo alienador, do 

conformismo e da despersonalização. Permite também, além disso, a 
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experiência do pertencimento, da dignidade, do apoio e da proteção, e por 

outro lado, de ser capaz de lutar com todas as suas potencialidades, de ser 

agente da própria vida, protagonista de sua história – tudo por se perceber 

fazendo parte de um coletivo no qual se vê representado, e pelo qual se 

representa e se apresenta para si e para os demais. 

Do entrecruzamento de dados, pensamentos e questões, as reflexões 

realizam apenas respostas parciais, e a renoção do substrato de 

inquietações, interrogações e inflexões das quais se partiu. 

Refletem um processo complexo, permeado e constituído por forças 

contraditórias, pelo embate entre interesses e concepções diversas e 

antagônicas na construção de um fenômeno: os CAPS. 

Não sendo mais o que eram, e não sendo ainda o que devem ser, 

estes dispositivos constituem uma matéria plástica e permeável aos 

movimentos da história, aos impactos conjunturais e estruturais do campo 

social e das esferas de reprodução da vida. 

A natureza inexata, imprecisa e dinâmica que os define, encontra-se 

aí, no hiato entre passado e futuro, nos espaços vazios que deixam circular 

num presente atualizado a cada dia, as possibilidades de ser sem fechar-se 

ao devir. 
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Anexos Anexos Anexos Anexos     

    

    

Portaria SNAS nPortaria SNAS nPortaria SNAS nPortaria SNAS no o o o 189, 19 de novembro de 1991189, 19 de novembro de 1991189, 19 de novembro de 1991189, 19 de novembro de 1991    

O Secretário Nacional de Assistência à Saúde e presidente do Instituto 

Nacional de Assistência Média da Previdência Social, no uso de suas 

atribuições e tendo em vista o disposto nos artigos 141 e 143 do Decreto 

no 99.244, de 10 de maio de 1990. 

Considerando a necessidade de melhorar a qualidade da atenção às pessoas 

portadoras de transtornos mentais; 

Considerando a necessidade de diversificação dos métodos e técnicas 

terapêuticas, visando à integralidade da atenção a esse grupo e; 

Considerando finalmente a necessidade de compatibilizar os procedimentos 

das ações de saúde mental com o modelo assistencial proposto, 

resolve: 

1. Aprovar os Grupos e Procedimentos da Tabela do SIH-SUS, na área de 

Saúde Mental. 

1.1. Grupo 63.100.00-2 – internação em psiquiatria 

I, 63.001.00-4 – tratamento em psiquiatria em hospital psiquiátrico. 

1.2 grupo 63.100.01-1 – internação em psiquiatria  

Ii, 63.100.10-1 – tratamento em psiquiatria em hospital geral. 

1.3 grupo 63.100.02-9 – tratamento em psiquiatria em hospital-dia. 

63.100.20-9 – tratamento em psiquiatria em hospital- dia. 

2. Incluir no grupo 43.100.00-7 – diagnóstico e/ou primeiro atendimento, 

o procedimento 63.000.00-8 – diagnóstico e/ou primeiro atendimento em 

psiquiatria. 

2.1. O procedimento Diagnóstico e/ou Primeiro Atendimento em 

Psiquiatria será remunerado exclusivamente aos hospitais gerais 

previamente autorizados pelo órgão gestor local. 
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3. A partir de 1o de janeiro de 1992, será adotada a seguinte sistemática 

para as internações em Psiquiatria: 

3.1. Pagamento máximo de até 45 (quarenta e cinco) diárias de psiquiatria, 

através do documento AIH-1 – Autorização de Internação Hospitalar. 

3.2. As internações do Grupo 63.100.00-2 – INTERNAÇÃO EM 

PSIQUIATRIA I, poderão ultrapassar o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 

devendo, nesse caso, ser utilizado o formulário AIH complementar (AIH-5 

– longa permanência) com o mesmo no da AIH-1 que deu origem à 

internação, desde que seja autorizada, segundo critérios do órgão local do 

SUS. 

3.2.1. Cada AIH-5 permitirá a cobrança de até 31 (trinta e uma) diárias, 

ficando estabelecido o pagamento máximo de até 180 (cento e oitenta) 

diárias para o paciente de psiquiatria, através de um único número de AIH-

1. 

3.2.2. Toda autorização para emissão de AIH-5 deverá ser solicitada pelo 

diretor clínico da unidade assistencial, mediante laudo específico. 

Uma cópia do laudo médico deverá ser encaminhada, a cada 30 (trinta) 

dias, ao Órgão Gestor que, segundo critérios do nível local do SUS, 

autorizará ou não a continuação da internação. 

3.2.3. Após o período de 180 (cento e oitenta) dias, havendo necessidade 

do paciente permanecer internado, deverá a Unidade Assistencial solicitar 

nova AIH-1, conforme o estabelecido no item 3.4 desta Portaria.  

3.3 As AIHs dos pacientes atualmente internados que necessitam de 

continuidade de internação serão substituídas por novas AIHs, à medida 

que forem perdendo a validade, observado o cronograma do Anexo I. 

3.4 A autorização para emissão de AIH de paciente psiquiátrico será de 

competência exclusiva de gestores estaduais e/ou municipais.  

4. As normas técnicas para o cadastratamento de leitos psiquiátricos em 

hospitais gerais, hospitais-dia e urgências psiquiátricas serão elaboradas e 

divulgadas pelo Ministério da Saúde até 16 de dezembro de 1991, com 

complementação e regulamentação pelo gestor estadual e/ou municipal. 
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5. O número de leitos cadastrados de cada unidade assistencial será 

estabelecido pelo órgão gestor local. 

6. No Sistema de Informações Ambulatoriais, do Sistema Único de Saúde 

(SIA/SUS), a atenção em saúde mental incluirá novos procedimentos além 

dos já existentes (códigos 040-0 e 031-0): 

Código 038-8 Atendimento em grupo executados por profissionais de 

nível superior; 

Componentes: atividade de grupo de pacientes (grupo de orientação, grupo 

operativo, psicoterapia grupal e/ou familiar), composto por no mínimo 5 e 

no máximo 15 pacientes, com duração média de 60 minutos, executada por 

um profissional de nível superior, desenvolvida nas unidades ambulatoriais 

cadastradas no SIA, e que tenham estes profissionais devidamente 

cadastrados. 

Código 036-1 Atendimento em grupo executado por profissionais de nível 

médio; 

Componentes: atividades em grupo de pacientes (orientação, sala de 

espera), composta por no mínimo 10 e no máximo 20 pacientes, com 

duração média de 60 minutos, executada por profissional de nível médio, 

desenvolvida nas unidades ambulatoriais cadastradas do SIA, e que tenham 

estes profissionais devidamente cadastrados. 

Código 840-0 Atendimento em Núcleos/Centros de Atenção Psicossocial 

(01 turno); Componentes: atendimento a pacientes que demandem 

programa de atenção de cuidados intensivos, por equipe multiprofissional 

em regime de um turno de 4 horas, incluindo um conjunto de atividades 

(acompanhamento médico, acompanhamento terapêutico, oficina 

terapêutica, psicoterapia individual/grupal, atividades de lazer, orientação 

familiar) com fornecimento de duas refeições, realizado em unidades locais 

devidamente cadastradas no SIA para a execução deste tipo de 

procedimento. 
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Código 842-7 Atendimento em Núcleos/Centros Atenção Psicossocial (02 

turnos); Componentes: atendimento a pacientes que demandem programa 

de 

atenção de cuidados intensivos, por equipe multiprofissional em regime de 

dois turnos de 4 horas, incluindo um conjunto de atividades 

(acompanhamento médico, acompanhamento terapêutico, ofi cina 

terapêutica, psicoterapia individual/grupal, atividades de lazer, orientação 

familiar), com fornecimento de três refeições, realizado em unidades locais 

devidamente cadastradas no SIA para a execução deste tipo de 

procedimento.  

Código 844-3 Atendimento em Oficinas Terapêuticas I; Componentes: 

atividades grupais (no mínimo 5 e no máximo 15 pacientes) de 

socialização, expressão e inserção social, com duração mínima de 2 (duas) 

horas, executadas por profi ssional de nível médio, através de atividades 

como: carpintaria, costura, teatro, cerâmica, artesanato, artes plásticas, 

requerendo material de consumo específi co de acordo com a natureza da 

ofi cina. Serão realizadas em serviços extra-hospitalares, que contenham 

equipe mínima composta por quatro profi ssionais de nível superior, 

devidamente cadastrados no SIA para a execução deste tipo de atividade. 

Código 846-0 Atendimento em Oficinas Terapêuticas II; Componentes: 

atividades grupais (no mínimo 5 e no máximo 15 pacientes) de 

socialização, expressão e inserção social, executadas por profissional de 

nível superior, através de atividades como: teatro, cerâmica, rtesanato, artes 

plásticas, requerendo material de consumo específico de acordo com a 

natureza da oficina. Serão realizadas em serviços extra-hospitalares, que 

contenham equipe mínima composta por quatro profissionais de nível 

superior, devidamente cadastrados no SIA para a execução deste tipo de 

atividade. 

Código 039-6 Visita domiciliar por profissional de nível superior; 

Componentes: atendimento domiciliar realizado por profissional de nível 

superior, com duração média de 60 minutos.  
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Código 650-5 Psicodiagnóstico; Componentes: entrevistas de anamnese 

com o paciente, familiares ou responsáveis, utilização de técnicas de 

observação e/ou aplicação de testes/instrumentos de avaliação psicológica 

(o psicodiagnóstico sempre envolverá a elaboração de laudo, bem como a 

especificação das técnicas e testes), executado por psicólogo. 

7. Os estabelecimentos de saúde que prestam serviços de saúde mental, 

integrantes do Sistema Único de Saúde, serão submetidos periodicamente à 

supervisão, controle e avaliação, por técnico dos níveis federal, estadual 

e/ou municipal. 

8. Conforme modelo assistencial proposto para a atenção à saúde mental, o 

cadastramento dos serviços de saúde mental no SIH e no SIA caberá às 

secretarias estaduais e/ou municipais de saúde, com apoio técnico da 

Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde e da Coordenadoria 

de Cooperação Técnica e Controle do INAMPS no estado.  

9. Os valores de remuneração dos procedimentos constantes das tabelas do 

SIH/SUS e SIA/SUS serão estabelecidos em portarias específicas, com 

vigência a partir de 1o de janeiro de 1992.  

10. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos a 

partir de 1o de janeiro de 1992.  

 

Ricardo Akel 

 

Comentário 

Altera o financiamento das ações e serviços de saúde mental. Política 

pública se faz conhecer quando se define o seu financiamento. Essa portaria 

evidenciou que o nível central do SUS, como principal financiador do 

sistema público, oferecia para os demais gestores a possibilidade de 

implantar, no campo da atenção em saúde mental, ações e serviços mais 

contemporâneos à incorporação de conhecimentos e de valores éticos, 

substituindo o modelo tradicional: ela aprova os procedimentos 

NAPS/CAPS, oficinas terapêuticas e atendimento grupal e sinaliza que se 
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seguirá outra norma administrativa regulamentando todo o subsistema, 

considerado claramente inadequado. 

 

Portaria SNAS nPortaria SNAS nPortaria SNAS nPortaria SNAS no o o o 224, de 29 de janeiro de 1992224, de 29 de janeiro de 1992224, de 29 de janeiro de 1992224, de 29 de janeiro de 1992    

    

O Secretário Nacional de Assistência à Saúde e presidente do INAMPS, no 

uso das atribuições do Decreto no 99.244, de 10 de maio de 1990 e 

tendo em vista o disposto no artigo XVIII da Lei no 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, e o disposto no parágrafo 4o da Portaria 189/91, 

acatando exposição de motivos (17/12/91), da Coordenação de Saúde 

Mental do Departamento de Programas de Saúde da Secretaria Nacional de 

Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, estabelece as seguintes 

diretrizes e normas: 

1. Diretrizes:1. Diretrizes:1. Diretrizes:1. Diretrizes:    

– organização de serviços baseada nos princípios de universalidade, 

hierarquização, regionalização e integralidade das ações; 

– diversidade de métodos e técnicas terapêuticas nos vários níveis de 

complexidade assistencial; 

– garantia da continuidade da atenção nos vários níveis; – 

multiprofissionalidade na prestação de serviços; 

– ênfase na participação social desde a formulação das políticas de saúde 

mental até o controle de sua execução; 

– definição dos órgãos gestores locais como responsáveis pela 

complementação da presente portaria normativa e pelo controle e avaliação 

dos serviços prestados. 

2. Normas para o atendimento ambulatorial2. Normas para o atendimento ambulatorial2. Normas para o atendimento ambulatorial2. Normas para o atendimento ambulatorial    

(Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS) 

1. Unidade básica, centro de saúde e ambulatório. 

1.1. O atendimento em saúde mental prestado em nível ambulatorial 

compreende um conjunto diversificado de atividades desenvolvidas nas 
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unidades básicas/centro de saúde e/ou ambulatórios especializados, ligados 

ou não a policlínicas, unidades mistas ou hospitais. 

1.2. Os critérios de hierarquização e regionalização da rede, bem como a 

definição da população-referência de cada unidade assistencial serão 

estabelecidas pelo órgão gestor local. 

1.3. A atenção aos pacientes nestas unidades de saúde deverá incluir as 

seguintes atividades desenvolvidas por equipes multiprofissionais: 

– atendimento individual (consulta, psicoterapia, dentre outros); 

– atendimento grupal (grupo operativo, terapêutico, atividades 

socioterápicas, grupos de orientação, atividades de sala de espera, 

atividades educativas em saúde); 

– visitas domiciliares por profissional de nível médio ou superior; 

– atividades comunitárias, especialmente na área de referência do serviço de 

saúde. 

1.4. Recursos Humanos 

Das atividades acima mencionadas, as seguintes poderão ser executadas por 

profissionais de nível médio: 

– atendimento em grupo (orientação, sala de espera); 

– visita domiciliar; 

– atividades comunitárias. 

A equipe técnica de saúde mental para atuação nas unidades básicas/ 

centros de saúde deverá ser definida segundo critérios do órgão gestor 

local, podendo contar com equipe composta por profissionais 

especializados (médico psiquiatra, psicólogo e assistente social) ou com 

equipe integrada por outros profissionais (médico generalista, enfermeiro, 

auxiliares, agentes de saúde). 

No ambulatório especializado, a equipe multiprofissional deverá ser 

composta por diferentes categorias de profissionais especializados (médico 

psiquiatra, médico clínico, psicólogo, enfermeiro, assistente social, 

terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, neurologista e pessoal auxiliar), cuja 

composição e atribuições serão definidas pelo órgão gestor local. 
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2. Núcleos/centros de atenção psicossocial (NAPS/CAPS): 

2.1. Os NAPS/CAPS são unidades de saúde locais/regionalizadas que 

contam com uma população adscrita definida pelo nível local e que 

oferecem atendimento de cuidados intermediários entre o regime 

ambulatorial e a internação hospitalar, em um ou dois turnos de 4 horas, 

por equipe multiprofissional.  

2.2. Os NAPS/CAPS podem constituir-se também em porta de entrada da 

rede de serviços para as ações relativas à saúde mental, considerando sua 

característica de unidade de saúde local e regionalizada. Atendem também a 

pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 

urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar. Deverão estar 

integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em 

saúde mental. 

2.3. São unidades assistenciais que podem funcionar 24 horas por dia, 

durante os sete dias da semana ou durante os cinco dias úteis, das 8 às 18 

horas, segundo definições do órgão gestor local. Devem contar com leitos 

para repouso eventual. 

2.4. A assistência ao paciente no NAPS/CAPS inclui as seguintes 

atividades: 

– atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, 

entre outros); 

– atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atendimento em 

oficina terapêutica, atividades socioterápicas, dentre outras); 

– visitas domiciliares; 

– atendimento à família; 

– atividades comunitárias enfocando a integração do doente mental na 

comunidade e sua inserção social; 

– os pacientes que freqüentam o serviço por 4 horas (um turno) terão 

direito a duas refeições; os que freqüentam por um período de 8 horas 

(dois turnos) terão direito a três refeições. 

2.5. Recursos Humanos 
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A equipe técnica mínima para atuação no NAPS/CAPS, para o atendimento 

a 30 pacientes por turno de 4 horas, deve ser composta por: 

– 1 médico psiquiatra; 

– 1 enfermeiro; 

– 4 outros profissionais de nível superior (psicólogo, assistente social, 

terapeuta ocupacional e/ou outro profissional necessário a realização dos 

trabalhos); 

– profissionais de níveis médio e elementar necessários ao desenvolvimento 

das atividades. 

 

    

Portaria GM nPortaria GM nPortaria GM nPortaria GM no o o o 1.720, de 4 de outubro de 19941.720, de 4 de outubro de 19941.720, de 4 de outubro de 19941.720, de 4 de outubro de 1994    

 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, e 

 

Considerando que as pessoas definidas, tratadas ou hospitalizadas como 

mentalmente enfermas ou com perturbações emocionais têm, tal como se 

indica no Documento da Fundação da Federação Mundial de Saúde Mental 

(1948) e na Declaração Universal de Direitos Humanos (Nações Unidas, 

1948), a mesma dignidade inerente e iguais direitos inalienáveis devidos a 

todo ser humano; 

 

Considerando que todos os Estados-Membros das Nações Unidas se 

comprometeram a alcançar a meta de saúde para todos no ano 2000 

adotada pela Organização Mundial da Saúde; 

 

Considerando que a “saúde” compreende a saúde da mente e das emoções, 

assim como a saúde corporal; e 
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Considerando que o 10 de outubro de 1994 foi designado DIA MUNDIAL 

DA SAÚDE MENTAL pela Federação Mundial de Saúde Mental com o co-

patrocínio da Organização Mundial da Saúde a fim de: 

– conseguir que se respeitem os direitos das pessoas que sofrem 

transtornos mentais e emocionais; 

– ampliar os programas de prevenção que buscam reduzir a ameaça 

dos transtornos emocionais nos grupos vulneráveis; 

– promover o fornecimento dos serviços terapêuticos necessários e 

apropriados aos que deles necessitem; 

– melhorar a qualidade dos serviços de saúde mental em todo o 

mundo; e 

– promover a saúde mental e emocional em todos os povos, resolve: 

 

Art. 1o Proclamar a adesão do Brasil à celebração do 10 de outubro como 

Dia Mundial da Saúde Mental. 

 

Art. 2o Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Henrique Santillo 

 

Comentário 

Marca a adesão do Brasil à celebração do dia 10 de outubro como Dia 

Mundial da Saúde Mental, reafirmando a relevância da área no campo da 

saúde. 

 

    

Lei nº Lei nº Lei nº Lei nº 10216 10216 10216 10216 ---- De 06  De 06  De 06  De 06 de abril de 2001de abril de 2001de abril de 2001de abril de 2001    

    

Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.  

O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
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eu sanciono a seguinte Lei:  

 

Art. 1º Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno 

mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de 

discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção 

política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de 

gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra.  

 

Art. 2º Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa 

e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos 

direitos enumerados no parágrafo único deste artigo.  

 

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:  

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às 

suas necessidades;  

II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de 

beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na 

família, no trabalho e na comunidade;  

III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;  

IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas;  

V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a 

necessidade ou não de sua hospitalização involuntária;  

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;  

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de 

seu tratamento; 

VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos 

possíveis;  

IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde 

mental.  
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Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de 

saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores 

de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da 

família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim 

entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde 

aos portadores de transtornos mentais. 

 

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada 

quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. 

 

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social 

do paciente em seu meio.  

 

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a 

oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, 

incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, 

ocupacionais, de lazer, e outros.  

 

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais 

em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas 

dos recursos mencionados no § 2o e que não assegurem aos pacientes os 

direitos enumerados no parágrafo único do art. 2o. 

 

Art. 5º O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se 

caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu 

quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política 

específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob 

responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de 

instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do 
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tratamento, quando necessário.  

 

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo 

médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.  

 

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação 

psiquiátrica:  

 

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do 

usuário;  

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do 

usuário e a pedido de terceiro; e  

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.  

 

Art. 7º A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que a 

consente, deve assinar, no momento da admissão, uma declaração de que 

optou por esse regime de tratamento.  

Parágrafo único. O término da internação voluntária dar-se-á por solicitação 

escrita do paciente ou por determinação do médico assistente.  

 

Art. 8º A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por 

médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM 

do Estado onde se localize o estabelecimento.  

§ 1ºA internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e 

duas horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável 

técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo 

procedimento ser adotado quando da respectiva alta.  

§ 2º O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita 

do familiar, ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista 
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responsável pelo tratamento.  

 

Art. 9º A internação compulsória é determinada, de acordo com a 

legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições 

de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos 

demais internados e funcionários.  

 

Art. 10º Evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica grave e 

falecimento serão comunicados pela direção do estabelecimento de saúde 

mental aos familiares, ou ao representante legal do paciente, bem como à 

autoridade sanitária responsável, no prazo máximo de vinte e quatro horas 

da data da ocorrência.  

 

Art. 11º Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos não 

poderão ser realizadas sem o consentimento expresso do paciente, ou de 

seu representante legal, e sem a devida comunicação aos conselhos 

profissionais competentes e ao Conselho Nacional de Saúde.  

 

Art. 12º O Conselho Nacional de Saúde, no âmbito de sua atuação, criará 

comissão nacional para acompanhar a implementação desta Lei.  

 

Art. 13º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Brasília, 6 de abril de 2001; 180º da Independência e 113º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

José Gregori 

José Serra  
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Roberto Brant 

 

Comentário 

Esse texto, aprovado em última instância no plenário da Câmara Federal, 

reflete o consenso possível sobre uma lei nacional para a reforma 

psiquiátrica no Brasil. 

Tem como base o projeto original do deputado Paulo Delgado e versão final 

modificada do substitutivo do senador Sebastião Rocha. Inclui proposições 

contidas em substitutivos anteriores favoráveis ao projeto original (dos 

senadores Beni Veras e Lúcio Alcântara) ou contrários a ele (do senador 

Lucídio Portella). 

A lei redireciona o modelo da assistência psiquiátrica, regulamenta cuidado 

especial com a clientela internada por longos anos e prevê possibilidade de 

punição para a internação involuntária arbitrária ou desnecessária. 

 

 

 

Portaria GPortaria GPortaria GPortaria GM nM nM nM no o o o 336, de 19 de fevereiro de 2002336, de 19 de fevereiro de 2002336, de 19 de fevereiro de 2002336, de 19 de fevereiro de 2002    

    

O Ministro da Saúde, no uso de suas atribuições legais, 

 

Considerando a Lei no 10.216, de 6/4/01, que dispõe sobre a proteção e 

os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o 

modelo assistencial em saúde mental; 

 

Considerando o disposto na Norma Operacional de Assistência à Saúde – 

NOAS-SUS 01/2001, aprovada pela Portaria GM/MS no 95, de 26 de 

janeiro de 2001; 

 

Considerando a necessidade de atualização das normas constantes da 

Portaria MS/SAS no 224, de 29 de janeiro de 1992, resolve: 
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Art. 1o Estabelecer que os Centros de Atenção Psicossocial poderão 

constituir-se nas seguintes modalidades de serviços: CAPS I, CAPS II e 

CAPS III defi nidos por ordem crescente de porte/complexidade e 

abrangência populacional, conforme disposto nesta Portaria; 

§ 1o As três modalidades de serviços cumprem a mesma função no 

atendimento público em saúde mental, distinguindo-se pelas características 

descritas no artigo 3o desta Portaria, e deverão estar capacitadas para 

realizar prioritariamente o atendimento de pacientes com transtornos 

mentais severos e persistentes em sua área territorial, em regime de 

tratamento intensivo, semi-intensivo e não-intensivo, conforme definido 

adiante. 

§ 2o Os CAPS deverão constituir-se em serviço ambulatorial de atenção 

diária que funcione segundo a lógica do território; 

 

Art. 2o Definir que somente os serviços de natureza jurídica pública 

poderão executar as atribuições de supervisão e de regulação da rede de 

serviços de saúde mental. 

 

Art. 3o Estabelecer que os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) só 

poderão funcionar em área física específica e independente de qualquer 

estrutura hospitalar. 

Parágrafo único. Os CAPS poderão localizar-se dentro dos limites da área 

física de uma unidade hospitalar geral, ou dentro do conjunto arquitetônico 

de instituições universitárias de saúde, desde que independentes de sua 

estrutura física, com acesso privativo e equipe profissional própria. Art. 4o 

Definir que as modalidades de serviços estabelecidas pelo artigo 1o desta 

Portaria correspondem às características abaixo discriminadas: 

 

4.1. CAPS I – Serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional 
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para atendimento em municípios com população entre 20.000 e 70.000 

habitantes, com as seguintes características: 

a) responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização da 

demanda e da rede de cuidados em saúde mental no âmbito do seu 

território; 

b) possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da 

porta de entrada da rede assistencial no âmbito do seu território e/ou do 

módulo assistencial, definido na Norma Operacional de Assistência à Saúde 

(NOAS), de acordo com a determinação do gestor local; 

c) coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de supervisão de 

unidades hospitalares psiquiátricas no âmbito do seu território; 

d) supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e 

programas de saúde mental no âmbito do seu território e/ou do módulo 

assistencial; 

e) realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes que utilizam 

medicamentos essenciais para a área de Saúde Mental regulamentados pela 

Portaria/GM/MS no 1.077, de 24 de agosto de 1999, e medicamentos 

excepcionais, regulamentados pela Portaria/SAS/MS no 341, de 22 de 

agosto de 2001, dentro de sua área assistencial; 

f ) funcionar no período de 8 às 18 horas, em 2 (dois) turnos, durante os 

cinco dias úteis da semana.  

 

4.1.1. A assistência prestada ao paciente no CAPS I inclui as seguintes 

atividades: 

a) atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, 

entre outros); 

b) atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de 

suporte social, entre outras); 

c) atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível 

superior ou nível médio; 

d) visitas domiciliares; 



Anexos 

 

 

 379 

e) atendimento à família; 

f ) atividades comunitárias enfocando a integração do paciente na 

comunidade e sua inserção familiar e social; 

g) os pacientes assistidos em um turno (4 horas) receberão uma refeição 

diária, os assistidos em dois turnos (8 horas) receberão duas refeições 

diárias. 

4.1.2. Recursos Humanos 

A equipe técnica mínima para atuação no CAPS I, para o atendimento de 

20 (vinte) pacientes por turno, tendo como limite máximo 30 (trinta) 

pacientes/dia, em regime de atendimento intensivo, será composta por: 

a) 1 (um) médico com formação em saúde mental; 

b) 1 (um) enfermeiro; 

c) 3 (três) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias 

profissionais: psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo 

ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico; 

d) 4 (quatro) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de 

enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão. 

 

4.2. CAPS II – Serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional 

para atendimento em municípios com população entre 70.000 e 200.000 

habitantes, com as seguintes características: 

a) responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização da 

demanda e da rede de cuidados em saúde mental no âmbito do seu 

território; 

b) possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da 

porta de entrada da rede assistencial no âmbito do seu território e/ou do 

módulo assistencial, definido na Norma Operacional de Assistência à Saúde 

(NOAS), por determinação do gestor local; 

c) coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de supervisão de 

unidades hospitalares psiquiátricas no âmbito do seu território; 
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d) supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e 

programas de saúde mental no âmbito do seu território e/ou do módulo 

assistencial; 

e) realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes que utilizam 

medicamentos essenciais para a área de Saúde Mental regulamentados pela 

Portaria/GM/MS no 1.077, de 24 de agosto de 1999, e medicamentos 

excepcionais, regulamentados pela Portaria/SAS/MS no 341, de 22 de 

agosto de 2001, dentro de sua área assistencial; 

f ) funcionar de 8 às 18 horas, em 2 (dois) turnos, durante os cinco dias 

úteis da semana, podendo comportar um terceiro turno funcionando até às 

21 horas. 

4.2.1. A assistência prestada ao paciente no CAPS II inclui as seguintes 

atividades: 

a) atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, 

entre outros);  

b) atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de 

suporte social, entre outras); 

c) atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível 

superior ou nível médio; 

d) visitas domiciliares; 

e) atendimento à família; 

f ) atividades comunitárias enfocando a integração do doente mental na 

comunidade e sua inserção familiar e social; 

g) os pacientes assistidos em um turno (4 horas) receberão uma refeição 

diária: os assistidos em dois turnos (8 horas) receberão duas refeições 

diárias. 

 

4.2.2. Recursos Humanos 

A equipe técnica mínima para atuação no CAPS II, para o atendimento de 

30 (trinta) pacientes por turno, tendo como limite máximo 45 (quarenta e 

cinco) pacientes/dia, em regime intensivo, será composta por: 
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a) 1 (um) médico psiquiatra; 

b) 1 (um) enfermeiro com formação em saúde mental; 

c) 4 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias 

profissionais: psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta 

ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto 

terapêutico; 

d) 6 (seis) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de 

enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão. 

 

4.3. CAPS III – Serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional 

para atendimento em municípios com população acima de 200.000 

habitantes, com as seguintes características: 

a) constituir-se em serviço ambulatorial de atenção contínua, durante 24 

horas diariamente, incluindo feriados e finais de semana; 

b) responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização da 

demanda e da rede de cuidados em saúde mental no âmbito do seu 

território; 

c) possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da 

porta de entrada da rede assistencial no âmbito do seu território e/ou do 

módulo assistencial, definido na Norma Operacional de Assistência à Saúde 

(NOAS), por determinação do gestor local; 

d) coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de supervisão de 

unidades hospitalares psiquiátricas no âmbito do seu território; 

e) supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e 

programas de saúde mental no âmbito do seu território e/ou do módulo 

assistencial; 

f) realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes que utilizam 

medicamentos essenciais para a área de Saúde Mental regulamentados pela 

Portaria/GM/MS no 1.077, de 24 de agosto de 1999, e medicamentos 

excepcionais, regulamentados pela Portaria/SAS/MS no 341, de 22 de 

agosto de 2001, dentro de sua área assistencial; 
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g) estar referenciado a um serviço de atendimento de urgência/ emergência 

geral de sua região, que fará o suporte de atenção médica. 

 

4.3.1. A assistência prestada ao paciente no CAPS III inclui as seguintes 

atividades: 

a) atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, orientação, entre 

outros); 

b) atendimento grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de 

suporte social, entre outras); 

c) atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível 

superior ou nível médio; 

d) visitas e atendimentos domiciliares; 

e) atendimento à família; 

f) atividades comunitárias enfocando a integração do doente mental na 

comunidade e sua inserção familiar e social; 

g) acolhimento noturno, nos feriados e fi nais de semana, com no máximo 

5 (cinco) leitos, para eventual repouso e/ou observação;  

h) os pacientes assistidos em um turno (4 horas) receberão uma refeição 

diária, os assistidos em dois turnos (8 horas) receberão duas refeições 

diárias e os que permanecerem no serviço durante 24 horas contínuas 

receberão quatro refeições diárias; 

i) a permanência de um mesmo paciente no acolhimento noturno fica 

limitada a 7 (sete) dias corridos ou 10 (dez) dias intercalados em um 

período de 30 (trinta) dias. 

 

4.3.2. Recursos Humanos 

A equipe técnica mínima para atuação no CAPS III, para o atendimento de 

40 (quarenta) pacientes por turno, tendo como limite máximo 60 

(sessenta) pacientes/dia, em regime intensivo, será composta por: 

a) 2 (dois) médicos psiquiatras; 

b) 1 (um) enfermeiro com formação em saúde mental; 
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c) 5 (cinco) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias: 

psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo 

ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico; 

d) 8 (oito) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de 

enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão. 

 

4.3.2.1. Para o período de acolhimento noturno, em plantões corridos de 

12 horas, a equipe deve ser composta por: 

a) 3 (três) técnicos/auxiliares de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro 

do serviço; 

b) 1 (um) profissional de nível médio da área de apoio. 

 

4.3.2.2. Para as 12 horas diurnas, nos sábados, domingos e feriados, a 

equipe deve ser composta por: 

a) 1 (um) profissional de nível superior dentre as seguintes categorias: 

médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional ou 

outro profissional de nível superior justificado pelo projeto terapêutico; 

b) 3 (três) técnicos/auxiliares técnicos de enfermagem, sob supervisão do 

enfermeiro do serviço; 

c) 1 (um) profissional de nível médio da área de apoio. 

 

Art. 5o Estabelecer que os CAPS I, II, III, CAPSi II e CAPSad II deverão 

estar capacitados para o acompanhamento dos pacientes de forma intensiva, 

semi-intensiva e não-intensiva, dentro de limites quantitativos mensais que 

serão fixados em ato normativo da Secretaria de Assistência à Saúde do 

Ministério da Saúde. 

Parágrafo único. Define-se como atendimento intensivo aquele destinado 

aos pacientes que, em função de seu quadro clínico atual, necessitem 

acompanhamento diário; semi-intensivo é o tratamento destinado aos 

pacientes que necessitam de acompanhamento freqüente, fixado em seu 

projeto terapêutico, mas não precisam estar diariamente no CAPS; não-
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intensivo é o atendimento que, em função do quadro clínico, pode ter uma 

freqüência menor. A descrição minuciosa dessas três modalidades deverá 

ser objeto de portaria da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da 

Saúde, que fixará os limites mensais (número máximo de atendimentos); 

para o atendimento intensivo (atenção diária), será levada em conta a 

capacidade máxima de cada CAPS, conforme definida no Artigo 2o. 

 

Art. 6o Estabelecer que os atuais CAPS e NAPS deverão ser recadastrados 

nas modalidades CAPS I, II, III, CAPSi II e CAPSad II pelo gestor estadual, 

após parecer técnico da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da 

Saúde. 

Parágrafo único. O mesmo procedimento se aplicará aos novos CAPS que 

vierem a ser implantados.  

 

Art. 7o Definir que os procedimentos realizados pelos CAPS e NAPS 

atualmente existentes, após o seu recadastramento, assim como os novos 

que vierem a ser criados e cadastrados, serão remunerados através do 

Sistema APAC/SIA, sendo incluídos na relação de procedimentos 

estratégicos do SUS e financiados com recursos do Fundo de Ações 

Estratégicas e Compensação – FAEC. 

 

Art. 8º Estabelecer que serão alocados no FAEC, para a finalidade descrita 

no art. 5o, durante os exercícios de 2002 e 2003, recursos financeiros no 

valor total de R$52.000.000,00 (cinqüenta e dois milhões de reais), 

previstos no orçamento do Ministério da Saúde 

 

Art 9º Definir que os procedimentos a serem realizados pelos CAPS, nas  

modalidades I, II (incluídos CAPSi II e CAPSad II) e III, objetos da presente 

Portaria, serão regulamentados em ato próprio do Secretário de Assistência 

à Saúde do Ministério da Saúde. 
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Art. 10º Esta Portaria entrará em vigor a partir da competência fevereiro de 

2002, revogando-se as disposições em contrário.  

 

José Serra 

 

Comentário 

Acrescenta novos parâmetros aos definidos pela Portaria no 224/92 para a 

área ambulatorial, ampliando a abrangência dos serviços substitutivos de 

atenção diária, estabelecendo portes diferenciados a partir de critérios 

populacionais, e direcionando novos serviços específicos para área de álcool 

e outras drogas e infância e adolescência. Cria, ainda, mecanismo de 

financiamento próprio, para além dos tetos financeiros municipais, para a 

rede de CAPS. 

 

Portaria GM nPortaria GM nPortaria GM nPortaria GM no o o o 626, de 1626, de 1626, de 1626, de 1o o o o de abril de 2002de abril de 2002de abril de 2002de abril de 2002    

 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando a Portaria GM/MS no 336, de 19 de fevereiro de 2002, que 

define as normas e diretrizes para a organização dos serviços que prestam 

assistência em saúde mental, e Considerando a Portaria SAS/MS no 189, 

de 20 de março de 2002, que inclui no Subsistema APAC/SIA-SUS os 

Serviços de Atenção Psicossocial e seus procedimentos, resolve: 

 

Art. 1o Determinar que a totalidade dos recursos do Ministério da Saúde 

destinados ao financiamento dos procedimentos constantes da Portaria 

SAS/MS nº 189, de 20 de março de 2002, seja incluída no Fundo de 

Ações Estratégicas e Compensação – FAEC. 

§ 1o Os recursos de que trata este artigo são adicionais aos recursos 

próprios de estados e Distrito Federal destinados para este mesmo fim. 

§ 2o Estão incluídos nestes recursos aqueles anteriormente destinados ao 

custeio dos procedimentos 19.151.01.2 – Atendimento em núcleos/ 
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centros de atenção psicossocial – dois turnos paciente/dia e 19.151.02.0 – 

Atendimento em núcleos/centros de atenção psicossocial – um turno 

paciente/dia 

§ 3o Os valores financeiros que integrarão o FAEC para o custeio dos 

procedimentos constantes da Portaria SAS/MS no 189, de 20 de março de 

2002, serão compostos por: 

a - Recursos já existentes no teto livre e destinados a este fim, com base na 

produção específica do ano de 2001; 

b - Recursos novos disponibilizados pelo Ministério da Saúde. 

 

Art. 2º Estabelecer que os valores referentes ao financiamento destes 

procedimentos, apurados por meio do processamento realizado pelo 

Departamento de Informática do SUS/DATASUS, serão transferidos aos 

municípios e estados em Gestão Plena de Sistema e, no caso dos estados 

não habilitados, serão acrescidos aos respectivos limites financeiros. 

 

Art. 3º Estabelecer que os gestores dos estados, Distrito Federal e dos 

municípios em Gestão Plena do Sistema efetuem, aos prestadores de 

serviços, os pagamentos objeto desta Portaria. 

Parágrafo único. O Ministério da Saúde fará o repasse para conta específica, 

vinculada ao respectivo Fundo de Saúde, sendo vedada a movimentação 

desta para outros fins. 

 

Art. 4º Determinar que os gestores estaduais/municipais façam o 

pagamento aos prestadores, observando o prazo estabelecido pela Portaria 

GM/MS no 3.478, de 20 de agosto de 1998. 

Parágrafo único. O não cumprimento dos prazos de que trata este artigo é 

motivo para a instauração de auditoria com vistas à desabilitação do 

município e/ou estado. 
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Art. 5º Estabelecer que os recursos orçamentários objeto desta Portaria 

correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar 

os seguintes Programas de Trabalho: 

10.302.0023.4306 –Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 

em regime de Gestão Plena do Sistema Único de Saúde – SUS. 

10.302.0023.4307 – Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 

prestado pela Rede Cadastrada no Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

Art. 6º Estabelecer, na forma do Anexo desta Portaria, o número de 

Centros de Atenção Psicossocial previsto por Unidade da Federação.  

 

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

financeiros a partir da competência setembro de 2002. 

 

Barjas Negri 

 

Comentário 

Esta portaria determina que os recursos destinados ao custeio dos CAPS 

definidos na Portaria SAS no 336 e no 189 sejam incluídos no Fundo de 

Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), sendo recursos extra-teto, 

garantindo também a utilização dos mesmos para os procedimentos 

previstos. Define também, o plano de expansão da rede de CAPS no País 

para 2002. 

 

Portaria SAS nPortaria SAS nPortaria SAS nPortaria SAS no o o o 189, de 20 de março de 2002189, de 20 de março de 2002189, de 20 de março de 2002189, de 20 de março de 2002    

Comentário 

Insere novos procedimentos ambulatoriais na tabela do SIA-SUS, 

a partir do estabelecido pela Portaria GM no 336/2002, ampliando o 

financiamento daqueles serviços. 

 

Portaria GM nPortaria GM nPortaria GM nPortaria GM no o o o 1.455, de 31 de julho de 20031.455, de 31 de julho de 20031.455, de 31 de julho de 20031.455, de 31 de julho de 2003    
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O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, 

 

Considerando a Lei no 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a 

proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo assistencial em saúde mental; 

 

Considerando a Portaria no 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002, que 

define as normas e diretrizes para a organização dos serviços que prestam 

assistência em saúde mental; 

 

Considerando a Portaria no 189/SAS de 20 de março de 2002, que inclui 

procedimentos ambulatoriais na tabela do SIA-SUS para o custeio dos 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); e 

 

Considerando a necessidade de estruturação e consolidação da rede extra-

hospitalar de atenção à Saúde Mental em todas as unidades da federação, 

Resolve: 

 

Art. 1o Definir incentivo financeiro da ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) para cada CAPS I, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada CAPS II, 

R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para cada CAPS III e R$ 30.000,00 

(trinta mil reais) para cada CAPSi habilitados pelo Ministério da Saúde no 

Distrito Federal, estados e municípios, no exercício de 2002 para realizar 

os procedimentos definidos pela Portaria no 189/SAS de 20 de março de 

2002, conforme discriminado no Anexo desta Portaria. 

§ 1o Os incentivos de que trata o caput deste artigo serão transferidos em 

parcela única fundo a fundo ao Distrito Federal, estados e municípios, sem 

onerar os respectivos tetos da assistência de média e alta complexidade. 

§ 2o Não serão beneficiados os municípios que já tiverem recebido, no 

exercício de 2002, para cada CAPS I, CAPS II, CAPS III e CAPSi 
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implantados, recursos do Fundo Nacional de Saúde para a execução da 

Ação do Plano Plurianual/PPA – “Implantação de Serviço Ambulatorial de 

Saúde Mental e Prevenção ao Uso indevido de Álcool e Outras Drogas”, do 

Programa 0018 – Saúde Mental, por meio de convênio com o Ministério 

da Saúde. 

§ 3o O incentivo de que trata o caput deste artigo não se aplica aos CAPS 

que foram implantados no Distrito Federal, estados e municípios mediante 

celebração de convênio destes com fundações, ONG ou instituições 

filantrópicas, pois se destina a apoiar financeiramente apenas a implantação 

de serviços de natureza jurídica pública . 

Art. 2o Determinar que os CAPS I, CAPS II, CAPS III e CAPSi que forem 

implantados no Distrito Federal, estados e municípios durante o exercício 

de 2003 e habilitados em Portaria da Secretaria de Atenção à Saúde/MS 

farão juz ao incentivo financeiro nas mesmas condições estabelecidas no 

artigo 1o e seus parágrafos. 

§ 1o O incentivo de que trata este artigo será transferido em parcela única 

fundo a fundo ao Distrito Federal, estados e municípios após a publicação 

de Portaria da Secretaria de Atenção à Saúde/MS que habilitará os serviços 

a cobrar os procedimentos definidos pela Portaria no 189/SAS, de 20 de 

março de 2002, aplicando-se apenas aos serviços de natureza jurídica 

pública . 

§ 2o Não farão juz ao incentivo de que trata o caput deste artigo o Distrito 

Federal, estados e municípios que tiverem recebido, no exercício de 2002, 

recursos do Fundo Nacional de Saúde para a execução da ação do Plano 

Plurianual – “Implantação de Serviço Ambulatorial de Saúde Mental e 

Prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas” – Programa 0018, 

Saúde Mental, por meio de convênio com o Ministério da Saúde. 

Art. 3o Estabelecer que os recursos orçamentários objetos desta Portaria 

correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar 

os programas de trabalho abaixo: 
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10.302.18.3911 – Implantação de serviço ambulatorial de saúde mental e 

prevenção ao uso indevido de álcool e drogas;  

10.302.23.4306 – Atendimento ambulatorial, emergencial e hospitalar em 

regime de gestão plena do Sistema Único de Saúde (SUS); 

10.302.23.4307 – Atendimento ambulatorial, emergencial e hospitalar 

prestado pela rede cadastrada no Sistema Único de Saúde (SUS)  

 

Art 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Humberto Costa 

 

Comentário 

Define a transferência fundo a fundo de um incentivo financeiro para 

compra de equipamentos para esses serviços, abrangendo todos os CAPS 

cadastrados em 2002 e 2003. 

 

PORTARIA NPORTARIA NPORTARIA NPORTARIA Nºººº 245/GM Em 17 de fevere 245/GM Em 17 de fevere 245/GM Em 17 de fevere 245/GM Em 17 de fevereiro de 2005.iro de 2005.iro de 2005.iro de 2005.    

 

 Destina incentivo financeiro para implantação de Centros de Atenção 
Psicossocial e dá outras providências. 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e 

Considerando a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a 
proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental; 

Considerando a Portaria nº 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002, que 
define as normas e diretrizes para a organização dos serviços que prestam 
assistência em saúde mental; e 

Considerando a necessidade de acelerar a estruturação e a consolidação da 
rede extra-hospitalar de atenção à Saúde Mental em todas as unidades da 
Federação, 

 R E S O L V E: 
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Art. 1º  Destinar ao Distrito Federal, aos Estados, e aos Municípios, 
incentivo financeiro, para implantação de novos Centros de Atenção 
Psicossocial - CAPS, observadas as diretrizes da Portaria nº 336/GM, de 
19 de fevereiro de 2002. 

Art. 2º Determinar que as solicitações de incentivo para implantação dos 
CAPS sejam apresentadas ao Ministério da Saúde, com cópia para a 
respectiva Secretaria de Estado da Saúde, devendo ser instruídas com os 
seguintes documentos: 

I - ofício do gestor solicitando o incentivo financeiro; 

II - projeto terapêutico do serviço; 

III - cópia das identidades profissionais dos técnicos compondo equipe 
mínima, segundo as diretrizes da Portaria 336/GM, de 19 de fevereiro de 
2002; 

IV - termo de compromisso do gestor local, assegurando o início do 
funcionamento do CAPS em até 3 (três) meses após o recebimento do 
incentivo financeiro de que trata esta Portaria; e 

V - proposta técnica de aplicação dos recursos. 

Art. 3º  Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas 
necessárias para a devolução dos recursos recebidos, caso haja o 
descumprimento do prazo de implantação efetiva do CAPS, definido nesta 
Portaria. 

Art. 4º  Definir que o incentivo de que trata o artigo 1º desta Portaria seja 
da ordem de: 

I - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada CAPS I em fase de 
implantação; 

II - R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada CAPS II em fase de 
implantação; 

III - R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada CAPSi em fase de 
implantação; 

IV - R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para cada CAPS III em fase de 
implantação; e 

V - R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para cada CAPSad, em fase de 
implantação. 
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§ 1º  Os incentivos serão transferidos em parcela única, aos respectivos 
fundos, dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, sem onerar os 
respectivos tetos da assistência de média e alta complexidade. 

§ 2º  Os incentivos repassados deverão ser aplicados na implantação dos 
Centros de Atenção Psicossocial, podendo ser utilizados para reforma do 
local em que funcionará o CAPS, compra de equipamentos, aquisição de 
material de consumo e/ou capacitação da equipe técnica e outros itens de 
custeio. 

§ 3º  O incentivo de que trata esta Portaria destina-se a apoiar 
financeiramente apenas a implantação de serviços de natureza jurídica 
pública. 

Art. 5º  Estabelecer que os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, 
corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o 
seguinte programa de trabalho: 

10.302.1312.8529 - Serviços Extra-Hospitalares de Atenção aos 
Portadores de Transtornos Mentais e Transtornos Decorrentes do Uso de 
Álcool e Outras Drogas. 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, cessando os 
efeitos da Portaria nº 1.935/GM, de 16 de setembro de 2004, publicada 
no DOU nº 180, de 17 de setembro de 2004, Seção 1, pág. 51. 

 HUMBERTO COSTA 

    

    

PORTARIA NPORTARIA NPORTARIA NPORTARIA Nºººº 11 11 11 1174/GM DE 7 DE JULHO DE 2005. 74/GM DE 7 DE JULHO DE 2005. 74/GM DE 7 DE JULHO DE 2005. 74/GM DE 7 DE JULHO DE 2005.  

Destina incentivo financeiro emergencial para o Programa de 
Qualificação dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS e dá outras 
providências. 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e 

Considerando a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe 
sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental; 

Considerando as recomendações da III Conferência Nacional de Saúde 
Mental, que deliberou pela criação de programas estratégicos, 
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interdisciplinares e permanentes que promovam a qualificação da rede de 
atenção psicossocial; 

Considerando a Portaria nº 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002, 
que estabelece as modalidades de atendimento dos CAPS e a Portaria n° 
189/SAS/MS, de 20 de março de 2002, que regulamenta e define os 
procedimentos dos Centros de Atenção Psicossocial; 

Considerando a necessidade de acelerar a estruturação e a 
consolidação da rede extra-hospitalar de atenção à saúde mental em todas 
as unidades da federação; 

Considerando que os Centros de Atenção Psicossocial são serviços 
fundamentais para a Reforma Psiquiátrica Brasileira e são os dispositivos 
estratégicos para o ordenamento da rede de atenção psicossocial em seu 
território de referência; 

Considerando que os CAPS, por ter papel estratégico na reforma do 
modelo assistencial, devem constituir-se como espaços de formação; 

Considerando a necessidade de aperfeiçoar a integração dos Centros 
de Atenção Psicossocial - CAPS com a rede básica de saúde; 

Considerando a importância de prover uma participação mais efetiva 
dos familiares nos CAPS e a realização sistemática de atividades com a 
participação de familiares; 

Considerando que é atribuição dos gestores garantir o funcionamento 
adequado e eficiente dos serviços de saúde; 

Considerando a deliberação de grupo de trabalho específico, do 
Congresso Brasileiro dos CAPS, realizado em 2004, sobre a implantação 
de supervisão clínico-institucional nesses serviços; e 

Considerando que, em avaliação nacional dos CAPS (AVALIAR CAPS 
y BR/2005),  verificou-se a inexistência de acompanhamento e supervisão 
clínico-institucional regular na maioria dos CAPS de todos os estados e do 
distrito federal, bem como identificaram-se outras necessidades de 
qualificação, 

R E S O L V E: 

 Art. 1º  Destinar incentivo financeiro para o Distrito Federal, os 
estados e os municípios, em caráter emergencial e temporário, para que os 
municípios desenvolvam Programa de Qualificação do Atendimento e da 
Gestão dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. 
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 Art. 2º  Estabelecer que o Programa de Qualificação dos CAPS deva 
incluir as seguintes ações: a) supervisão clínico-institucional regular 
(semanal); b) ações de atenção domiciliar e em espaços comunitários; c) 
ações de acompanhamento integrado com a rede de atenção básica em seu 
território de referência; d) realização de projetos de estágio e de 
treinamento em serviço, em articulação com centros formadores; e) ações 
de integração com familiares e comunidade; f) desenvolvimento de 
pesquisas que busquem a integração entre teoria e prática e a produção de 
conhecimento,  em articulação com centros formadores. 

 Art. 3º  Definir como supervisão clínico-institucional o trabalho de 
um profissional de saúde mental externo ao quadro de profissionais dos 
CAPS, com comprovada habilitação teórica e prática, que trabalhará junto à 
equipe do serviço durante pelo menos 3 a 4 horas por semana, no sentido 
de assessorar, discutir e acompanhar o trabalho realizado pela equipe, o 
projeto terapêutico do serviço, os projetos terapêuticos individuais dos 
usuários, as questões institucionais e de gestão do CAPS e outras questões 
relevantes para a qualidade da atenção realizada. 

 Art. 4º  Estabelecer que uma comissão técnica de caráter consultivo,  
coordenada pelo Departamento de Ações Programáticas Estratégicas y Área 
Técnica de Saúde Mental, acompanhe e analise as solicitações de incentivo 
emergencial para supervisão nos CAPS. 

Parágrafo único.  A comissão técnica consultiva terá, entre suas 
atribuições, a de assessorar os municípios na articulação com as instituições 
formadoras, de modo a facilitar a implantação do Programa de Qualificação 
dos CAPS. 

 Art. 5º  Estabelecer, como exigência para que o repasse do incentivo 
financeiro seja efetivado, que o gestor municipal/estadual responsável pelos 
CAPS encaminhe ao Departamento de Ações Programáticas Estratégicas y 
DAPES -  Área Técnica de Saúde Mental, da Secretaria de Atenção à Saúde 
- SAS, e para a Secretaria de Saúde Estadual correspondente, se for o caso, 
os seguintes documentos: 

I - ofício do gestor solicitando o incentivo financeiro para a 
implantação do Programa de Qualificação dos CAPS, informando o número 
de CAPS do município que serão contemplados. 

II - projeto técnico do Programa de Qualificação dos CAPS (conforme 
roteiro sugerido pelo Ministério da Saúde, disponível no portal 
http://pvc.datasus.gov.br). 

III - currículo y vitae do profissional que fará a supervisão clínico-
institucional em cada CAPS; e 
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IV - relatórios trimestrais sobre as ações do Programa de Qualificação 
encaminhados pelo gestor local, elaborado e assinado pelo supervisor de 
cada CAPS e com a assinatura da coordenação do serviço. 

 Art. 6º  Os incentivos terão o valor total de R$10.000,00 (dez mil 
reais) para cada CAPS com solicitação aprovada e serão transferidos aos 
fundos dos estados, dos municípios, e do Distrito Federal,  em três parcelas 
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 
3.000,00 (três mil reais) nesta ordem, sem onerar os respectivos tetos da 
assistência de média e alta complexidade. 

§ 1º  Com o objetivo de permitir mais extensa e equânime 
distribuição de recursos a todos os municípios, naqueles que tiverem mais 
de três CAPS em funcionamento, os valores de repasse, a partir do 4º 
CAPS, serão de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em três parcelas iguais de R$ 
2.000,00 (dois mil reais).  

§ 2º  Os incentivos repassados deverão ser aplicados na implantação 
do Programa de Qualificação dos CAPS, conforme estabelecido no artigo 
2º desta portaria. 

§ 3º  O repasse da segunda e terceira parcelas fica condicionado à 
análise dos relatórios trimestrais previstos no inciso IV do Artigo 5º desta 
Portaria. 

 Art. 7º  O incentivo financeiro, objeto desta Portaria, tem caráter 
emergencial e, terá duração de um ano, a contar da publicação da portaria 
pelo Ministério da Saúde.  

 Art. 8º  Recomendar aos municípios que não possuírem profissionais 
habilitados para realizarem a supervisão clínico-institucional dos CAPS que 
apresentem projetos ao Ministério da Saúde, visando ao desenvolvimento 
de programas de formação de profissionais habilitados para a função de 
supervisores. 

 Art. 9º  Estabelecer que os recursos orçamentários, objeto desta 
Portaria, corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo 
onerar os seguintes programas de trabalho: 

I - 10.571.1312.8525 - Fomento a Estudos e Pesquisas sobre a 
Saúde de Grupos Populacionais Estratégicos e em Situações Especiais de 
Agravo. 

II - 10.302.1312.8529  - Serviços Extra-Hospitalares de Atenção aos 
Portadores de Transtornos Mentais e de Transtornos Decorrentes do Uso 
de Álcool e outras Drogas. 
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 Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

HUMBERTO COSTA 

    

Portaria GM 1174/05Portaria GM 1174/05Portaria GM 1174/05Portaria GM 1174/05    ---- Critérios para repasse dos incentivos  Critérios para repasse dos incentivos  Critérios para repasse dos incentivos  Critérios para repasse dos incentivos ---- 2005 2005 2005 2005----2006200620062006 

 
Introdução 

 
Considerando que o funcionamento eficaz e adequado dos CAPS depende 
de um esforço permanente de qualificação destes serviços, a Portaria 
1174/GM destina incentivo financeiro para o os municípios, Estados e o 
Distrito Federal, em caráter emergencial e temporário, para que 
desenvolvam projetos de Qualificação do Atendimento e da Gestão dos 
CAPS. Pretende-se também incentivar a implantação de ações de supervisão 
clínico-intitucional como um dos instrumentos para a efetiva qualificação 
dos CAPS. 
Os projetos devem estar em consonância com os princípios do SUS, da 
Reforma Psiquiátrica e das recomendações da III Conferência Nacional de 
Saúde Mental, que deliberou pela criação de programas estratégicos, 
interdisciplinares e permanentes que promovam a qualificação da rede de 
atenção psicossocial.  

II - Critérios Gerais Para selecionar quais os CAPS que serão beneficiados 
em 2005-2006 serão considerados:  

1- Distribuição regional/estadual, de forma que todos os Estados estejam 
contemplados 

2- Número de CAPS existentes no Estado  

3- Dificuldades de acesso a Centros de Formação 

 4-  Análise do Projeto de Qualificação dos CAPS 
Os projetos serão analisados por uma Comissão Técnica, de caráter 
consultivo, coordenada pela coordenação de saúde mental do Ministério da 
Saúde, com integrantes de todas as regiões, que acompanharão e analisarão 
os projetos recebidos para incentivo de qualificação dos CAPS. 
Após a conclusão do processo de avaliação, o resultado será divulgado e os 
CAPS contemplados receberão o incentivo segundo a disponibilidade de 
recursos para os anos de 2005/2006.  
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III - Procedimentos e critérios para a aprovação dos projetos que receberão 
os incentivos financeiros para qualificação dos CAPS. 

A. O Projeto deverá contemplar:  

1- Supervisão clínico-institucional regular com profissional com experiência 
comprovada na área de saúde mental.  

1.1-  A supervisão poderá ser quinzenal, nos casos em que isto se justifique 
pela inviabilidade de profissionais no município e/ou região. 
 

2- Apoio às ações de atenção domiciliar e em espaços comunitários, que 
integrem o serviço à rede de atendimento, visando garantir os direitos 
fundamentais dos usuários e sua participação comunitária; 

3- Acompanhamento de forma matricial da rede de atenção básica em seu 
território de referência;  
 

4- Ações de integração dos familiares e comunidade com o serviço; 
B. Constituem também ações relevantes que o projeto poderá contemplar: 
 

5- Estágio e formação em serviço, em articulação com instituições 
formadoras; 
 

6- Desenvolvimento de pesquisas e avaliação, que busquem a integração 
entre a teoria e a prática e a produção de conhecimento em serviço, em 
articulação com instituições formadoras;  

7- Proposta objetiva de continuidade e sustentabilidade do projeto; 
 

8- Proposta objetiva de monitoramento e avaliação de resultados do 
projeto; 

 
IV - Prazo de entrega do projeto  

Fica estabelecido até o dia 24 de outubro para recebimentos dos projetos 
que deverão ser encaminhados para a Coordenação Nacional de Saúde 
Mental/Ministério da Saúde, pelo correio, com cópia para as respectivas 
coordenações estaduais de saúde mental.  
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Endereço: Ministério da Saúde, DAPE/SAS - Coordenação Nacional de 
Saúde Mental, Esplanada dos Ministérios, Bloco G, 6º Andar, sala 606. 
CEP: 70058-900 Data limite de postagem: 24/10/2005 

 
Brasília, 21 de setembro de 2005 MS/SAS/DAPE Coordenação de Saúde 
Mental 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


