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EEPPÍÍGGRRAAFFEE  
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RREESSUUMMOO  

    
Esta dissertação analisa o movimento de luta antimanicomial em Pernambuco, a sua 
história e a participação dos portadores de transtornos mentais em tal coletivo. Discute 
o movimento de luta antimanicomial dentro do rol dos chamados novos movimentos 
sociais, os quais são formados por sujeitos oriundo de diferentes camadas sociais em 
torno de lutas específicas de grupos sociais. O movimento antimanicomial é composto 
por três segmentos principais: usuários, familiares e técnicos. A história do movimento 
no estado não possui uma trajetória linear e evidencia que em vários momentos houve 
preocupação em estar mobilizando os usuários. Estes, contudo, se afastaram do 
movimento e tal fato é atribuído a ciclos naturais do movimento. Questionamos tal 
explicação e nesse trabalho procuramos investigar, a partir da fala dos usuários, como 
eles compreendem a sua participação no movimento e os motivos que os levaram a se 
afastar do mesmo. Concluímos que as causas do seu afastamento estão relacionadas à 
dinâmica do movimento e suas relações. E estas, por sua vez, são influenciadas pela 
dinâmica social, pela racionalidade burguesa. Por isso mesmo algumas das questões 
trazidas nesse estudo não são exclusivas do movimento antimanicomial em 
Pernambuco, entretanto, há especificidades importantes uma vez que se trata de um 
coletivo que luta pelos direitos dos chamados loucos.   

PPaallaavvrraass--cchhaavveess::  Movimento Social; Participação Social; Luta Antimanicomial, 

Pernambuco.  
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RRÉÉSSUUMMÉÉ  

   
Cette dissertation analyse le mouvement de la lutte antimanicomial à Pernambuco, son 
histoire et la participation des porteurs de troubles mentaux dans ce colectif. Discute ce 
mouvement parmi ceux qu’on appele les nouveaux mouvements sociaux, lesquels sont 
formés par de sujets venus de diférentes couches sociales autour de de luttes 
spécifiques des groupes sociaux. Le mouvement antimanicomial est composé par trois 
principaux segments : usagers, familiaux et téchiniciens. L’histoire du mouvement dans 
l’éta ne posséde pas une trajctotire linéaire et montre qu’en moments divers existai la 
préocupation de mobilisation des usagers. Ceux-ci, toutefois, se sont éloigné du 
mouvement et ce fait  a été atribué à de cycles naturelles du mouvement. Nous avons 
mis en question une telles éxplication et dans ce travail nous cherchons rechercher,  a 
partir de la parole des usagers, comment ils comprennent  leur participation dans le 
mouvement et les raisons que les ont amené à s’éloigné du mouvement. Nous 
concluons que les raisons de leur éloignement sont en rapport avec la dynamique du 
mouvement et de ses rapports. Ceux-ci sont, a leur tour, influencés par la dynamique 
sociale et par la racionalité bourgeoise. Pour célà même certaines des questions 
présentes dans cet étude ne sont une éxclusivité du mouvement antimanicomial du 
Pernambuco, toutefois il y a des importantes spécifités une fois qu’il s’agit d’un colectif 
que lutte pour les droits des dénominés fous.  

MMoottss--ccllééss: Mouvement Social, Participation Social, Lutte entimanicomial, Pernambuco 
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

   

1. Por que estudar o movimento de luta antimanicomial?   

O movimento de luta antimanicomial insere-se no rol dos movimentos sociais que 

lutam pelos direitos específicos de parcela da população. A atuação de tal movimento é 

importante no que se refere às mudanças no modo de cuidar do chamado louco e, 

sobretudo, na garantia de seus direitos e de sua reinserção social. Também representa 

uma ampliação do campo de atuação profissional do assistente social, o qual, 

juntamente com outros profissionais, passa a integrar equipes interdisciplinares dos 

serviços substitutivos à lógica centrada no hospital psiquiátrico. Ou seja, a partir das 

experiências extra-hospitalares são criados novos campos de atuação para o assistente 

social, exigindo dessa forma novas competências. A esse respeito Netto diz:  

Novas competências remetem, direta, mas não exclusivamente, à pesquisa, à 
produção de conhecimentos e às alternativas de sua instrumentalização – e, no 
caso do Serviço Social, isso quer dizer conhecimento sobre a realidade social 
(1996, p. 109).   

Os estudos sobre movimentos sociais urbanos e outras formas de associativismo 

normalmente negligenciam a organização em torno da luta antimanicomial e as 

pesquisas que existem acerca do tema “saúde mental” centram-se, sobretudo, em 

outros campos do saber, como os da “psi”. Sendo relevante para o Serviço Social 

produzir estudos no sentido de garantir um arcabouço teórico condizente com as novas 

práticas que estão sendo postas a essa categoria profissional, sobretudo nos serviços 

tipo CAPS1 (Centro de Atenção Psicossocial).  

                                                

 

1 A Portaria Ministerial nº 336 de 19 de fevereiro de 2002 prevê na equipe mínima de cada CAPS, entre 
outros profissionais, a presença de Assistente Social. Nos CAPS da Região Metropolitana de Recife, há 
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Nesse sentido, o presente estudo pretende contribuir para o preenchimento de 

uma lacuna importante na história da luta antimanicomial em Pernambuco: reconstituir a 

sua história e entender a participação dos portadores de transtornos mentais em tal 

coletivo. Para tanto, também se faz necessário ter um olhar para o passado, sobre a 

trajetória que o movimento percorreu desde 1994, os motivos de suas interrupções, 

além, evidentemente, de suas conquistas e forma de atuação. Até o presente momento 

não há sistematização a esse respeito. O estudo visa, ainda, trabalhar aspectos 

teóricos, os quais podem ser utilizados pelos profissionais no estimulo à organização 

dos usuários enquanto sujeitos sociais e políticos de sua luta.   

2. Aproximações com o tema   

Inspirada pela leitura da tese da professora Rosineide Cordeiro e por suas 

constantes orientações, durante as duas disciplinas que cursei com ela, resolvi 

descrever e justificar todos os passos da pesquisa, as idas e vindas; decidi na 

introdução do meu trabalho fazer uma narrativa da minha aproximação com os 

movimentos sociais, com a saúde mental, com o Núcleo de Luta Antimanicomial 

Libertando Subjetividades e com os questionamentos advindos da minha participação 

nesses espaços que desembocaram na questão norteadora do presente trabalho. 

Durante o terceiro período de minha graduação em Serviço Social na UFPE 

(2003) passei a me aproximar teoricamente dos movimentos sociais a partir de minha 

vinculação à iniciação científica junto ao NUPEPS (Núcleo de Pesquisas e Estudos em 

Práticas Sociais). Fui bolsista de iniciação científica durante dois anos e meio e meus 

subprojetos de pesquisa estiveram ligados ao projeto maior: Lutas Sociais na 

Contemporaneidade, vinculados aos professores Edelweiss Falcão e Denis Bernardes.  

                                                                                                                                                             

 

pelo menos a inserção de um assistente social na equipe profissional. De acordo com dados do 
Ministério da Saúde, em 2005, o estado de Pernambuco contava com 24 CAPS. 
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Durante esse período tentei me engajar em alguns movimentos sociais como o 

de mulheres e o de diversidade sexual, entretanto acabei me afastando devido à 

algumas diretrizes dos mesmos com as quais eu não concordava. Na experiência com 

o primeiro, muitas vezes, eu e Marília Pedroza (amiga de graduação e de movimentos 

socais) nos sentíamos à margem, uma vez que não representávamos nenhuma 

instituição; por exemplo: algumas vezes eram oferecidos alguns cursos, mas as vagas 

eram distribuídas apenas entre as mulheres que representavam alguma instituição. 

Essa situação mudou um pouco quando passamos a representar o Diretório Acadêmico 

de Serviço Social (DASS). Entretanto, as relações não eram de igualdade com as 

mulheres que falavam em nome de ONGs e associações. Mas, o fato que culminou 

com o nosso afastamento foi quando da organização de um evento que discutiria o 

tema “violência contra a mulher”. Levamos um colega membro do DASS, Celso Severo, 

pessoa sensível à causa das mulheres e com intenção de aprofundar os seus 

conhecimentos neste tema. Durante a organização do referido evento não se havia dito 

nenhuma palavra a respeito de restrições à participação de homens e como a 

discussão ocorreria em outro lugar que não era o mesmo onde normalmente 

aconteciam as reuniões do grupo, inocentemente levamos nosso amigo. Os 

acontecimentos desse dia nos marcaram para sempre, em especial ao nosso amigo. 

Logo de nossa chegada fomos questionados se éramos do apoio. Dissemos que não, 

que éramos do DA e nos dirigimos ao auditório. Logo, passamos a perceber os olhares 

de estranheza dirigidos ao nosso trio. As pessoas viravam-se para nos olhar e 

cochichavam, atentamos, então, para o fato de que o nosso amigo era o único homem 

presente. Diante disso, Marília dirigiu-se a uma das lideranças que era mais simpática a 

nós e indagou sobre a nossa dúvida: não deveríamos ter levado nosso amigo? Logo, o 

microfone foi aberto e foi perguntado se o rapaz do DA poderia ficar. As presentes 

concordaram com a presença de Celso na discussão, porém o mesmo relatou que 

nunca havia se sentido num local de exclusão como naquele dia. Foi permitido que ele 

permanecesse, mas ele foi ignorado. Os folders e material distribuídos eram entregues 

a todas, menos a ele. Não somente ele se sentiu constrangido. Marília e eu não 

voltamos mais ao movimento de mulheres. Minha estranheza era enorme: como se lutar 

pelo fim da violência contra a mulher e excluir do debate o principal agente dessa 



  
21

violência, o homem? Excluir um homem que também quer lutar pelo fim da violência 

era, no meu entendimento, no mínimo estranho; a situação pareceu-nos o reverso da 

opressão. Não queríamos lutar pelos diretos das mulheres em detrimento dos direitos 

dos homens; queríamos lutar pelos direitos do ser humano genérico. 

Posteriormente nós três nos aproximamos do movimento de diversidade sexual 

por ocasião da organização do II ENUDS (Encontro Universitário de Diversidade 

Sexual), que aconteceu na UFPE, em 2004. O encontro tinha como objetivo discutir 

diversidade sexual e gênero, e percebendo que não havia nenhuma mulher na 

comissão organizadora do evento me aproximei e me integrei na mesma; comigo 

vieram Marília Pedroza, Celso Severo, Priscilla Costa e Synara Melo (amigas do curso 

e do DA).  Durante a organização conversávamos com estudantes de outros estados do 

país e estes criaram uma idéia sobre a nossa orientação sexual. Quando do encontro, 

percebemos uma certa estranheza ao notarem que éramos heterossexuais. Nesse 

momento não houve nenhum incômodo por parte dos participantes a esse respeito e o 

encontro transcorreu normalmente. Entretanto, posteriormente na lista de discussão 

aconteceram mal estar por heterossexuais estarem falando em nome do segmento 

GLBTT. Militantes cuja orientação sexual não é a hegemônica passaram a questionar a 

presença de heterossexuais nos espaços que eles acreditavam que deveriam ser 

ocupados pelo segmento GLBTT. E disparavam: por mais que vocês se solidarizem, 

nunca sentirão a dor de ser discriminado por causa da sua orientação sexual. Mais uma 

vez um estranhamento: mas, não era diversidade e nesta não estão incluídos os 

heterossexuais? Por mais que eu não sofra discriminação pela minha orientação 

sexual, eu sofro por ser mulher, negra, pobre, descendente de judeus; esse conjunto de 

fatores que me fazem ser discriminada não me permite falar pelas pessoas que também 

são discriminadas por qualquer que seja o motivo? Não me permitem lutar pelo ser 

humano genérico? Mais uma vez nos afastamos. 

Chegado o período de cursar o estágio curricular, Marília e eu nos deparamos 

com a possibilidade de realizar nosso estágio em um CAPS. Não sabíamos nada a 

respeito de saúde mental, reforma psiquiátrica ou luta antimanicomial, à exceção de 

havermos nos impressionado com o filme Bicho de Sete Cabeças. Por não achar 

estágio na nossa área de interesse que era saúde da mulher e por medo de perder a 
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cadeira devido ao prazo de início do estágio, decidimos fazer o estágio no tal do CAPS, 

afinal de contas a professora Tereza Costa falava com entusiasmo desse serviço. Antes 

de iniciar o estágio participei do projeto VERSUS (Vivência e Estágio na Realidade do 

Sistema Único de Saúde). Esta experiência foi muito rica e me possibilitou passar 

quinze dias com estudantes de vários estados do Nordeste, de diferentes cursos e 

instituições de ensino conhecendo a realidade do SUS na cidade do Recife.  

Os participantes foram divididos em seis grupos menores e cada um conheceu 

um dos seis Distritos Sanitários (DS) da cidade. O grupo do qual participei ficou, mas 

especificamente com o DS III. Tive a oportunidade de, pela primeira vez, visitar um 

CAPS, tanto um que cuida de pessoas com transtornos mentais, quanto um que cuida 

de dependentes de álcool e outras drogas. Saí do VERSUS com a certeza que queria 

estagiar em um CAPS. 

Durante a rica experiência de estágio (dezembro de 2004 a agosto de 2005) 

desenvolvida no CAPS Galdino Loreto (Marília estagiou no CAPS José Carlos Souto) o 

fato que mais me chamou a atenção foi nos primeiros dias não saber distinguir no 

serviço quem era técnico e quem era usuário e nos primeiros dias ter sido confundida 

com uma usuária. Os técnicos não usavam jaleco, não havia nada que pudesse 

identificar qualquer pessoa dentro daquele espaço de tratamento. Nos apaixonamos 

pela saúde mental e pela perspectiva aberta com a reforma psiquiátrica. Nessa ocasião 

Marília foi ao Fórum Social Mundial em Porto Alegre (janeiro de 2005) e voltou muito 

entusiasmada com as discussões sobre a luta antimanicomial que acontecera nesse 

evento. Levou essa experiência para o seu estágio e ficou sabendo que um grupo se 

reunia em torno da questão antimanicomial em Pernambuco. Imediatamente nos 

aproximamos desse grupo. Lembro como se fosse ontem das nossas primeiras 

impressões: as pessoas se apresentavam pelo nome, não havia complemento tipo: “eu 

sou fulano, técnico de tal categoria e atuo em tal serviço”, ou eu sou “beltrano usuário 

de tal serviço”; “eu sou sicrano parente de beltrano”. Não, ali as pessoas eram 

simplesmente elas. Se identificavam por um nome, não era preciso complemento. A 

sala estava cheia de pessoas e nós não fazíamos idéia de qual o “complemento 

identificador” de cada uma delas. No caminho de volta para nossas casas fizemos 

“apostas” e no decorrer de nossa aproximação com o grupo percebemos que erramos 
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muito. Quem achávamos que era técnico, era usuário, quem achávamos que era 

usuário, era técnico. Aquilo era maravilhoso. Finalmente havíamos encontrado um 

movimento que não restringia a participação por uma vinculação institucional, como no 

caso da experiência com o movimento feminista, ou que fizéssemos parte do segmento 

excluído em questão. Nós, estudantes únicas, naquele momento, fomos bem recebidas. 

Entretanto, durante o processo de nossa militância, algumas dúvidas foram 

surgindo; alguns fatos foram mudando, como por exemplo, as pessoas passaram a ter 

“complemento identificador”. Certo dia ficamos sabendo, como algo casual, que havia 

uma outra corrente do movimento. Ou melhor, que a corrente do movimento a qual o 

nosso Núcleo estava vinculado havia surgido de uma cisão no movimento nacional. 

Mas, quais os motivos de tal racha no movimento nacional? Quais as principais 

diferenças entre as duas correntes? Qual a trajetória do movimento em Pernambuco? 

Também houve uma cisão no estado, mas por quê? Eram perguntas que recebiam 

respostas vagas. Algumas pessoas passaram a se afastar do movimento, os 

coordenadores saíram de repente. E eu me perguntava por quê?  Num processo 

inconcluso foi eleita uma nova coordenação temporária composta por: um usuário, um 

familiar, um estudante (eu) e um técnico. Apesar dos nossos protestos o caráter 

temporário da coordenação nunca foi respeitado. E algumas pessoas, como eu, nunca 

assumiram de fato a coordenação. Usuários e familiares, que eram maioria naquele 

momento, passaram a se afastar. Entre as principais questões discutidas pelo grupo 

estava: como aproximar mais militantes do movimento, principalmente usuários e 

familiares? Foram feitas tentativas, mas não obtivemos sucesso. Não se discutia o 

motivo dos antigos participantes se afastarem, era aceito que tal fato acontecia devido a 

um processo natural. Ao longo dessa nossa aproximação sucessiva com o movimento 

fomos percebendo que algo na participação dos três segmentos principais (usuários, 

familiares e técnicos)2 nos incomodava; mas ainda não sabíamos com clareza o que 

era; afinal, também estávamos no meio do processo. 

                                                

 

2 No movimento também há a participação de estudantes. Porém, no período em estudo (2004-2006), os 
estudantes que participaram eram Marília e eu. Além disso, apesar de considerar as especificidades dos 
estudantes, para este trabalho estamos considerando-os como técnicos em potencial.   
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Permaneceu um grupo mais ou menos de quatro usuários que persistiam no 

movimento. Quando, finalmente, uma nova coordenação estava acertada o usuário que 

assumiria a mesma foi morto de uma forma trágica e todos os usuários se afastaram. 

As respostas dadas pelos técnicos para o afastamento dos usuários não me 

contentavam: “É assim mesmo; o movimento tem os seus fluxos e refluxos”; “É difícil, 

porque muitas vezes eles entram em crise”; “A morte de ‘W’ foi um baque muito 

grande”. E eu me questionava, se depois do período de luto os usuários voltariam.  

Concomitante a esse processo Marília e eu fizemos a nossa monografia de 

conclusão de curso. Pensamos, naquele momento, em escrever sobre a história do 

movimento em Pernambuco. Ansiávamos por saber como o movimento se iniciou no 

estado, saber detalhes das fases mencionadas pelos militantes que estavam no 

movimento desde o início e que para nós parecia um quebra-cabeça no qual faltavam 

peças. Entretanto, achamos que um trabalho dessa natureza necessitaria de mais 

tempo e que seria melhor deixar este tema para um possível mestrado, optamos em 

estudar o tratamento prestado às famílias no CAPS Galdino Loreto. Aqui menciono que 

já pensava em fazer mestrado; esse já era um desejo acalentado há algum tempo. 

Lembro que no primeiro dia que entrei na UFPE, eu me sentia tão pequena diante de 

sua grandeza, na aula magna o reitor falou a respeito de iniciação cientifica e eu tive 

vontade de fazer. “Aperreei” muitos professores até ser aceita. Então passei a ser, 

numa diferenciação que não deveria existir, “uma lá de cima3” e a ter contato com os 

estudantes de pós-graduação e um maior contato com os professores, especialmente 

os do NUPEPS. Desde então decidi que faria mestrado. Essa decisão foi reforçada 

numa conversa que tive com o meu orientador Denis Bernardes, na ocasião co-

orientador de iniciação científica, que no processo de orientação da monografia me 

perguntou quais os meus planos para o futuro? Ele, a professora Alexandra Mustafá e 

seu esposo Lúcio Mustafá e a professora Tereza Costa foram pessoas 

importantíssimas no processo de decisão de tentar a seleção de mestrado naquele 

momento. A cada porta fechada eles me ensinaram a “arrombar” uma janela.  

                                                

 

3 Referência às pós-graduações que fica no primeiro andar do CCSA (Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas). 
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3. Definição do problema de pesquisa   

Nas aulas de metodologia científica a professora Anita Aline muitas vezes 

questionava-me a respeito do meu problema de pesquisa, insistia que eu queria e 

deveria estudar mais coisas que apenas a história do movimento antimanicomial. E 

fazia a famosa pergunta que me enchia de angústia e até desespero: “Qual o seu 

problema?”. Ela me instigava: tem mais coisa aí que te incomoda. Depois de muitos 

momentos de caos, nos quais muitas vezes pensei em mudar de tema finalmente 

consegui formular a questão de pesquisa. Aqui me lembro de Nietzsche “é preciso ter 

um caos dentro de si para dar a luz uma estrela cintilante”. Realmente tinha algo mais. 

Finalmente compreendi que eu queria entender a participação dos usuários no 

movimento. Para essa compreensão foi fundamental um almoço no restaurante do 

CCSA no qual conversava com as amigas de curso de mestrado, companheiras de 

angústias e descobertas: Rosineide Gonçalves, Juliene Tenório, Macelani Conceição e 

Solange Rocha. A última é militante do movimento de mulheres há muito tempo e eu 

relatava a experiência do debate sobre violência contra a mulher e da lista de discussão 

da diversidade sexual. Ela me disse que realmente alguns grupos são fechados, mas 

que não são todos, que inclusive, existem grupos de homens feministas. No caso do 

segundo grupo, disse que entendia o lado do grupo, afinal lutavam para que eles 

próprios tivessem voz e não precisassem de porta-voz, de alguém que falasse por eles. 

Depois, refletindo sobre essa conversa, percebi a contradição da minha experiência. O 

que me afastou dos primeiros era, de certa forma, o que faltava na luta antimanicomial: 

uma luta para que os usuários falassem por si. Mas, ainda era preciso investigar como 

os usuários compreendiam a sua participação no movimento de luta antimanicomial em 

Pernambuco. 

Dessa forma, o objetivo desse estudo consiste em analisar a participação dos 

portadores de transtornos mentais no movimento de luta antimanicomial. Além disso, 

faz parte dos objetivos a reconstituição da história do movimento em Pernambuco 
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(1994-2006) e compreender o progressivo afastamento, a partir de 2004, dos 

portadores de transtornos mentais de tal movimento social.   

4. Sobre o método   

Depois de definida qual a questão da pesquisa, a dúvida girava em torno do 

método; a qual matriz teórica eu me filiaria? 

É inegável a forte influência do marxismo no Departamento de Serviço Social da 

UFPE. Entretanto, o meu tema de pesquisa freqüentemente me colocava em contato 

com outras matrizes teóricas. Então, o que fazer? Qual caminho seguir? Como não cair 

no tão temido ecletismo? Foram várias idas e vindas até finalmente eu me decidir. 

Costumo dizer que o curso de Serviço Social foi um divisor de águas em minha 

vida. Depois dele nunca mais fui a mesma; meu olhar mudaria para sempre. O contato 

com o marxismo modificou significativamente a minha visão do mundo; os meus valores 

e certezas e, principalmente, o meu posicionamento no mundo. Saber é um caminho 

sem volta, o que não significa, entretanto, que seja uma linha reta. 

O mestrado trouxe dúvidas; desconstruiu o que parecia sólido; Marx já falara, 

“tudo o que é sólido se desmancha no ar”. E minhas certezas foram pelo ar. Tive um 

breve contato com o construcionismo, que em alguns aspectos me encantou, como 

essa questão de estar expondo os detalhes do processo de pesquisa, as narrativas. 

Porém, na literatura essa característica de explicar, quase uma conversa com o leitor 

era muito utilizada por Machado de Assis e traz um encantamento especial às obras 

desse autor. Mas, não era a visão de mundo dessa corrente teórica a que eu me filiava. 

Posso afirmar que a partir do contato com essa corrente eu me redescobri vinculada ao 

materialismo histórico. E foi a partir daí que tentei construir a presente dissertação. 

Entretanto, compreendo que nenhuma matriz teórica dá conta de toda a complexidade 
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que é o real e dessa forma, em alguns momentos nesse trabalho, recorri a Michel 

Foucault, muito mais aos resultados de suas análises e reflexões que ao seu método.   

5. Sobre a recorrência a arte   

Tentei ao longo desse trabalho fazer aproximações com a literatura e com filmes. 

Essas tentativas estão intrinsecamente ligadas a minha compreensão e experiência de 

mundo. 

Eu aprendi a gostar de ler com romances, com a literatura. Eles têm uma 

influência muito grande em minha vida. Antes de começar a cursar a graduação em 

Serviço Social fiz até o terceiro período do curso de Letras. Gostava muito de escrever 

contos e no primeiro período do curso de Serviço Social disse para um professor que 

nos dava aula, mas não era do departamento, que eu havia escrito um conto que se 

aproximava muito da aula que ele acabara de expor. Ele não só se recusou a ler como 

disse que talvez eu estivesse no centro errado, que talvez eu devesse ir para o CAC 

(Centro de Artes e Comunicação). Qual não foi a minha decepção ao perceber pela 

primeira vez que as pessoas haviam construído um abismo entre a arte e a ciência. 

Mas, ainda nesse período, o professor Alex de Jesus trazia exemplos da arte para 

contextualizar algumas discussões em sala de aula. E, posteriormente, conversando 

com o professor Denis Bernardes, percebi que ele concordava comigo; a arte nos ajuda 

a visualizar, a caracterizar, a entender uma época, seus costumes, suas idéias. Afinal, a 

vida não é feita de caixinhas separadas, cada qual destinada a um centro específico da 

Universidade... 

Dessa forma, recorri à arte no corpo desse trabalho na tentativa de elucidar, 

exemplificar e ilustrar pontos importantes e, porque não dizer, na tentativa de unir o que 

na minha compreensão não é separado.  
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6. Alguns esclarecimentos   

Achei importante pontuar algumas pequenas questões sobre a dissertação:   

a) Sobre a pessoa do discurso 

Na presente dissertação utilizei em alguns momentos a primeira pessoa do 

singular e em outros a primeira pessoa do plural. De modo geral, na introdução a 

pessoa no discurso foi o “eu” e no corpo do trabalho o “nós”. Entretanto, em alguns 

momentos pontuais do corpo do trabalho esteve presente o “eu”, sobretudo no que 

se referiu às explicações das escolhas metodológicas e outras passagens nas quais 

essa era a pessoa mais apropriada para falar.  

b) Sobre o termo usuários 

Procuramos nos referir, nesse trabalho, aos portadores de transtornos 

mentais como usuários, ainda que merecesse o complemento, usuários dos serviços 

de saúde mental. Essa escolha ocorreu devido a ser esse o termo pelo qual os 

mesmos são referidos e se referem a si mesmos nos serviços substitutivos de saúde 

mental e no movimento de luta antimanicomial. 

O termo usuário é utilizado para se referir ao sujeito ativo, que possui direitos 

e que interfere no seu tratamento. É utilizado em substituição ao termo paciente, no 

qual a pessoa é entendida como alguém passiva que está a mercê de um 

determinado saber, no caso o médico. 



  
29

7. Estrutura da Dissertação   

Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos principais, além desta 

introdução e da sua conclusão: 

Os dois primeiros capítulos são de natureza teórica. No primeiro capítulo procurei 

definir o que são movimentos sociais e o conceito de participação popular. No segundo 

capítulo discuti a relação entre o Estado e a loucura e as transformações no cuidado 

em saúde mental a partir da luta antimanicomial e do processo de reforma psiquiátrica. 

A pesquisa está desenvolvida nos capítulos três e quatro. A primeira parte da 

pesquisa está no terceiro capítulo, no qual procurei reconstituir a história da luta 

antimanicomial no estado de Pernambuco a partir do final da década de 1980. Para 

tanto, utilizamos técnicas de pesquisa histórica e como fonte de coleta de dados, 

documentos do movimento e jornais, além de entrevistas semi-estruturadas a militantes 

e ex-militantes do movimento. No capítulo quatro, segunda parte da pesquisa, foi 

desenvolvido o estudo sobre a participação dos portadores de transtornos mentais no 

movimento de luta antimanicomial a partir de 2004. O mesmo foi realizado a partir de 

entrevistas semi-estruturadas aos usuários que militavam no movimento e a análise foi 

realizada a partir da técnica de análise do discurso de Pêcheux, tendo como orientação 

o materialismo dialético. 

Nas considerações finais apresento de forma sintética os resultados da pesquisa 

e do estudo teórico, os quais humildemente espero que tragam contribuição para o 

movimento e para a academia. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  11  

       

MOVIMENTOS SOCIAIS  

E 

PARTICIPAÇÃO POPULAR          

Vivem somente os que lutam. 

Victor Hugo 
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1.1. O QUE SÃO MOVIMENTOS SOCIAIS?   

Para entender a luta antimanicomial, tema dessa dissertação, é necessário antes 

compreender o que são movimentos sociais. Não existe uma única definição para este 

tipo de ação coletiva. As explicações para este fenômeno diferem entre o senso comum 

e o meio acadêmico. E dentro deste último, as definições existentes estão atreladas à 

visão de mundo dos estudiosos, ou seja, a sua vinculação teórica.  

Autores como Maria da Glória Gohn, Ilse Scherer-Warren, Alberto Melluci e Alain 

Touraine alerta-nos que é preciso ter cuidado para não chamar qualquer ação social de 

movimento social. Em comum, todos esses autores têm o entendimento que movimento 

social é uma ação coletiva. 

Gohn (1997) diz que diversas formas de organizações da sociedade civil têm 

sido denominadas de movimentos sociais e que a dificuldade atual de entendimento do 

que vem a ser esse tipo de organização decorre de três fatores: 

 

Mudanças nas ações coletivas da sociedade civil (conteúdos, práticas, 

organização e bases sociais); 

 

Mudança no paradigma de análise; 

 

Mudanças nas políticas econômicas e nas políticas estatais. 

Esta autora, de forma didática, diferencia movimentos sociais de grupos de 

interesse; ações históricas de grupos sociais; modo de ação coletiva e formas de 

associativismos institucionalizados. No primeiro caso, ressalta que diferente dos grupos 

de interesses, nos movimentos sociais há uma realidade comum anterior aos seus 

interesses e também uma identidade comum. Sobre a ação histórica de grupos sociais 

cita como exemplo a classe trabalhadora, que nesse caso, é uma categoria da dialética: 

“a ação da classe em movimento e não o movimento específico da classe” (GOHN, 

1997, p. 246). 
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Em relação ao modo de ação coletiva, no qual estão incluídos protestos, estes se 

configuram como estratégias de ação dos movimentos sociais. Entretanto, tais ações 

isoladamente não compõem um movimento social. Gohn concebe que o espaço no qual 

acontece a ação coletiva de um movimento social constitui-se em um ambiente não 

institucionalizado. 

Esta última diferenciação é um pouco polêmica, uma vez que a autora entende 

que, quando o movimento social se institucionaliza o mesmo perde o caráter de 

movimento social em si. Entretanto, o movimento institucionalizado, por exemplo, como 

uma ONG, quando apóia o movimento mais amplo pode continuar a fazer parte deste. 

Dessa forma, a autora entende movimento social sob duas perspectivas, uma mais 

restrita e outra mais ampla. Esta última se refere às lutas sociais dos homens e a 

defesa de interesses e garantias de direitos coletivos, enquanto que a primeira diz 

respeito a lutas de grupos específicos. Para ela movimentos sociais são: 

Ações coletivas de caráter sóciopolítico, construídas por atores sociais 
pertencentes a diferentes classes e camadas sociais. Eles politizam suas 
demandas e criam um campo político de força social na sociedade civil. Suas 
ações estruturam-se a partir de repertórios criados sobre temas e problemas em 
situações de: conflitos, litígios e disputas. As ações desenvolvem um processo 
social e político-cultural que cria uma identidade coletiva ao movimento, a partir 
de interesses em comum. Esta identidade decorre da força do princípio da 
solidariedade e é construída a partir da base referencial de valores culturais e 
políticos compartilhados pelo grupo (GOHN, 1995, p. 44).  

Gohn (2003) diz que os movimentos podem ter caráter progressivo ou 

conservador. Os primeiros atuam a partir de uma agenda emancipatória e em rede 

procurando sempre a inclusão social e desenvolvem o empowerment4. Em 

contrapartida, os movimentos conservadores são mais fechados, lutam por mudanças a 

partir de interesses particulares, são fundamentalistas e intolerantes com a diferença. 

Como exemplo deste último, a autora cita os atentados de onze de setembro de 2001 

aos Estados Unidos.  

                                                

 

4 Segundo Vasconcelos empowermente: “constitui um termo de língua inglesa de difícil tradução em 
português. Alguns têm traduzido como empoderamento, mas não acho essa solução satisfatória. Outros 
traduzem como fortalecimento, ou aumento da autonomia, que também me parecem alternativas 
interessantes, mas limita quanto a riqueza do termo. [...] [O termo original propõe] um sentido provisório 
de “aumento do poder e autonomia pessoal e coletiva de indivíduos e grupos sociais nas relações 
interpessoais e institucionais, principalmente daqueles submetidos a relações de opressão, dominação e 
discriminação social” (2003, p. 20). 
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Concordamos com esta autora sobre a existência de movimentos sociais de 

caráter progressista e conservadores. Também entendemos como movimentos 

progressistas, os que lutam por ampliações de direitos, e conservadores os que se 

opõem à ampliação desses direitos. Como exemplos de um e de outro citamos o 

movimento feminista e pelos direitos humanos que lutam pela descriminalização do 

aborto e pelo direito da mulher decidir e, em contrapartida, o movimento conservador 

representado pelos que lutam para que a prática do aborto continue a ser um crime, 

sem, contudo, levar em consideração que a prática de abortos clandestinos é a terceira 

causa de morte materna no país (SEGATTO, 2007). 

Diferente de Gohn que afirma que os movimentos sociais sempre existiram e 

sempre existirão, Scherer-Warren em seu livro Cidadania sem fronteiras (1999) analisa 

os movimentos sociais a partir das transformações desencadeadas pelo processo de 

globalização. Afirma que a busca de soluções para os problemas desencadeados por 

tal processo concentram-se em dois pólos: um que representa os interesses do 

mercado e o outro que representa os interesses da sociedade civil. Esta última 

organiza-se para enfrentar problemas tais como: a exclusão social; relacionados à 

cidadania e à democratização; e relacionados à cultura e à autonomia.  A autora 

destaca quatro cenários para o estudo dos sujeitos coletivos: 

 

Homogeneização da cultura – cultura neoliberal provocando homogeneização 

pelo consumo e pela cultura de massa; 

 

Fragmentação da vida societária – apologia da diferença e da individuação; 

 

Reações fundamentalistas – as quais acontecem frente à ameaça de 

homogeneização; 

 

Hibridação cultural e identitária ou sincretismo, simbiose, transculturação – 

resultado da possibilidade do intercâmbio entre várias culturas. 

Esses quatro cenários estão relacionados simultaneamente, segundo a autora, 

com as práticas dos sujeitos sociais que visam à transformação, à emancipação ou à 

mudança civilizatória. 
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Segundo a mesma um movimento social pode desenvolver três dimensões, 

simultaneamente: “contestadora, solidarística e propositiva – de acordo com seu projeto 

civilizatório que inclui oposições ao statu quo e orienta-se para a construção de 

identidades sociais rumo a uma sociedade melhor” (SCHERER-WARREN, 1999, p. 15). 

A autora faz uma diferenciação entre movimentos sociais, associativismo civil e 

sujeitos coletivos, e ressalta que a primeira categoria é mais abrangente e abarca as 

duas outras. Sujeito social está intrinsecamente ligado à noção de responsabilidade e 

auto-criatividade que o sujeito estabelece consigo e com a sociedade. Este se constitui 

nas relações. Associações civis abrangem as formas organizadas de ação coletiva e, 

finalmente Movimento Social: 

É um conjunto mais abrangente de práticas sóciopolítico-culturais que visam à 
realização de um projeto de mudança (social, sistêmica ou civilizatória), 
resultante de múltiplas redes de relações sociais entre sujeitos e associações 
civis. É o entrelaçamento da utopia com o acontecimento, dos valores e 
representações simbólicas com o fazer político, ou com múltiplas práticas 
efetivas.  Portanto, movimento social é a síntese de múltiplas práticas, produto 
das articulações de sujeitos e associações civis (SCHERER-WARREN,1999, p. 
15-16).  

Essa definição de Scherer-Warren aproxima-se da definição mais ampla de 

movimentos sociais de Gohn. 

Melluci (2001) diz que comumente os movimentos sociais são vistos como 

homogêneos, entretanto são bastante heterogêneos e que gastam grande parte de 

seus esforços para administrar a complexidade e a diferenciação intrínseca a eles. Não 

os considera como efeitos de uma situação histórica ou produtos de uma determinada 

conjuntura. Essas formas de perceber os movimentos sociais, segundo o autor: 

“mostram toda a distância entre a convenção lingüística, ou o interesse político, que faz 

falar dos ‘movimentos sociais’ e da possibilidade de fundamentar teoricamente tal 

objeto” (2001, p. 29). Afirma que apenas a convenção lingüística e a teoria da ação 

podem constituir a análise dos movimentos sociais como objeto dotado de sentido.  

Segundo este autor um movimento social não se origina em resposta à crise de 

um sistema, uma vez que se assim fosse, cessada a crise o movimento acabaria. Mas, 

que na realidade ele é a expressão de um conflito. E define movimento social como 

“uma ação coletiva cuja orientação comporta solidariedade, manifesta um conflito e 
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implica uma ruptura dos limites de compatibilidade do sistema ao qual a ação se refere” 

(2001, p. 35). 

Ressalta três tipos de condutas dos movimentos sociais: 

 
Movimento Reivindicativo – quando o conflito e a ruptura acontecem dentro de 

um sistema organizativo; 

 

Movimento Político – quando o conflito e a ruptura acontecem dentro de um 

sistema político. Lutam pela ampliação da participação política; 

 

Movimento Antagonista – conflito que atinge a produção de recursos de uma 

sociedade. 

O autor afirma que a última categoria é a mais abstrata, uma vez que um 

movimento não se situa apenas na mesma. Entretanto, afirma a importância dessa 

diferenciação por entender que os grupos dominantes tendem a negar a existência de 

conflitos oriundos da produção e da apropriação dos recursos e devido à concepção de 

que nem todas as ações coletivas são antagonistas.  

Touraine compartilha da idéia de que movimento social não é uma crise ou formas de 

evolução de um sistema e define movimento social como: 

A combinação de um conflito com um adversário social organizado e da 
referência comum dos dois adversários a um mecanismo cultural sem o qual os 
adversários não se enfrentariam, pois poderiam se situar em campos de 
batalhas ou em domínios de discussão completamente separados – o que 
impediria, por definição, tanto o conflito e o enfrentamento quanto o 
compromisso ou a resolução do conflito (2006, p.19).  

Ressalta que ao falarmos de movimentos sociais estamos falando do ponto de 

vista dos atores, estes são conscientes do que os assemelham e do que os distanciam, 

ou seja, dos interesses que os colocam em posições opostas. Afirma que é possível 

aplicar a noção de movimentos sociais aos movimentos religiosos de sociedades que 

se autodefinem em termos religiosos. Dessa forma, aproxima-se um pouco de Gohn.  

Sobre esse tipo de movimento é importante destacar o milenarismo, movimento 

que surgiu com Joaquim de Fiore no século XII, a partir de interpretações particulares 

da Bíblia. Seus seguidores acreditavam que tragédias, fomes, guerras precediam um 

período de mil anos em que o planeta passaria por paz e prosperidade sob o reino de 
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Cristo. Esse período de mil anos antecederia o Juízo Final, no qual finalmente o bem 

triunfaria definitivamente. O milenarismo também passou a ser conhecido como 

quiliasmo ou milenialismo, e teve o seu conceito ampliado com o tempo: “passou a 

designar todas as idéias relacionadas ao fim do mundo, ao apocalipse, a profecias, ao 

sonho de um reinado de paz e felicidade na Terra” (LARA, 1999).  As lutas dos 

camponeses europeus nos séculos XVI e XVII estavam profundamente marcadas por 

essas referências religiosas e bíblicas.  

No Brasil, as referências religiosas estiveram presentes na Guerra de Canudos 

que ocorreu no sertão da Bahia, entre os anos de 1896 e 1897.  O beato Antonio 

Vicente Mendes Maciel, o Antonio Conselheiro, acreditava ser um enviado de Deus 

para acabar com o aflição da população que sofria com a seca e com os pecados da 

recém instalada República brasileira. Eles fundaram um vilarejo chamado Canudos. A 

situação causou incomodo aos governantes e iniciou-se a guerra que recebeu o nome 

do vilarejo, Canudos. O povoado foi vencido após a quarta tentativa das tropas 

republicanas que massacraram homens, mulheres, crianças e idosos que resistiam. 

Esse movimento foi eternizado por Euclides da Cunha no livro Os Sertões. 

No pensamento de Touraine as reflexões sobre movimentos sociais estão 

intrinsecamente relacionadas à noção de sujeito. Esta última foi desenvolvida visando 

lutar “contra a degradação da vida social em mercado” (1998, p. 101). O autor entende 

que o sujeito não é fonte de suas experiências imediatas, mas antes, vontade, 

resistência e luta. Assim, compreende que “não há movimento social possível fora da 

vontade de libertação do sujeito” (1998, p. 98). Este autor problematiza o uso da 

categoria movimentos sociais contemporaneamente, como veremos no próximo ponto. 

Diante das definições expostas, tendemos a nos aproximar da definição de 

movimentos sociais de Gohn, apesar, como já indicado, de entender ser problemática a 

afirmação desta autora de que um movimento social ao se institucionalizar deixa de ser 

movimento social. Compreendemos que, contemporaneamente, a institucionalização 

tem sido importante para a sobrevivência dos movimentos sociais. 

Consideramos movimentos sociais como ação social organizada de caráter ideo-

sócio-político e cultural, no qual pelo menos dois sujeitos sociais lutam por um bem, 
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material ou simbólico e no qual está em disputa um projeto societário. Os projetos 

societários podem ser entendidos sob duas acepções, uma mais ampla que visa 

mudanças estruturais no modo de produção e sociabilidade humana, este tipo de 

projeto está vinculado às lutas mais gerais contra o sistema econômico vigente e por 

um ser humano genérico. Esta é justamente a idéia marxista da revolução. E a outra, a 

projetos vinculados a lutas específicas, visam dessa forma mudanças pontuais 

referentes a aspectos da sociabilidade dentro da ordem vigente; tanto relacionados a 

aspectos simbólicos quanto a direitos específicos de grupos. As lutas por mudanças 

sociais, ainda que tenham um forte caráter progressista, diferem da idéia de revolução 

por sua abrangência e natureza. Aqui vale recordar as lutas históricas da classe 

trabalhadora pela redução da jornada de trabalho, pelo direito ao voto, as lutas pelo 

voto feminino e todas as lutas pelos direitos sociais que foram absorvidos pela social 

democracia. 

Ainda sobre as questões específicas de grupos, compreendemos que não é 

possível limitar um conflito apenas à esfera simbólica, fato que contribuiria para a 

fragmentação das lutas sociais. Marx já dissera que não existe movimento político que 

não seja também social.    

1.2. MOVIMENTOS SOCIAIS NA CONTEMPORANEIDADE   

É inegável que fenômenos como a globalização e a informatização modificaram 

e continuam modificando substancialmente as relações sociais e tiveram um impacto 

direto na forma de organização dos grupos e classes sociais em torno de suas lutas.   

Partindo desse entendimento e de que tais mudanças, juntamente com a crise do 

socialismo real haviam deixado a sociedade industrial para trás, Touraine (2006) 

questiona se nas sociedades contemporâneas, as quais ele chama de pós-modernas 

ou pós-industriais, ainda é possível falar em movimentos sociais, termo que é 
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característico das sociedades industriais. Sugere a utilização do termo movimentos 

culturais, o qual indicaria um “deslocamento dos conflitos para a ordem simbólica e, 

ainda mais importante, definindo o que deve ser defendido e o que deve ser combatido 

em termos não mais propriamente sociais”, uma vez que, segundo esse autor a ordem 

social é excedida e diante de “forças impessoais não são transformações sociais ou 

forças sociais que estão em cena, mas exigências morais” (2006, p. 24). Ele defende 

que o conflito central da sociedade pós-industrial é cultural; nas sociedades industriais o 

conflito era econômico e nos primeiros séculos da modernidade, político.  

Segundo este autor (1998), os conflitos culturais mobilizam segmentos que não 

são definidos socialmente por atividade e sim, a partir de sua origem ou pertencimento. 

Assim, definem-se em relação ao sujeito. Diante de tais afirmações questionamos se os 

sujeitos não se fazem enquanto tal a partir do social? O social não está dissociado do 

sujeito e vice-versa. Também nos parece estranha a idéia de que origem e 

pertencimento estão fundadas em aspectos mais culturais que sociais, uma vez que 

não compreendemos o cultural deslocado do social ou do político e econômico. 

O autor em questão compreende que houve um deslocamento no conflito central 

da sociedade e dessa forma, propõe a seguinte divisão (2006): 

 

Movimentos sociais propriamente ditos – movimentos da classe operária que 

surgiram com o processo de industrialização; 

 

Conflitos estruturais da sociedade – diante dos quais estão em oposição os 

detentores do poder econômico e social e os que estão a eles submetidos; 

 

Movimentos históricos – aqueles em torno da mudança histórica, como por 

exemplo, o capitalismo, o socialismo, o escravismo, a antiglobalização. 

Apesar de interessante, esta divisão deixa de fora os movimentos camponeses. 

Ainda hoje o meio rural é um campo de disputa dos movimentos sociais que têm 

características diferentes dos movimentos urbanos e algumas vezes mais 

expressividade, como o MST – Movimento dos Sem Terra, no Brasil. 
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Ainda que sugira tal divisão, o autor reafirma a necessidade de continuar a se 

referir a movimentos sociais, uma vez que está em questão “conquistar ou reconquistar 

um espaço social” (2006, p 25). 

Apesar de reconhecer que as mudanças em curso modificaram os espaços, as 

estratégias e mecanismos das lutas sociais, e que contemporaneamente, estas se 

expressam a partir de demandas tanto materiais quanto simbólicas que compõem as 

agendas de lutas dos mais diversos movimentos, compreendemos que a categoria 

movimento social é atual e faz parte do atual estágio de desenvolvimento humano; uma 

vez que a compra e venda da força de trabalho continua a ser a base do nosso modo 

de sociabilidade.  Contudo, contemporaneamente temos presenciado a organização de 

segmentos da sociedade em torno de demandas que ultrapassam a esfera da classe 

social, atingindo indivíduos tanto da classe dominante quando da classe que vive do 

trabalho. Aqui vale salientar, ainda, que existe uma fração da classe dominante que 

também vive do trabalho. Estes não são capitalistas, mas compartilham modos de vida 

e visão de mundo daqueles. Porém, é inegável que a carência pela qual esses 

segmentos se organizam, apesar de atingir todas as camadas sociais, as atinge de 

maneiras diferentes. A discriminação contra o negro num país racista como o Brasil 

atinge indivíduos negros de ambas as classes, mas os indivíduos que vivem do trabalho 

sofrem o preconceito de ser negro e de ser pobre. Ou seja, aí também está atrelada à 

discriminação de classe que reifica àquela. 

Comungo com Marilda Iamamoto, José Paulo Netto, Ricardo Antunes entre 

outros autores que pensam que ainda não é possível falar em uma sociedade pós-

industrial, e que os fenômenos observados contemporaneamente são expressões do 

aprofundamento da crise do capitalismo. Além disso, é importante compreender as 

mudanças ocorridas no mundo do trabalho, principalmente a substituição do modelo 

fordista pela flexibilização como uma maneira pela qual o capital tenta superar a crise 

econômica que se instalou desde o final da década de 1970.  Tal situação provoca 

mudanças significativas nas relações sociais e têm interferência, tanto na forma de 

mobilização dos segmentos sociais em torno de suas lutas, quanto em suas 

reivindicações.  
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Dentre as modificações apontadas por Touraine (2006) está o fato de que 

contemporaneamente muitas vezes não é possível ter o face a face entre os opositores, 

entre os sujeitos coletivos organizados. Essa é inegavelmente uma diferença 

importante nas lutas sociais presentes na primeira revolução industrial, a partir da 

segunda metade do século XVIII, e as de nossos dias. Como também apontam autores 

vinculados a outras perspectivas teóricas, como Ribeiro: 

O capitalismo não é hoje aquele que permitia identificar claramente as personae 
que se enfrentavam em cada uma das pontas das relações sociais de 
produção, de um lado, o capitalista, proprietário das máquinas e das fábricas e, 
de outro, uma massa proletária produzindo para o lucro e para se manter viva, 
enquanto isso era possível sem uma legislação de proteção ao trabalho (1998, 
p. 41).  

Para exemplificar tal afirmação, recorrerei à arte, no caso a dois filmes: Germinal 

e Edukators. 

No filme Germinal (1993), baseado no livro de mesmo nome, de autoria de Emile 

Zola é possível visualizar as precárias condições de vida da população que trabalhava 

nas minas de carvão na França, no século XIX. As necessidades oriundas desse modo 

de vida e de trabalho na qual o operariado, formado por homens, mulheres, crianças5 e 

idosos, estava inserido e as idéias revolucionárias que circulavam na Europa confluíram 

na organização desses trabalhadores numa luta por condições mais justas e humanas 

de trabalho e de vida.  

Segundo Gohn: “para que haja uma demanda, há necessidade que haja uma 

carência não atendida (de ordem econômica, política, social e cultural) ou projeto de 

uma utopia” (1997, p. 256). No caso dos operários das minas de carvão francesas 

descritos em Germinal, tais carências atingiam todas as esferas de suas vidas: 

econômica, política, social e cultural; uma vez que a questão da produção perpassa as 

demais esferas. Havia intelectuais presentes disseminando idéias comunistas correntes 

em outras partes da Europa e ajudando na organização do operariado. Dessa forma, as 

idéias de justiça e de emancipação eram disseminadas entre os mineiros. 

                                                

 

5 Leo Huberman (1974) faz referências a anúncios de empregos em indústrias aos quais poderiam se 
candidatar crianças a partir dos dois anos de idade. 
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Incentivados pelo operário Etienne os mineiros começaram a fazer um fundo de 

reserva que permitiria que eles resistissem à greve. Entretanto o dinheiro começa a 

acabar e a situação agrava-se com a contratação de operários da Bélgica. Em sua 

organização, os trabalhadores das minas de carvão tinham a materialidade de seu 

opositor, aqueles que exploravam sua força de trabalho e os que os exploravam na sua 

manutenção, como o dono da mercearia, Maigrat, a quem as mulheres, por não ter 

como alimentar seus filhos, recorriam para pedir pão e crédito. O comerciante para 

conceder tal crédito muitas vezes exigia favores sexuais; dessa forma as mulheres 

eram mais uma vez exploradas. 

O exemplo dessa obra de Zola ajuda-nos a entender as condições de vida e 

exploração a que o operariado no século XIX estava submetido e a sua forma de 

organização.  Além de casar-se com a teoria a respeito desses movimentos sociais, 

demonstrando, assim, como a arte não está desvinculada da realidade e nos ajuda a 

entendê-la, inclusive teoricamente. O exemplo do filme a seguir, tenta, da mesma 

forma, demonstrar as diferentes formas de organização na contemporaneidade. 

O filme alemão Edukators (2004) retrata a militância política nada convencional 

de três jovens: Jan, Peter e Jule. Além de participarem de ações de movimentos 

antiglobalização, os dois primeiros entram sorrateiramente em mansões e tudo põem 

fora do lugar. É importante salientar que não roubam nada e deixam um bilhete: “Seus 

dias de abundância estão contados, assinado os Educadores”. O filme traz diálogos no 

qual constantemente a ética, a moral e as relações humanas são questionadas, assim 

como o sistema capitalista que as influenciam diretamente. Jule acaba por participar da 

ação em uma mansão ao identificar na mesma a habitação da pessoa responsável por 

seu infortúnio. A última ação exibida dos jovens mostra que eles não pensam apenas o 

local, no caso a Alemanha, mas de uma forma mais abrangente partem para uma ação 

que teria conseqüências na Europa. 

Essa forma de ação presente em Edukators difere significativamente da anterior. 

Nessa nova forma de luta não há o número expressivo de pessoas mobilizadas e o 

adversário, como por exemplo, no referido caso o capital financeiro, já não pode ser 

percebido no face a face, como aponta Touraine. As ações são pensadas para além do 
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local e há articulações com outras formas de associativismo social, como as ONGs. No 

filme, essa articulação é indicada nas primeiras cenas na qual há uma grande 

articulação em torno de protestos ambientalistas e antiglobalização. A partir desse 

exemplo, podemos melhor compreender as explicações teóricas sobre os movimentos 

sociais contemporâneos. 

Na atualidade os movimentos sociais são pensados de forma mais ampla, 

articulando diferentes formas de associativismo social, como indicam Scherer-Warren 

(1999) e Gohn (1997). Eles formam redes de movimentos e utilizam mecanismos da 

globalização, como a Internet para a sua organização, mobilização e atuação. Assim, é 

possível organizar manifestações simultâneas em diferentes partes do planeta, por 

exemplo. Segundo Scherer-Warren as redes de movimentos sociais: 

Pressupõe a identificação de sujeitos coletivos em torno de valores, objetivos 
ou projetos em comum, os quais definem os atores ou situações sistêmicas 
antagônicas que devem ser combatidas e transformadas. Em outras palavras, o 
Movimento Social, em sentido mais amplo, se constitui em torno de uma 
identidade ou uma identificação, da definição de adversários ou opositores e de 
um projeto ou utopia, num continuo processo em construção e resulta das 
múltiplas articulações acima mencionadas. A idéia de rede de movimento social 
é, portanto, um conceito de referência que busca apreender o porvir ou o rumo 
das ações de movimento, transcendendo as experiências empíricas, concretas, 
datadas, localizadas dos sujeitos/ atores coletivos (2006, p.113).  

Outro aspecto importante dos movimentos sociais contemporâneos é o fato da 

sua organização em torno de questões que, segundo alguns teóricos, não teria sua 

centralidade no modo de produção, ou seja, expressam lutas que não estariam 

vinculadas à questão do antagonismo entre classes sociais. Estariam tais questões 

muito mais situadas no campo do simbólico, dos comportamentos e identidades que no 

campo das lutas econômicas e sociais em seu sentido clássico.  

Apesar de reconhecer a importância das teorias desenvolvidas pelos autores 

citados e recorrer a eles nesse trabalho, entendemos que a questão econômica 

perpassa os aspectos simbólicos, objetos de lutas dos chamados novos movimentos 

sociais que emergem no final da década de 1960. Sobre esse momento histórico, Hall 

afirma que o mesmo reflete “o enfraquecimento ou o fim da classe política e das 

organizações políticas de massa com ela associadas, bem como sua fragmentação em 
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vários e separados movimentos sociais” (2000, p. 44). Estes recorrem a uma identidade 

específica, demarcando assim, o que o autor chama de política de identidade. 

Ainda sobre política de identidade, Santos a entende como: 

O processo de articulação de vários sujeitos coletivos; suas lutas, exigências 
imediatas de regulação no campo do direito e necessidades sócio-culturais de 
caráter público e privado. Trata-se dos bens extra-econômicos . A identidade se 
constrói em espaços de identificação e combate à opressão; espaço de 
encontro com o diferente e com aqueles que compartilham da mesma situação 
vivida, num processo, às vezes, referenciado no embate entre projetos 
societários e nas modalidades de subordinação sentenciadas, dentre outras, no 
racismo, no sexismo e na homofobia (2005, p. 179-180).  

A autora argumenta que tal concepção de política de identidade não difere da 

concepção defendida pelos “ideólogos da pós-modernidade”. Uma vez que estes 

supõem a negação das determinações de classe e procuram tratar tais questões de 

forma fragmentada, atrelados apenas ao campo da cultura, dessa forma, 

“desenraizando-os de sua concretude histórica” (SANTOS, 2005, p.180).  

Ainda sobre as diferenças entre os movimentos sociais e os chamados novos 

movimentos sociais, destaca-se a questão do poder. Antes, os movimentos sociais 

lutavam pelo poder, contemporaneamente luta-se contra o poder, por demandas que 

atendam a necessidades específicas. Segundo Touraine: “os movimentos sociais 

reivindicam sempre menos a criação de uma sociedade, de uma ordem social nova, e 

cada vez mais exigem a defesa da liberdade, da segurança e de dignidades pessoais” 

(1998, p. 111). 

Para compreender a atuação dos movimentos sociais contemporaneamente é 

preciso atentar para os desmontes dos direitos sociais que haviam sido conquistados, 

sobretudo durante o período conhecido como os 30 anos gloriosos da industrialização, 

através da luta dos trabalhadores e pelo medo que a classe dominante tinha da onda 

vermelha.   Tais direitos sociais eram garantidos pelo Welfare State ou Estado de Bem 

Estar Social. Este se configura como um modelo de Estado interventor, no qual são 

regulados a economia e a sociedade, além de “empreender ações sociais, prover 

benefícios e serviços e exercer atividades empresariais” (PEREIRA-PEREIRA, 2002, p. 

33). Seus principais pilares são: pleno emprego, serviços sociais universais e proteção 

social básica garantida. 
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Como resposta à crise que se instala a partir dos anos 1970, os países europeus 

e norte-americanos iniciaram tentativas de desmonte dos direitos anteriormente 

garantidos. Além disso, o capital passa a regulamentar a força de trabalho a partir do 

processo de acumulação flexível, o qual vem de encontro ao modelo fordista-

keynesiano que alicerçava as economias industrializadas e dava sustentação ao 

Welfare State. O modelo de acumulação flexível “implica níveis relativamente altos de 

desemprego estrutural, rápida qualificação e desqualificação dos trabalhadores, ganhos 

modestos de salários reais e enfraquecimento do poder sindical” (MOTA, 1995, p. 75).  

Sobre o Brasil, é importante registrar que no final da década de 1970 havia uma 

mobilização pelo fim da ditadura no país e pela abertura democrática. Gohn (2005) diz 

que nesse período o lócus principal da questão social é deslocado para as cidades, 

principalmente devido ao desemprego e à insegurança. Dessa forma os movimentos 

populares urbanos ganham uma revitalização, uma vez que os mesmos não haviam 

desaparecido, mas perdido a visibilidade. No final da década de 1970 esses 

movimentos voltam à cena reivindicando bens e serviços públicos. Segundo a autora: 

O campo dos novos atores ampliou o leque dos sujeitos históricos em luta, pois 
não se tratava mais de lutas concentradas nos sindicatos ou nos partidos 
políticos. Houve, portanto, uma ampliação e uma pluralização dos grupos 
organizados, que redundaram na criação de movimentos, associações, 
instituições e ONGs (GOHN, 2005, p. 72).                                                                                                                                                                                           

 

No Brasil não tivemos o Estado de Bem Estar Social. No entanto desde a década 

de 1930 alguns direitos sociais foram conquistados, sobretudo na Constituição de 1934, 

como as 8 horas de trabalho, férias remuneradas entre outros. A Constituição de 1988, 

também conhecida como Constituição Cidadã, representou avanços no campo dos 

direitos sociais e estabeleceu a Seguridade Social no país. Esta composta pelo tripé: 

Saúde, Assistência Social e Previdência Social. É importante salientar que a referida 

Constituição foi fruto de embate político de vários segmentos da sociedade que se 

mobilizaram para ter inclusos e ampliados direitos sociais na nova Carta Magna do 

país. Tal fato fez com que alguns autores dissessem que estávamos na contra-mão da 

história, uma vez que nesse período os países centrais iniciam os desmontes dos 

direitos garantidos pelo Estado de Bem Estar Social, como já indicado. Entretanto, 

muitos direitos afirmados em nossa Constituição não chegaram a ser realmente 
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efetivados e, também, no país iniciou-se o desmonte dos direitos o que nos faz pensar 

que não estávamos na contra-mão da história. Principalmente a partir da década 

seguinte como ressalta Netto, “a ofensiva neoliberal que, também no Brasil, em nome 

da racionalização, da modernidade, dos valores de Primeiro Mundo, etc., vem 

promovendo (ao arrepio da Constituição de 1988) a liquidação dos direitos sociais...” 

(1999, p. 107). 

Sob orientação neoliberal fazem parte do rol das estratégias de enfrentamento 

da crise do capital: o trabalho precarizado, os desmontes dos direitos sociais, o 

incentivo ao empreendedorismo em detrimento ao trabalho socialmente protegido e o 

retraimento da ação estatal no trato das manifestações da questão social. Dessa forma 

alargam ainda mais o abismo que separa os ricos dos pobres e sobrecarrega as 

famílias e as comunidades: 

Logo, ao tender reduzir custos na área social em nome do enxugamento, da 
reforma do Estado e da crise e racionalidade econômica, as políticas sociais de 
caráter compensatório são diretamente atingidas, retirando parte do suporte 
assistencial e comunitário necessário a essas famílias, já duramente afetadas 
com as políticas econômicas e com a reestruturação produtiva, que tem 
reduzido o número da oferta de emprego, eliminando postos de trabalho e 
produzindo o desemprego estrutural (ROSA, 2003, p. 189).  

Tais mudanças na realidade social têm influência direta na questão social, esta 

passa a adquirir novas configurações.  Yasbek, em artigo publicado na Revista 

Temporalis, destaca a pobreza, a subalternidade e a exclusão como alguns dos 

resultados da questão social e define: 

Pobreza, exclusão e subalternidade configuram-se, pois como indicadores de 
uma forma de inserção na vida social, de uma condição de classe e de outras 
condições reiteradoras da desigualdade (como gênero, etnia, procedência, etc), 
expressando as relações vigentes na sociedade. São produtos dessas relações, 
que produzem e reproduzem a desigualdade no plano social, político, 
econômico e cultural, definindo para os pobres um lugar na sociedade 
(YASBEK, 2001, p.34).  

Diante dessa realidade, a classe trabalhadora passa a diferenciar-se entre 

aqueles que conseguem um lugar no mundo do trabalho e aqueles que constituem o 

chamado exército industrial de reserva. Pereira-Pereira, citando Agnes Heller e indo 

além desta, diz: 
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Os empregados, diz Agnes Heller (1999, p. 28-29), especialmente os que 
exercem trabalho profissional altamente qualificado, ganham muito, mas têm 
que aprender muito, saber muito, trabalhar muito, não tendo, com isso, tempo 
para outra coisa ou para desfrutar a vida, tornando-se ansiosos, neuróticos e 
com deficiência de sentido. Já os desempregados, acrescento eu, têm que se 
desdobrar no mercado informal, nos ‘bicos ocupacionais’, nas tarefas inferiores, 
fragmentadas, incertas, ganhando pouco, aprendendo pouco, sabendo pouco, 
mas também vivendo em estado de ansiedade, neurose, sofrimento e 
insegurança social (2001, p. 53).  

Dessa forma, a classe trabalhadora encontra-se diferenciada em diversas 

camadas segundo a sua colocação no mundo do trabalho, salário e poder de consumo. 

Ela passa a se organizar segundo outros aspectos, tomando como bandeira a luta 

contra outros tipos de opressão. O projeto já não é mudar a ordem societária que 

engendra essas diferenças, mas lutar pela permanência dos direitos adquiridos 

anteriormente6, e por novos direitos que ainda não são reconhecidos. 

Gonh ressalta que esse novo cenário diz respeito à participação popular e que se 

contrapõe à exclusividade do trabalhador enquanto agente de mudanças históricas. 

Independente do mundo do trabalho, outros movimentos de diferentes camadas sociais 

já vinham se organizando em torno de outras questões, como gênero, diversidade 

sexual, ambiental, entre outros. Gonh aponta também como sendo desse período um 

deslocamento do termo sujeitos sociais, para atores sociais para referir-se aos, então, 

novos sujeitos históricos. Dessa forma, muitos teóricos passam a não mais atribuir aos 

trabalhadores a centralidade como sujeitos propulsores da transformação social. No 

lugar destes, surgem uma pluralidade de sujeitos, os quais se organizam e lutam a 

partir da identificação com determinada demanda. Ainda sobre os novos atores e a sua 

não vinculação a luta de classes, Gohn afirma: 

Todo ator pertence a uma classe social. Mas os atores muitas vezes se 
envolvem em frentes de luta que não dizem respeito, prioritariamente, a 
problemática da classe social, como as questões de gênero, étnicas, 
ecológicas, etc. Ou seja, grande parte dos eixos temáticos básicos dos 
movimentos sociais contemporâneos não diz respeito ao conflito de classe, mas 
a conflitos entre atores da sociedade (GOHN, 1997, p. 249).  

                                                

 

6 Exemplo disso são as greves que assolaram a França em novembro de 2007, na qual ferroviários e 
metroviários protestam contra a reforma dos regimes especiais de aposentadoria proposta pelo 
presidente Nicolas Sarkozy. Tal movimento teve a adesão de outros segmentos da sociedade francesa, 
como os estudantes. 
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Marlene Ribeiro (1998) atenta às diferenças entre movimento social e movimento 

popular afirma que não há uma oposição entre os mesmos, entretanto, o movimento 

social é mais abrangente uma vez que não são todos que se identificam com as 

carências, formas de organização próprias das camadas populares. A autora alerta 

ainda que a reflexão sobre esse tema coloca para os pesquisadores a questão do papel 

dos intelectuais e das assessorias. Para essa questão, entre outros autores, ela recorre 

a Boaventura de Souza Santos (1995) que afirma que a composição dos movimentos 

se dá pelo encontro de intelectuais críticos e pessoas das camadas populares e que 

processualmente vão se transformando em sujeitos coletivos. 

A partir da década de 1990 comumente falou-se em crise dos movimentos 

sociais, entretanto Gohn diz que isso não significou o enfraquecimento dos mesmos, 

mas um re-ordenamento interno e externo e de seu papel na sociedade. Nesse período, 

conforme previsto na Constituição de 1988, foram criados novos canais de participação 

social como os conselhos temáticos, os conselhos gestores. Além disso, algumas 

lideranças se aproximam do poder estatal e passam a assumir cargos no aparelho 

estatal. Dessa forma, foi necessário aos movimentos sociais adaptar-se a nova 

conjuntura. Os diversos movimentos passam a criar agenda de luta conjunta. Muitos 

movimentos transformaram-se em ONGs e outros aproximaram-se das estruturas 

estatais. Novos movimentos foram criados, estes são eminentemente heterogêneos, 

criando um novo tipo de associativismo articulado a diversas redes sociais.  

Dentre esse novo associativismo ganha relevância um novo conceito de 

cidadania, a cidadania plena, definida pela autora como: 

Ela parte de um enfoque que se desloca do conceito tradicional, centralizado no 
indivíduo (em seus direitos civis ou políticos), para a cidadania de grupos 
coletivos que vivem situações similares, do ponto de vista da forma como são 
excluídos ou incluídos numa dada realidade social.  A cidadania coletiva une 
coletivos sociais da sociedade civil e pressiona o Estado pela regulamentação, 
implementação e vigilância da aplicabilidade de direitos de inúmeras ordens 
(GOHN, 2005, p. 26).  

Segundo a autora, o referido processo de conquista de cidadania se dá através 

da participação dos grupos organizados. Tal participação proporciona significado e 
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sentido aos sujeitos envolvidos e desenvolve uma consciência crítica, a qual tem um 

poder desalienador. Cria novos valores e uma cultura política nova.  

Contemporaneamente os movimentos atuam através de redes, tanto a nível 

local, como regional, nacional e internacional e utilizam, para sua organização e para 

sua atuação as novas tecnologias, como a Internet. O novo associativismo é: “mais 

propositivo, operativo e menos reivindicativo – produz menos mobilizações ou grandes 

manifestações, é mais estratégico” (GOHN, 2003, p. 18).  

Essa atuação em rede nos faz refletir se a diferenciação dos movimentos a partir 

de bandeiras de lutas específicas, apesar de importante na medida em que possibilitou 

voz e expressividade a grupos que na falta de melhor expressão diremos eram 

excluídos, teriam cometido um equívoco ao desprezar ou deixar em segundo plano as 

dimensões que os unem, o trabalho e as carências socioeconômicas. Uma vez que, 

concomitantemente a esse processo de diferenciação, os movimentos sentiram a 

necessidade de se unir a partir de outros aspectos e assim aumentar o seu poder de 

pressão. 

Sobre a não vinculação dos novos movimentos à questão da luta de classes e 

sobre uma possível falácia quanto à questão da participação na estrutura do poder, 

Siqueira diz: 

Note-se que uma visão de movimento social distanciado de uma concepção 
classista e de um projeto global de sociedade, voltada para a subjetividade, em 
si, poderia expressar uma preocupação com a condição do indivíduo. 
Entretanto, essa visão de particularizar e individualizar os movimentos, sem 
levar em consideração que a própria subjetividade e individualidade 
apresentam-se contextualizadas numa teia de relações sociais, em que a 
grande maioria dos indivíduos encontra-se explorados pela lógica do capital, e 
que qualquer movimento, que não tenha claros objetivos para além da ruptura 
com a exploração, podem ser absorvidos pela institucionalidade e, mesmo, 
assimilados como mantenedores em última instância de uma ilusória 
participação social na estrutura do poder (2002, p. 04).  

Esta autora destaca ainda que a principal diferença entre os autores que 

compreendem os chamados novos sujeitos sociais vinculados a lutas que têm como 

foco interesses particulares e os autores vinculados ao materialismo histórico está na 

concepção do papel dos movimentos sociais como sujeito para a superação das formas 

de dominação capitalistas e na construção de uma nova sociabilidade.  
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A ação dos chamados novos movimentos sociais está no campo fenomênico, 

imediato e particularizado; entretanto diz que tais “ações são importantes na medida em 

que estiverem vinculadas a um projeto mais amplo de sociedade, que se constitua em 

alternativa ao capitalismo” (SIQUEIRA, 2002, p.5). A autora cita Antunes (1997, p. 81) 

que diz: 

É imprescindível articular estas ações mais imediatas com um projeto global e 
alternativo de organização societária, fundamentado numa lógica onde a 
produção de valores de troca não encontre nenhuma possibilidade de se 
constituir num elemento estruturante.  

Dentre estes movimentos que se constituem a partir de aspectos particulares, 

poderíamos incluir o movimento antimanicomial. Num primeiro momento é possível 

afirmar que tal movimento está desvinculado da questão do mundo do trabalho, 

entretanto Basaglia já afirmara: “a psiquiatria, desde seu nascimento, é em si uma 

técnica altamente repressiva que o Estado sempre usou para oprimir os doentes 

pobres, isto é, a classe operária que não produz” (1982, p. 14). Vê-se, portanto, que 

essa questão está vinculada à lógica do capitalismo, a qual regula as formas de 

organização da acumulação do capital. Partindo dessa perspectiva, concordamos com 

Ribeiro, que afirma: é preciso que os movimentos sociais se disponham a aprender com 

a história, no sentido de preservar sua especificidade articulada à universalidade das 

lutas pela construção de uma nova subjetividade coletiva (1998, p.43). 
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1.3. PARTICIPAÇÃO: UMA QUESTÃO FUNDAMENTAL   

Dentro do exposto anteriormente podemos pensar a participação sob duas 

perspectivas, as quais estão relacionadas: a) participação da sociedade civil nas 

políticas sociais, no aparelho de Estado e nas relações sociais e b) participação dos 

sujeitos individuais, dentro de um coletivo e dessa forma compondo um sujeito coletivo. 

A primeira forma de participação necessita da segunda e é esta, a participação de 

sujeitos em movimento social, que pretendemos estudar.   

1.3.1. Participação da sociedade civil nas políticas sociais, no aparelho de Estado 

e nas relações sociais   

Antes de dissertarmos a respeito da participação nos coletivos sociais é 

importante fazer uma rápida explanação sobre a participação enquanto modo de 

intervenção nas políticas sociais e no aparelho de Estado e nas relações sociais. Essa 

forma de entender participação está atrelada à história dos movimentos sociais e: 

Se confunde com a história da democracia, especialmente da democracia 
parlamentar ou representativa. Esta tem sua história peculiar, marcada pela 
construção de institutos reguladores do exercício do poder, de mecanismos de 
participação dos cidadãos e pela cultura de cidadania que caracteriza cada 
sociedade (CARVALHO, 1998, p. 8).   

Na cena brasileira, os anos 1930 a 1960, as relações entre o Estado e a 

sociedade civil foram marcadas por fortes relações clientelistas, de tutela e de 

concessão de favores. Apesar disso, esse momento foi caracterizado pela mobilização 

da sociedade em torno de lutas sociais, destacando-se a atuação do movimento 

sindical e das Ligas Camponesas, os quais reivindicavam reformas de base. 
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A ditadura militar (1964-1985) fechou os fracos canais de comunicação entre a 

sociedade e o Estado que eram mantidas no período anterior, o qual era marcado pelo 

populismo. Muitos segmentos da sociedade passaram a lutar pelo fim da ditadura e 

pela reabertura democrática. Também foi nesse período que emergiu os chamados 

novos movimentos sociais, como explanado no ponto anterior. A atuação desses 

segmentos criou uma nova cultura participativa. Segundo Carvalho: 

Essa nova cultura participativa, construída pelos movimentos sociais, coloca 
novos temas na agenda pública, conquista novos direitos e o reconhecimento 
de novos sujeitos de direitos, mas mantém, ainda, uma posição exterior e 
antagônica ao Estado, pois as experiências de diálogo e as tentativas de 
negociação realizadas até então levavam, sistematicamente, à cooptação ou à 
repressão (1998, p. 3, grifos da autora).  

Os anos 1980 foram marcados por dois episódios importantes: a mobilização 

pelo direito da população votar constituindo-se assim o famoso movimento: Diretas Já, 

em 1985; e a mobilização em torno da Assembléia Nacional Constituinte, instaurada em 

1987. Com a nova Constituição do país (1988) a participação dos cidadãos foi garantida 

através de plebiscito, referendo, pela iniciativa popular de lei, tribunas populares, os 

conselhos e outros canais institucionais de participação.  

A partir de então, a população passou a organizar-se para: 

Participar da redefinição dos direitos e da gestão da sociedade. Não 
reivindicam apenas obter ou garantir direitos já definidos, mas ampliá-los e 
participar da definição e da gestão desses direitos, não apenas ser incluídos na 
sociedade, mas participar da definição do tipo de sociedade em que se 
querem incluídos (1998, p. 3, grifos da autora).  

Assim, a participação passa a ser entendida como disputa e negociação e não 

mais como confronto; processo atrelado à modificação ocorrida nos movimentos sociais 

que passam a ser menos combativos e mais propositivos, ou seja, muitas das 

reivindicações passam a girar em torno da participação da gestão da sociedade. É 

importante ressaltar que esse processo é constituído por embates, uma vez que tanto 

governos conservadores, como os progressistas tendem a ter dificuldades em 

compartilhar o poder: 

A resistência ou a dificuldade de efetivamente repartir o poder com a sociedade 
deve-se, em alguns casos, a compromissos fisiológicos que beneficiam elites 
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econômicas e/ou políticas ou ao clientelismo, corporativismo e à centralização 
que tradicionalmente regem as relações entre Estado e sociedade. Em outros 
casos, deve-se ao tecnicismo, que privilegia uma “otimização” de resultados, 
baseada em avaliações técnicas, sobre o risco de partilhar decisões, 
submetendo-as a critérios sociais e políticos (CARVALHO, 1998, p.10).    

Nesse processo de conquista da participação é importante destacar canais tais 

como o orçamento participativo e os conselhos gestores. O primeiro é um instrumento 

de consulta à população sobre a aplicação de parte do orçamento público municipal. Os 

conselhos gestores estão intrinsecamente relacionados às reivindicações dos 

movimentos sociais, eles são temáticos e incidem a políticas específicas, tais como as 

voltadas para a mulher, a criança e o adolescente, a saúde, a assistência social, entre 

outras. Tais espaços são importantes, sobretudo por sua: 

Capacidade de publicização da política e especialmente a construção de um 
sentido de interesse público, tanto nos governantes (executivo e legislativo), 
quando submetidos ao controle social, como na população e nos movimentos 
sociais (CARVALHO, 1998, p.19, grifos da autora).  

Comumente os espaços de participação institucionalizados do governo têm 

dificuldade de ser reconhecido enquanto espaço de participação dos movimentos 

sociais. Em contrapartida, os movimentos sociais e outros segmentos organizados da 

sociedade cada vez mais têm lutado por uma democracia participativa ao invés de 

representativa. Segundo Carvalho (1998), os movimentos sociais têm sentido 

necessidade de capacitação técnica e política para assim ocupar efetivamente os 

espaços de co-gestão conquistados. Entre os principais parceiros nessa empreitada 

estão as organizações não governamentais (ONGs). 

Assim, são constituídos os chamados tecidos movimentalistas, os quais são 

bastante heterogêneos. Além de serem formados pelos movimentos sociais e por 

ONGs também são constituídos por outras entidades, tais como universidades, centros 

de pesquisas, entidades profissionais, órgãos da mídia e até mesmo empresas, bem 

como militantes e profissionais que atuam individualmente. 

A participação também acontece em espaços não institucionalizados em relação 

com o Estado, tais como, movimentos sociais que tem o intuito de mudar as relações na 

sociedade e os fóruns. Carvalho lembra que participar da “coisa” pública também 

significa democratizar a própria sociedade.  
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A questão dos movimentos sociais já foi amplamente discutida nesse trabalho; 

dessa forma passemos para os fóruns. Estes se constituem por iniciativa da sociedade 

civil e normalmente são pouco formalizados. São espaços mais independentes, 

compostos por diversos sujeitos sociais e não possuem interlocução formalizada com o 

Estado. Convidam para suas reuniões representantes do Estado a fim de discutir e 

encaminhar suas reivindicações. Além disso, são espaços nos quais diversos 

movimentos sociais e entidades de várias lutas específicas constroem agendas de luta 

comum, elaboram diagnósticos de problemas sociais e objetivos estratégicos para 

solucioná-los, além de tratar da questão da transversalidade de direitos e de sua 

indivisibilidade. Tal questão é enfrentada por uma plataforma organizada chamada 

DhESCA (direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais). Um bom 

exemplo de fórum é o Fórum Social Mundial (FSM), o qual segundo Scherer-Warren, 

junto com as redes transnacionais de organizações têm sido espaços privilegiados para 

a articulação das lutas por direitos humanos em várias dimensões sociais. Assim, 

através dessas articulações em rede de movimento observa-se o debate de temas 

transversais, relacionados a várias faces da exclusão social, e a demanda de novos 

direitos (2006, p.117). 

Esse processo que começou a ser desencadeado nos anos 1990 criou um novo 

tipo de associativismo. Segundo Gohn o conceito de participação cidadã é que 

fundamenta esse novo tipo de associativismo mais propositivo, operativo e estratégico. 

Segundo a autora, participação cidadã é: 

Lastreada num conceito amplo de cidadania, que não se restringe ao direito ao 
voto, mas constrói o direito à vida do ser humano como um todo. Por detrás há 
um outro conceito, de cultura cidadã, fundado em valores éticos universais, 
impessoais. A participação cidadã funda-se também numa concepção 
democrática radical que objetiva fortalecer a sociedade civil no sentido de 
construir ou apontar caminhos para uma nova realidade social – sem 
desigualdades, exclusões de qualquer natureza. Busca-se a igualdade, mas 
reconhece-se a diversidade cultural. Há um novo projeto emancipatório e 
civilizatório por detrás dessa concepção que tem como horizonte a construção 
de uma sociedade democrática e sem injustiças sociais (2003, p. 18).  

A autora diz ainda que para que esse tipo de participação aconteça, os sujeitos 

de comunidades, ou seja, a camada popular,  precisam estar mobilizados e 

organizados, visando que idéias múltiplas e fragmentadas possam articular-se. Mais 
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uma vez estão presentes as bandeiras de lutas específicas de grupos. Essa 

mobilização que tem em vista a participação de que fala a autora não se constituiu em 

um processo simples, envolve diversos sujeitos. 

Em seu artigo, Carvalho indica três desafios principais para a participação 

popular: a qualificação técnica e política das lideranças populares; apreensão de uma 

outra forma de lidar com o conflito e nova forma de lidar com o saber técnico: 

O desafio da qualificação técnica e política, que já apontamos, tem gerado uma 
relação mais cotidiana das lideranças populares com assessores, ONGs, 
universidades e entidades profissionais, com o objetivo de apropriar-se tanto de 
conhecimentos técnicos relativos às políticas públicas como dos trâmites 
administrativos que lhes são próprios. Além desse conhecimento técnico, é 
preciso aprender a prática da negociação, uma outra forma de lidar com o 
conflito, o “confronto propositivo”, diferente dos confrontos característicos da 
fase mais reivindicativa dos movimentos. Estas duas formas de qualificação 
exigem das lideranças que revejam a forma “desconfiada” com que 
tradicionalmente relacionavam-se com o saber técnico, com as negociações e 
alianças políticas. Acumular conhecimento e experiência suficientes para poder 
mover-se seguramente nos espaços de governo, sem o temor de perder sua 
identidade, ou de ser manipulado por atores com maior acesso ao saber e ao 
poder, é um processo longo e difícil (CARVALHO, 1998, p. 29).   

Essa última reflexão da autora nos faz indagar, entre outras coisas, como as 

camadas populares têm participado do jogo do poder, tanto na esfera da participação 

institucionalizada em relação ao Estado, como nos espaços da sociedade civil. Se 

quem tem que rever a forma desconfiada como se relaciona com o outro saber são 

apenas as lideranças? Como os portadores desse saber técnico se relacionam com o 

saber popular? E é a partir desse ponto que entramos na questão da participação que 

nos interessa nesse estudo por entendermos que é o alicerce da participação na gestão 

pública, ou na co-gestão.  
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1.3.2. Participação popular nos coletivos sociais   

É importante pensar a participação dos sujeitos dentro dos movimentos, uma vez 

que os movimentos sociais contemporâneos são formados por sujeitos que se unem a 

partir de aspectos da identidade para lutar por direitos específicos para um grupo. 

Nessa perspectiva, muitas vezes os movimentos congregam sujeitos de camadas 

sociais diversas e até de classes diferentes. Dessa forma, esses sujeitos têm diferentes 

visões e compreensões de mundo, as quais são condizentes a suas socializações, 

escolarizações, enfim, experiências de vida. Assim, interessa-nos saber como essas 

questões são “tratadas” em movimentos que cada vez mais buscam se definir e são 

definidos em termos identitários do que sociais. Para isso é importante entender o que 

é participação. 

Pedro Demo (1993) traz uma definição importante já no título de seu livro: 

Participação é Conquista. Justifica tal afirmação: 

Dizemos que participação é conquista para significar que é um processo, no 
sentido legítimo do termo: infindável, em constante vir-a-ser, sempre se 
fazendo. Assim, participação é em essência autopromoção e existe enquanto 
conquista processual. Não existe participação suficiente, nem acabada. 
Participação que se imagina completa, nisto mesmo começa a regredir (1993, p. 
18, grifos do autor).  

Sendo a participação uma conquista, logo se conclui que a mesma não é dada e 

que o processo de conquista muitas vezes envolve conflitos, umas vez que envolve 

questões de poder. Não se busca eliminar este, mas desenvolver outras formas de 

poder. 

Por autopromoção o autor entende: 

A característica de uma política social centrada nos próprios interesses, que 
passam a autogerir ou pelo menos co-gerir a satisfação de suas necessidades, 
com vistas a superar a situação assistencialista de carência de ajuda. Em 
política social, não se promove ninguém propriamente, caso não chegue a 
autopromover-se (1993, p. 67).  
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No referido livro o autor está preocupado com o processo participativo das 

comunidades visando à participação ativa das mesmas nas políticas sociais. No 

processo de mobilização comunitária existem processos correlatos como planejamento 

participativo, pesquisa-ação, educação comunitária e política, entre outros. A partir 

desses processos, profissionais/ técnicos se inserem nas comunidades. Além disso, 

nos canais institucionalizados de participação as camadas populares dividem espaço 

com técnicos e suas entidades/ instituições. O autor ressalta que estes sujeitos aí 

inseridos por melhores propósitos que tenham, apenas se configuram enquanto 

intelectuais orgânicos quando adquirem consciência de suas tendências impositivas: 

Porquanto não há educação ou planejamento que não imponha alguma coisa. A 
questão não é, pois, não impor, pura e simplesmente, mas sim impor menos. 
Impor menos significa assumir a tendência impositiva e, a partir daí, tratar de 
abrir espaços crescentes e nunca terminados de participação (1993, p. 20).  

Significa que é importante o diálogo e a possibilidade de trocas. A comunidade 

tem muito a ensinar, não apenas o técnico que tem formação especializada. A 

comunidade conhece suas carências. Porém, isso não significa que não seja possível 

estabelecer um processo de discussão, no qual se tente convencer o outro. Sobre 

processo de convencimento Demo diz que é importante que o mesmo: 

Se faça dentro de um espaço conquistado de participação, ou seja, partindo-se 
dos interesses da comunidade, levando em conta sua contribuição e sua 
potencialidade, deixando-se também convencer do contrário (1998, p. 21).  

Victor Valla utiliza o termo participação popular para se referir à participação das 

classes populares, embora entenda que às vezes tal participação também envolva a 

classe média. Segundo o autor o termo participação popular foi cunhado visando que 

houvesse a distinção “de uma outra concepção de sociedade, onde quem tem estudo e 

recursos aponta o caminho correto para as classes populares” e alerta que “a tradição 

autoritária da América Latina, e do Brasil, contamina tanto os grupos conservadores, 

como também freqüentemente os progressistas” (1998, p.8). 

Os dois autores apresentam os técnicos como pequeno-burgueses (Demo) ou 

como classe média (Valla); dessa forma enfatizam a diferença entre estes e as 

camadas populares. Compreendemos que existe uma diferença entre esses dois 
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segmentos populacionais, entretanto entendemos que ambos fazem parte da classe 

trabalhadora que se encontra fragmentada como já indicado; uma vez que os técnicos 

também vendem sua força de trabalho para sobreviver.  Apesar disso, as diferenças 

entre tais segmentos com o aprofundamento das expressões da questão social tem se 

tornado maiores, gerando um grande abismo entre os mesmos. Dessa forma, em um 

pólo temos profissionais com formação especializada e com empregos formais e no 

outro uma grande camada da população que se encontra no emprego precarizado, 

informal ou no desempregado. Vale ressaltar ainda que as formas de empregos 

precarizados também acontecem no outro pólo, exemplos disso são os contratos de 

trabalho temporários aos quais muitos técnicos estão submetidos, tanto nos serviços 

públicos, quanto no terceiro setor. 

Como desenvolvido anteriormente, a inserção social de grande parte da 

população está imbricada pela pobreza, pela exclusão e pela subalternidade (YASBEK, 

2001). Dito isso, afirmamos que tais condições têm influência direta nos aspectos 

biopsicossociais da população; conseqüentemente o seu modo de organização, de 

expressar-se e de compreender o mundo difere dos técnicos que tiverem condições 

objetivas diferente. 

Os dois autores fazem referências ao fato de que grupos progressistas também 

atuam de forma impositiva ou autoritária em relação às camadas populares. Tal atitude 

está imbricada da concepção de que o saber acadêmico é “melhor” que o saber 

popular.   Assim,   muitas   vezes    o    repasse   de    informação   é    problemático: 

“há um acúmulo de conhecimentos resultantes da pesquisa científica, de um lado; e há 

um acúmulo de conhecimentos resultantes das experiências de vida, escolarização e 

luta política dos setores organizados da sociedade civil, do outro” (VALLA, 1998, p. 12). 

Um saber não é melhor que o outro, são apenas diferentes e condizentes a realidade 

objetiva de cada grupo. 

Dito isso, afirmamos que muitas vezes ocorrem dificuldades na comunicação 

entre as camadas populares e os mediadores (técnicos, profissionais, entre outros).  

Segundo Valla, estas dificuldades estão relacionadas à postura e não a aspectos 

técnicos: 
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Relaciona-se mais com a dificuldade em aceitar que pessoas humildes, pobres, 
moradores da periferia sejam capazes de produzir conhecimento, sejam 
capazes de se organizar e sistematizar pensamentos sobre a sociedade, de 
fazer uma interpretação capaz de contribuir para a avaliação dos mediadores 
sobre a mesma sociedade (1998, p.14).  

Algumas vezes a população é chamada a participar para legitimar processos. Sua fala 

é apenas ouvida e não escutada em sua essência: 

Quantas vezes os mediadores pedem para a população se manifestar numa 
reunião, como uma prova do seu compromisso com a ‘democracia de classe 
média’. Mas, uma vez passada a fala popular procuram voltar ‘ao assunto em 
pauta’, entendendo que a fala popular foi uma interrupção necessária, mas sem 
conteúdo e sem valor (VALLA, 1998, p.15).  

Julgar que a população não passa a ter consciência desse fato é um engano. 

Quando não verbalizam, o seu descontentamento este pode ser percebido pelo 

afastamento e negação de tais espaços. Nesse caso, o calar-se pode não significar 

consentimento, mas não compreensão diante da linguagem usada. Constitui-se em 

outro engano crer que a alienação é apenas das populações carentes. Sobre o 

processo de alienação que envolve os técnicos, Demo diz: 

Ademias, é mister superar alienações naturais do técnico. Partindo do fato de 
que não é pobre, de que é formado na universidade, tendo pois educação dita 
superior, de que trabalha no governo, de que é pequeno-burguês, etc. conclui-
se cristalinamente que é um ser tendencialmente alienado, frente aos 
interesses na política social. Tudo isso, no entanto, não é obstáculo cabal, 
porque é antes o ponto de partida. São nossas formas normais de alienação. 
Se não a levarmos em conta, teremos os efeitos negativos conhecidos: não 
sabemos aprender da comunidade; não acreditamos em suas potencialidades; 
planejamos em nosso gabinete e dispensamos o teste da prática, que não pode 
ser apenas, mas parte integrante, nem maior, nem menor, do processo; 
desconfiamos da capacidade comunitária de assumir seu destino; pelo menos 
em parte, refletimos nas propostas muito mais nossas inquietações, como se 
fossem dos interessados, e assim por diante (1993, p. 46-47).  

É inegável a necessidade de reconhecer que nós técnicos, apesar de muitas 

vezes negarmos, também somos alienados. Dessa forma, a participação tem no mínimo 

uma dupla função desalineadora: para com o técnico e para com a população.  

A questão da participação está relacionada à conquista de direitos. Assim como 

a participação, os direitos não são dados, são frutos de embates e da conquista da 

população. Não as basta ter garantidas nos textos oficiais, é preciso efetivá-las. 
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Demo indica que esse processo de conquista de direitos passa pelo 

planejamento participativo e indica duas importantes questões: “a face sócio-

econômica, no sentido de que o processo de conquista se solidifica melhor quando se 

auto-sustenta; a face política, no sentido da importância da organização competente” 

(1993, p. 63). As duas faces são igualmente importantes e interferem uma na outra. 

Melhorar as condições objetivas de vida é fundamental para se ter uma população que 

intervenha nas políticas sociais e na cena política do país.  

A questão da participação está relacionada à questão da dominação que se 

constitui um fenômeno histórico estrutural e tem como uma de suas conseqüências 

imediatas a desigualdade social. Segundo Demo não há sociedade que não tenha se 

alicerçado nas questões econômicas e de poder. A dominação é feita de 

desigualdades, dessa forma estabelece conflito.  

Nessa questão do poder está presente a ideologia, uma vez que o poder 

instituído deseja permanecer, ele convoca intelectuais que possam trabalhar na 

divulgação da concepção da legitimidade dos que mandam. Para estes interessa a 

participação tutelada. Em contrapartida, aos excluídos do jogo do poder não interessa 

manter tais relações. “Na mobilização do oprimido a presença de intelectuais é 

essencial, no sentido orgânico da contra-ideologia” (DEMO, 1993, p. 83).  

Muitas vezes a participação é concebida pelos detentores do poder como 

estratégia de legitimação e não como partilha de poder. A questão do poder precisa ser 

levada a sério e não ignorada, justamente, a isso Demo chama de participação realista. 

Diante do exposto, compreendemos que a participação é uma questão 

fundamental na luta por mudanças societárias. A plena participação das camadas 

populares nos processos organizativos é essencial para o seu pleno envolvimento nos 

canais participativos conquistados pela sociedade. A participação envolve luta por 

poder, tanto a nível interno da organização da sociedade civil, quanto a nível estatal. 

Assim, constitui desafio para os movimentos sociais que são formados por 

sujeitos diversos, os quais possuem diferentes níveis de escolaridades, valores, 

condições socioeconômicas estar se fortalecendo enquanto um coletivo e valorizando e 

trocando os diferentes saberes. A verdadeira participação não se faz por sujeitos 
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“superiores” que tutelam a participação dos demais. A verdadeira participação, nos 

dizeres de Demo, a participação realista, necessita de espaços democráticos nos quais 

as informações são trocadas e os saberes respeitados e a questão do poder é 

encarada. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22 

   

O ESTADO E A LOUCURA: DA PRÁTICA 

INDISCRIMINADA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS 

HUMANOS ÀS GARANTIAS LEGAIS       

Certamente uma das terapias mais importantes para combater a loucura é a 

liberdade. Quando um homem é livre tem a posse de si mesmo, tem a posse da própria 

vida, e, então, é mais fácil combater a loucura. Quando eu falo de liberdade, falo de 

liberdade para a pessoa trabalhar, ganhar e viver, e isto já é uma luta contra a 

loucura. Quando há possibilidade de se relacionar com os outros, livremente, isso 

torna-se uma luta contra a loucura. Certamente, a loucura evidencia-se mais 

facilmente sob essa nossa vida agitada, assustadora, opressiva e violenta. 

Franco Basaglia 
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2.1. ESTADO E LOUCURA   

A concepção de Estado, assim como sua estrutura, não é um fenômeno igual em 

todos os contextos históricos e socioculturais. Com a Modernidade, perde força nas 

sociedades ocidentais a concepção presente na Idade Média segundo a qual o rei era 

um enviado de Deus, sendo desta forma um representante da justiça divina e aplicador 

da mesma. O poder do monarca era compartilhado com a aristocracia e com a Igreja.  

Entretanto, o processo de rompimento com a concepção teológica do Estado não 

significou a democratização do poder. Entre os teóricos que escreveram a respeito do 

Estado, destaca-se Nicolau Maquiavel (1469-1527), cuja teoria não é a respeito do 

Estado moderno e sim da formação do mesmo.  Para teóricos como Thomas Hobbes 

(1588-1679) e Jonh Locke (1632-1704), conhecidos como contratualistas, a origem do 

Estado e da sociedade civil estaria num contrato. Ambos preocupam-se com a questão 

da propriedade privada, a qual existiria no estado de natureza (anterior a sociedade). 

Gruppi destaca que “a noção de Estado como contrato revela o caráter mercantil, 

comercial das relações burguesas” (1996, p.13).  Para Jean-Jacques Rousseau (1712-

1778) o contrato apenas constituiu a sociedade, esta deveria servir a expansão da 

personalidade do indivíduo; com este teórico nascia a concepção democrático-

burguesa de Estado. 

A noção de Estado de Direito ganha relevância na Idade Moderna. A teoria da 

separação dos poderes (executivo, legislativo e judiciário) de Montesquieu (1698-1755) 

influenciou muitas constituições nacionais.   Conforme Pereira-Pereira:  

A partir daí ganha nitidez à defesa do princípio do controle público, com base 
em normas estratégicas políticas que enquadravam o Estado nos limites 
constitucionais, socialmente legitimados (2002, p. 29).   

Uma visão crítica acerca da concepção burguesa de Estado surge com Karl Marx 

(1818-1883), analisando o pensamento deste autor, Gruppi diz:  

Não é o Estado que funda a sociedade civil, que absorve em si a sociedade 
civil, como afirmava Hegel; pelo contrário, é a sociedade civil, entendida como o 
conjunto das relações econômicas (essas relações econômicas são justamente 
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a anatomia da sociedade civil), que explica o surgimento do Estado, seu 
caráter, a natureza de suas leis, e assim por diante (1996, p. 27).  

Sendo assim, entendemos Estado como uma criação da sociedade, o mesmo 

expressa uma relação conflituosa de classes na qual estão em jogo os interesses 

particulares de cada classe. Nele estão presentes o poder político, o povo e o território.  

Com o processo de separação do Estado e da Igreja, processo este que se 

desenvolveu  intensamente   durante   o  século  XIX,   aquele  passou  a  

“desempenhar atividades antes consideradas atribuições da Igreja: o registro civil, a 

administração dos cemitérios civis, a instrução pública e, sobretudo, a direção de 

inumeráveis obras de caridade, como hospitais e hospícios” (MUSTAFÁ, Ética e 

Religião. No prelo). 

Com o processo de industrialização ocorrem significativas transformações nas 

relações de produção às quais têm impacto direto nas diversas esferas da vida dos 

sujeitos, de suas famílias e em suas relações. Desta forma, o Estado se vê obrigado a 

responder às novas demandas sociais advindas da questão social, esta entendida 

como: 

Conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas na sociedade 
capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado. Tem sua 
gênese no caráter coletivo da produção, contraposto à apropriação privada da 
própria atividade humana – o trabalho – das condições necessárias à sua 
realização, assim como de seus frutos. É indissociável da emergência do 
“trabalho livre”, que depende da venda de sua força de trabalho como meio de 
satisfação de suas necessidades vitais. A questão social expressa, portanto 
disparidades econômicas, políticas e culturais das classes sociais, mediatizadas 
por relações de gênero, características étnico-raciais e formações regionais, 
colocando em causa as relações entre amplos segmentos da sociedade civil e o 
poder estatal. Envolve simultaneamente uma luta aberta e surda pela cidadania 
(IAMAMOTO, 2001, p. 16-17, grifos da autora).  

Entre estas novas demandas a que o Estado se vê obrigado a responder está a 

questão dos portadores de transtornos mentais ou os comumente chamados de loucos. 

A respeito da denominação desses sujeitos, Rosa diz:  

A expressão “portador de transtorno mental” traz em si um caráter mutante. Ou 
seja, secundariza o transtorno mental e resgata o sujeito envolvido na condição 
de enfermo, como um ser dinâmico. Por sua vez o termo transtorno mental traz 
um caráter psicossociológico, dinâmico, mutável, diferente do termo doença 
mental, muito embora não seja menos controvertido do que este último (2003, 
p. 37-38).  
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O tradicional modo de lidar com a loucura, caracterizado pelo grande hospital, 

teve sua origem na França e na Inglaterra ainda na Idade Média, apesar disso, ainda 

nessa época os “loucos” gozavam de certa liberdade. Com o declínio do feudalismo, 

nos burgos multiplicou-se o número de pessoas que não encontravam um lugar na 

ordem societária nascente, dessa forma mendigos, prostitutas, loucos entre outros 

indesejados socialmente tiveram como destino as casas de correção, de trabalho e 

hospitais gerais.  

A Revolução Francesa, século XVIII, é o grande marco da modernidade e pode 

ser entendida, também, como uma revolução liberal que se colocou contra a tradição 

feudal, principalmente no tocante aos privilégios de nascimento. Na nova ordem liberal 

a desigualdade passa a se fundamentar na fortuna, na renda monetária e no capital, 

bem como na posição do indivíduo na estrutura produtiva. Basicamente como detentor 

dos meios de produção ou do capital ou como trabalhador possuidor apenas de sua 

força de trabalho. A afirmação da universalidade dos direitos foi a primeira crítica à 

sociedade de privilégios e de ordens, característica do Antigo Regime. A idéia do 

direito, em seu sentido moderno, que se impõe ao conjunto da sociedade é fruto da 

Revolução Francesa, entretanto, a igualdade era apenas no campo formal e para a 

burguesia isso bastava. A cidadania estava limitada ao campo das liberdades civis e 

individuais. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, é o resultado 

histórico de um longo processo. O direito vai se firmar na Lei e esta deveria, em 

princípio ter aplicabilidade universal. 

Dessa forma, não mais se permitia o encarceramento arbitrário de nenhum 

cidadão com a exceção dos considerados loucos. Estes, devido a sua falta de razão 

colocam em cheque o princípio essencial da sociedade burguesa. O indivíduo 

desprovido de razão, segundo a concepção jusnaturalista fica à margem do contrato, 

uma vez que não compartilha da racionalidade burguesa (ROSA, 2006, p.18).  

Então, antes considerados pecadores, os chamados loucos, passaram a ser 

vistos como doentes, dessa forma, necessitavam de tratamento. Nesse processo, de 

redefinição da loucura, destaca-se Philippe Pinel (1745 – 1826) médico francês, 

pioneiro no tratamento dos doentes mentais, sendo um dos precursores da psiquiatria 
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moderna. Assim, os considerados desprovidos de razão foram separados dos demais 

indesejados da sociedade e tiveram como destino para o tratamento de seus males os 

manicômios. A esse respeito Basaglia diz: 

Pinel libertou os loucos das prisões, mas, infelizmente, depois de tê-los 
libertado, colocou-os em outra prisão que se chama manicômio. Começa assim 
o calvário dos loucos e ao mesmo tempo a grande fortuna da psiquiatria (1982, 
p. 13).  

Estas instituições têm um forte caráter repressor e moralizante, seu intuito não 

era curar, mas livrar a sociedade, esse “corpo harmônico” como mais tarde Durkheim 

(1858-1917) a definiria, desses indivíduos que representariam uma “disfunção”, ou seja, 

seria o meio pelo qual o organismo societário voltaria a seu estágio de “equilíbrio”. 

Assim, como um corpo tende a corrigir as disfunções de um órgão doente.  

A literatura não está dissociada de seu tempo e ajuda a ilustrar como essa visão, 

fortemente moralizante, aliada à busca de cientificidade por parte das ciências humanas 

tenta aproximar-se, sobretudo através do método, das ciências naturais, já 

consolidadas. Nesse sentido, a corrente literária Naturalista ajuda-nos a visualizar bem 

esse aspecto. Tomemos o exemplo do romance Naná (1879) do francês Émile Zola 

(1840-1902), cuja personagem principal, de mesmo nome do título do livro, é uma 

prostituta que vive em Paris no século XIX. O seu destino como castigo pela sua 

conduta moral é uma morte que acaba por destruir-lhe a beleza, algo tão caro e, 

naturalmente, tão essencial para ela. Dessa forma, com a morte de Naná, a sociedade 

volta para o estágio de equilíbrio. Há uma clara aproximação com o pensamento de 

Durkheim. Esta aproximação, contudo, não significa que Zola pudesse haver lido 

Durkheim, uma vez que quando ele escreveu seus romances a obra de Durkheim ainda 

não havia sido publicada. A referida aproximação demonstra o clima intelectual, as 

idéias que circulavam na época.  

Ainda sobre essa obra e o papel da mulher na sociedade e no romance, num 

artigo sobre a representação de gênero no século XIX, Martins analisa que as mulheres 

aparecem tanto em textos, como em imagens de forma dicotômica: como a heroína ou 

como a anti-heroína. Naná que a autora analisa, está no segundo caso. Sobre a anti-

heroína diz: 
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A mulher imoral, possuidora de uma beleza traiçoeira e perigosa, seduzindo o 
homem com sua sexualidade transgressora e artimanhas, mas a lição moral 
sempre prevalece nos enredos, acabando a vilã sozinha remoendo suas 
maldades ou então sendo castigada com a morte (2001, p. 158).  

Ou seja, essa sociedade “hamônica” para manter o “equilíbrio” exclui os casos 

“patológicos”, no caso da personagem Naná, através da morte. Mas, existem outras 

formas pela qual a sociedade busca se livrar do “patológico”, um outro exemplo, 

contudo esse não consiste numa ficção, é a vida da fabulosa escultora Camille Claudel7 

(1864-1943) que assim como a personagem de Zola viveu na França. A conduta de 

Camille desde cedo ia de encontro à moral burguesa. Ela foi aprendiz e amante de 

Auguste Rodin (1840-1917). Depois do rompimento do relacionamento com este, 

acabou se envolvendo de maneira abusiva com o álcool e teve sua sanidade 

questionada. Então, foi internada em um manicômio, local no qual morreu após passar 

30 anos. 

Outro exemplo, não menos importante, de como a arte nos ajuda a entender 

essa lógica é o premiado filme brasileiro Bicho de Sete Cabeças (2000), inspirado no 

livro Canto dos Malditos, de Austregésilo Carrano. O referido filme mostra as 

dificuldades de relacionamento entre Wilson e seu filho, Neto. Depois que o pai 

descobre o envolvimento do filho com drogas o envia para tratamento em um 

manicômio. O drama pelo qual passa o jovem Neto retrata as violações de direitos 

humanos pelas quais os portadores de transtornos mentais e dependentes de álcool e 

outras drogas estão sujeitos em tais instituições, além de evidenciar os agravos 

clínicos, psicológicos e sociais desse tipo de “tratamento”. 

Esses exemplos ajudam a ilustrar como a sociedade capitalista tenta afastar os 

que vão de encontro à sua racionalidade. Decerto, não por acaso, o modelo manicomial 

se constitui como uma das formas de separar tais indesejados do convívio social. Tal 

modelo caracteriza-se por gerar isolamento e ocasionar a perda dos laços afetivos, 

familiares e sociais, além de tornar crônico o estado de doença do indivíduo e por vezes 

                                                

 

7 Camille era irmã do famoso poeta católico Paul Claudel, diplomata e que foi embaixador da França no 
Brasil. 
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desencadear outros agravos clínicos. A questão da loucura era tratada pelo Estado 

como questão de ordem pública, como caso de polícia8. 

Historicamente, o modelo de tratamento em saúde mental centrado no hospital 

psiquiátrico serviu e continua servindo como forma de controle social do Estado no que 

diz respeito aos que vão de encontro à racionalidade burguesa, como exemplificado 

acima, e aos trabalhadores que perderam a capacidade produtiva, conforme indicou 

Basaglia (1982). 

A forma de “tratamento” hospitalar caracteriza-se, entre outros aspectos, pelo 

asilamento e pela violência institucionalizada. O sujeito portador de transtorno mental 

internado numa instituição psiquiátrica muitas vezes constitui-se em um homem/ uma 

mulher sem direitos (civis, políticos, econômicos, culturais e sociais). Isto era condizente 

com o que previa a legislação. No caso brasileiro, o Código Civil, Lei nº 3.071, de 1º de 

Janeiro de 1916, previa que os loucos de todos os gêneros eram absolutamente 

incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil (Capítulo I, Art 5º); não podem 

ser testemunhas (Art. 142); estão sujeitos à curatela (Art 446);  sempre que parecer 

inconveniente devem ser conservados em casa, ou se o exigir o seu tratamento, serão 

também recolhidos em estabelecimento adequado (Art. 457). O artigo 145 prevê que 

qualquer ato jurídico que seja praticado por aqueles considerados incapazes (Art 5º) 

será nulo. Dessa forma, os “loucos” não são sujeitos de direitos.  

Muitas vezes sem ter consciência da violência de que são vítimas e, portanto, 

sem poder reagir, esses sujeitos têm diminuída a possibilidade de se organizar e lutar 

por seus direitos e por outras formas de tratamento. Tal fato não acontece/ aconteceu 

unicamente com os considerados loucos: 

Os que estão oprimidos não podem se libertar por sua própria força. Não foram 
os deportados que destruíram os acampamentos ou os escravos que 
derrubaram a escravidão. Só a liberdade política, e em primeiro lugar a abertura 
das trocas econômicas e a substituição da dominação pessoal pelo poder do 
dinheiro, pôde transformar as vítimas em trabalhadores ao mesmo tempo livres 
e explorados, ou mesmo em cidadãos (TOURAINE, 1998, p. 124).  

                                                

 

8 Ainda hoje, apesar dos avanços legislativos no campo da saúde mental, muitas vezes os portadores de 
transtornos mentais ainda são levados para as instituições psiquiátricas através de agentes da polícia.   
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A questão aqui posta também envolve aspecto específico relacionado à condição 

de ser louco, como afirma Basaglia: “O doente mental é um excluído que, nos termos 

da sociedade atual, jamais poderá opor-se àqueles que o excluem, pois cada um de 

seus atos passa a ser limitado e definido pela doença” (1985, p. 120).  

Por isso, as primeiras iniciativas de humanização dos hospitais e, principalmente, 

iniciativas antimanicomiais, caracterizaram-se, no Brasil e em outros países como 

Inglaterra, França e Itália, por desenvolverem-se a partir dos técnicos, e não dos 

portadores de transtornos mentais que, em contextos singulares de seus países e das 

instituições psiquiátricas nas quais trabalhavam, conscientizaram-se de que também 

eram excluídos, conforme afirma Basaglia: “pelo próprio fato de havermos sido 

objetivados no papel de excludentes” (1985, p.103). Os referidos técnicos vislumbraram 

possibilidades alternativas e substitutivas à lógica manicomial para o cuidado com o 

sujeito acometido por transtorno mental.  

Na literatura também podemos encontrar exemplo de crítica a esse modelo e ao 

poder decorrente do saber médico. Foi o caso do genial escritor brasileiro Machado de 

Assis (1839 – 1908). Em O Alienista, publicado pela primeira vez em formato de 

folhetim no jornal A Estação entre outubro de 1881 e março de 1882, o autor mostra 

como o Dr. Simão Bacamarte, cientista  nomeado, em sua incansável busca em separar 

os loucos dos não-loucos, acaba por internar no hospício Casa Verde, por ele fundado, 

quase toda a cidade de Itaguaí. Ao final vendo-se só, percebe que talvez ele fosse o 

único louco e acaba por soltar a população da cidade que se encontrava na Casa Verde 

e interna-se lá, local no qual vem a falecer depois de um ano e meio. Sobre essa obra, 

artigo publicado na Internet diz: 

Esse é, com certeza, um dos contos mais formidáveis de Machado de Assis, 
cuja temática central, desenvolvida com uma certa dose de ironia, conduz o 
leitor numa eterna reflexão sobre os limites entre a insanidade e a razão. Em 
torno dessa temática, circula uma série de tramas que nos transportam ao nível 
da reflexão implicando temas variados dentro da trama central: loucura; limite 
entre razão e loucura; o poder da palavra; a loucura da ciência, e o que se faz 
em nome dela e outros aspectos que permitem determinar o que é loucura, 
porém, considerando que todos somos diferentes e extrapolamos, às vezes, o 
limite em diferentes aspectos da vida (www.suigeneris.com.br ).  

http://www.suigeneris.com.br
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A loucura na literatura ocupa um lugar especial. Podemos encontrar obras nas 

quais há uma espécie de sabedoria na loucura. Somente o louco tem a liberdade de 

dizer verdades inconvenientes. São exemplos de obras literárias na qual a loucura está 

presente: Diário de um louco de Nikolai Gogol; O pavilhão nº 6 de Anton Tchekhov; 

Elogio da Loucura de Erasmo de Rotterdam e o já citado, o Alienista de Machado de 

Assis, entre outros. 

A crítica ao modelo manicomial e a construção de alternativas ao mesmo, 

representam imperativo ético para os sujeitos sociais envolvidos e comprometidos com 

o ideal de emancipação, tanto no que diz respeito ao aspecto profissional, quanto ao 

resgate e afirmação dos direitos dos sujeitos adoecidos; muitos destes em decorrência 

das condições de vida e de trabalho resultantes do sistema de produção capitalista.  

Na perspectiva das mudanças em curso, destaca-se a importância dos movimentos 

sociais, nesse caso específico, do movimento de luta antimanicomial.    

2.2. A EXPERIÊNCIA ITALIANA   

Ao estudar modelos substitutivos à psiquiatria tradicional é impossível não se 

deter ao trabalho desenvolvido por Franco Basaglia9 e sua equipe nos hospitais 

psiquiátricos das cidades italianas de Gorizia e de Trieste.  Experiências, estas que 

influenciaram e continuam influenciando o processo de Reforma Psiquiátrica brasileira. 

Amarante, citando Denise Dias Barros, diz que a experiência italiana pode ser 

situada enquanto: 

Um confronto com o hospital psiquiátrico, o modelo da comunidade terapêutica 
inglesa e a política de setor francesa, embora conserve destas o princípio de 
democratização das relações entre os atores institucionais e a idéia de 
territorialidade (AMARANTE, 1998, p. 45). 

                                                

 

9 Franco Basaglia era médico e psiquiatra, e foi o precursor do movimento de reforma psiquiátrica italiana 
conhecida como Psiquiatria Democrática. Nasceu no ano de 1924 em Veneza, Itália, e faleceu em 1980. 
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No início dos anos 1960, a economia rural italiana começou a passar por um 

intenso processo de industrialização. No final dessa mesma década a Europa vivenciou 

momento de forte mobilização social contra o autoritarismo, a opressão e o mundo da 

instituição. Em 1969, houve na Itália grandes mobilizações, dentre as quais destacam-

se as greves gerais de trabalhadores, oriundos de diversas organizações sindicais, os 

quais reivindicavam direito sociais, entre os quais a saúde. 

No início desse período, um grupo de psiquiatras foi para o manicômio de 

Gorizia, pequena cidade situada nas proximidades da fronteira com a Iugoslávia. O 

hospital psiquiátrico dessa cidade possuía cerca de 500 leitos e o tratamento 

dispensado aos internos caracterizava-se pela utilização de técnicas tradicionais como 

eletroconvulsoterapia (ETC), popularmente conhecido como eletrochoque e a 

insulinoterapia10.  

Os novos técnicos iniciaram um processo de humanização do hospital, o qual 

assemelhava-se aos processos em curso em outros países como Inglaterra e França. 

Utilizaram, inclusive, a técnica inglesa de comunidade terapêutica, a qual “permitia à 

pessoa exprimir-se em assembléias diárias, com liberdade, em lugar aberto, e sob nova 

relação médico-paciente” (BASAGLIA, 1982, p. 87). 

Em Gorizia, foi organizada uma comunidade, a qual possuía dois objetivos bem 

definidos: curar e demonstrar a possibilidade de uma vida diferente. Para tanto, 

estabeleceram diálogos com a comunidade visando discutir a respeito das altas dos 

pacientes: “A discussão não era mais entre nós, os médicos, mas com as pessoas do 

bairro onde o doente iria morar. Então, o cidadão do bairro se dava conta de que as 

suas necessidades eram as mesmas do doente” (BASAGLIA, 1982, p. 19). 

Ainda sobre o diálogo com a população, em uma das séries de palestras que 

Basaglia proferiu no Brasil, em 1979, disse: 

Quando você introduz uma situação nova, ela é muito difícil de ser vivida, 
mesmo se a mudança introduzida seja algo positivo para as pessoas. Nós 
violentamos as cidades onde fizemos mudanças. O problema é que não 

                                                

 

10 A insulinoterapia consistia na aplicação de insulina, em doses crescentes, até o paciente atingir o 
estado de coma, considerava-se necessário um determinado número de comas, 25 ou 30, em média 
para haver efeito terapêutico (ROCHA; BARTMANM; KRITZ, 1996). 
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estávamos jogando os doentes mentais na cidade, mas jogávamos a própria 
miséria na cidade. E então a população compreendeu que os doentes eram 
também miseráveis. Essa contradição foi também o início de um diálogo com a 
cidade, muito difícil no princípio (BASAGLIA, 1982, p. 49).    

Após o trabalho realizado em Gorizia, muitos psiquiatras passaram a administrar 

outros hospitais do país. Em 1968, Basaglia sai desse hospital e, em 1971, assume 

com sua equipe o Hospital Psiquiátrico de Trieste, iniciando o seu desmonte.  

O referido hospital possuía 1.101 pacientes internados, distribuídos em 19 

pavilhões. No final do primeiro ano de trabalho, a equipe de Basaglia conseguiu realizar 

uma redução de 202 leitos e, em 1972, dois pavilhões foram fechados. 

Em 1973, o Serviço Psiquiátrico de Trieste foi credenciado pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) como principal referência mundial para reformulação da 

assistência em saúde mental. Nesse mesmo ano é fundada a Psiquiatria Democrática 

Italiana (PDI). 

Segundo Amarante, o grande mérito da PDI estaria no fato da mesma possibilitar 

“a denúncia civil das práticas simbólicas e concretas de violência institucional e, acima 

de tudo, à não restrição dessas denúncias a um problema dos ‘técnicos de saúde 

mental’” (1998, p. 48). O referido movimento revela ao cenário político mais amplo, a 

necessidade de reinventar o território das relações entre cidadania e justiça para só 

assim possibilitar a transformação da assistência. 

Como proposta alternativa ao fechamento do manicômio, em 1974, foram 

criados, de forma descentralizada, centros de saúde mental, os quais estavam voltados 

para os interesses de saúde da comunidade. 

Na medida em que os leitos eram fechados, foram desenvolvidas tentativas de 

restituição dos pacientes às suas famílias. Sobre essa experiência, Basaglia diz: 

“Quando é possível restituir esse paciente à família, se restitui. Mas quando a família 

por alguma razão não o aceita, é preciso encontrar a solução para o problema criando 

pequenas comunidades que têm o nosso apoio” (1982, p. 91). 

Para os casos em que esse retorno não foi possível, foram criadas pequenas 

comunidades que tinham apoio do corpo técnico. O governo alugou apartamentos nas 
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cidades, os chamados “grupos-apartamento”, com a finalidade de que os ex-internos 

habitassem “algumas vezes sós, algumas vezes acompanhados por técnicos e/ou 

outros operadores voluntários, que prestam cuidados a um enorme contingente de 

pessoas, em mais de trinta locais diferentes” (AMARANTE, 1998, p. 49).  

Em Trieste foi construído um centro de saúde mental para cada região da cidade. 

Estes espaços abertos atendem a toda a demanda de seu território e funcionam 24 

horas por dia, sete dias por semana. Amarante destaca a importância da criação de 

cooperativas de trabalho as quais inicialmente foram criadas para: 

Atender à necessidade de encontrar posto de trabalho para os ex-internos do 
hospital, ou para novas demandas que surgiam, hoje representando um novo 
espaço de produção artística, intelectual ou de prestação de serviços, que 
assumem um importante papel na dinâmica e na economia não apenas nos 
Serviços de Saúde Mental, mas também de toda a cidade (1998, p.49).  

Outra característica importante das cooperativas de trabalho refere-se ao seu 

caráter coletivo, mediante o qual os portadores de transtornos mentais tornavam-se 

competitivos enquanto grupo e não enquanto indivíduos isolados. Desde 1980 Trieste é 

uma cidade sem manicômios.  

A legislação psiquiátrica em vigor na Itália datava de 1904. Diante da grande 

repercussão política advinda da experiência nas cidades de Gorizia e de Triste, o 

Partido Radical propôs um referendum para a revogação da legislação então em vigor. 

Assim,   foi   constituída,   pelo   Estado,  uma  comissão  com  o   objetivo  de  elaborar  

a    nova   legislação   psiquiátrica,   antes   da   realização   da   consulta   popular:   

“Na medida em que o trabalho e o pensamento de Franco Basaglia é o que possibilita 

todo esse debate, embora ele não participe dessa comissão, o projeto de lei 

apresentado inspira-se fundamentalmente em suas idéias” (AMARANTE, 1998, p. 50). 

Em maio de 1978 é aprovada a Lei nº 180, conhecida como Lei Basaglia, a qual: 

Che sancisce per la persona affetta da malattia mentale il diritto alla cura nella 
comunità di norma in regime volontario, nega l’equivalenza malattia mentale-
pericolosità sociale, determina l’entrata del malato di mente nella cittadinanza 
sociale, proibisce la costruzione di nuovi ospedali psichiatrici11 (GIUDICE, 1998). 

                                                

 

11 “qual proporciona a pessoa portadora de transtorno mental o direito a cura na comunidade, em regime 
voluntário, nega a equivalência entre doença mental e periculosidade social, garante ao doente mental os 
direitos de cidadania, proíbe a construção de novos hospitais psiquiátricos”.  
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Amarante (1998) citando Barros destaca três pilares da crítica basagliana ao 

modelo hospitalocêntrico de assistência em saúde mental: 

 
Ligação de dependência entre psiquiatria e justiça; 

 

Origem de classe das pessoas internadas; 

 

Não-neutralidade da ciência. 

A experiência da Itália só foi possível na medida em que partidos políticos, 

sindicatos de diversas categorias de trabalhadores e demais organizações populares 

começaram, através do contato com a equipe técnica, a tomar consciência da relação 

intrínseca entre política e saúde. E dessa forma perceberam que a instituição 

psiquiátrica é um mecanismo de controle estatal da classe trabalhadora que perdeu a 

capacidade produtiva. Sobre esse fato Basaglia diz: 

Descobrimos que o nosso trabalho não deveria ser feito tanto com os doentes – 
era também com o doente e com a loucura -, mas, sobretudo, com a população  
O povo de uma maneira geral, e em particular em suas organizações, deveria 
tomar nas mãos a nossa luta porque se não fosse assim essa luta seria de novo 
cientificizada e levada ao nível precedente, isto é, para uma nova ideologia 
científica, uma ideologia burguesa. Foi essa a diferença entre a Itália, a França 
e a Inglaterra, porque nesses dois últimos as reformas psiquiátricas vieram de 
cima (1982, p.88).  

A respeito da tradição basagliana, a qual deve ser entendida como um 

movimento político, Amarante destaca que: 

Traz no seu interior a necessidade de uma análise histórico-crítica a respeito da 
sociedade e da forma como esta se relaciona com o sofrimento e a diferença. 
É, antes de tudo, um movimento ‘político’: traz a polis e a organização das 
relações econômicas e sociais ao lugar de centralidade e atribui aos 
movimentos sociais um lugar nuclear, como atores sociais concretos, no 
confronto com o cenário institucional que, simplesmente, perpetuam/consomem 
ou questionam/reinventam (1998, p. 47).  

O conceito de Reforma Psiquiátrica sofreu radical transformação mediante o 

trabalho realizado por Basaglia nas cidades de Gorizia e Trieste. Sobre esse fato, 

Amarante, nos textos que compõem a Mostra Inaugural “Memória da Loucura”, diz: 

Em primeiro lugar porque não se pretenderia mais a reforma do hospital 
psiquiátrico. Percebido como um espaço de reclusão e não de cuidado e 
terapêutica, o hospital deveria ser negado e superado. Em outras palavras, 
enquanto espaço de mortificação, lugar zero das trocas sociais, o hospital 
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psiquiátrico passava a ser denunciado como manicômio, por pautar-se na 
tutela, na custódia, na gestão de seus internos, no que Erwin Goffman 
denominou de instituição total (2001, p. 04).  

Como já indicado anteriormente, o processo de reforma psiquiátrica brasileiro 

tem forte influência da experiência italiana com a perspectiva de ruptura da chamada 

instituição total. Entretanto, este processo se dá diante de um embate político, 

econômico e ético, como será abordado em seguida.   

2.3. O MOVIMENTO DE LUTA ANTIMANICOMIAL NO BRASIL E A REFORMA 

PSIQUIÁTRICA   

A Reforma Psiquiátrica brasileira visa à substituição progressiva dos leitos dos 

hospitais psiquiátricos por rede de cuidados regionalizada, descentralizada e 

hierarquizada, conforme princípios do SUS – Sistema Único de Saúde. Além disso, traz 

um novo olhar sobre o sofrimento psíquico e a forma de cuidar do chamado louco e 

pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas. Preza pela manutenção 

e/ou reinserção na vida social/comunitária e dos vínculos sociais, familiares e afetivos. 

Tal modelo de cuidado em saúde mental é fruto de embate político e econômico 

entre diversos setores da sociedade civil, dentre os quais destacam-se: movimento de 

luta antimanicomial, movimentos de direitos humanos, associações de usuários e 

familiares, entre outras organizações de um lado, e as organizações representativas 

dos hospitais psiquiátricos e demais entidades que lucram com a “indústria da loucura”, 

de outro.  

Num estudo sobre esse movimento, abrangendo os anos de 1970 a 1990, Paulo 

Amarante faz uma periodização na qual dividiu a história do movimento em três 

momentos: a trajetória alternativa, a trajetória sanitarista e a trajetória da 
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desinstitucionalização ou da desconstrução/ intervenção. Nesse estudo adotamos esta 

cronologia. 

A organização da sociedade civil que luta pela transformação do modelo de 

atenção à saúde mental recebe o nome de movimento da luta antimanicomial. No 

Brasil, o referido movimento, teve início com o Movimento dos Trabalhadores em Saúde 

Mental (MTSM), no Rio de Janeiro, no final da década de 1970. Este se organizou a 

partir do descontentamento dos trabalhadores em saúde mental com as condições de 

trabalho e com a situação dos hospitais psiquiátricos, num episódio que ficou conhecido 

como crise na DINSAM (Divisão Nacional de Saúde Mental). A referida crise foi 

desencadeada a partir de denúncias de irregularidades em hospitais psiquiátricos do 

referido órgão, feitas por profissionais, após as quais foi deflagrada greve seguida de 

demissões. Tal movimento nasceu com objetivo de: 

Constituir-se em um espaço de luta não institucional, em um locus de debate e 
encaminhamento de propostas de transformação da assistência psiquiátrica, 
que aglutina informações, organiza encontros, reúne trabalhadores em saúde, 
associações de classe, bem como entidades e setores mais amplos da 
sociedade (AMARANTE, 1998, p. 52).  

Esse primeiro momento é definido por Amarante (1995) como a trajetória 

alternativa, na qual o movimento se organiza, se opõe à ditadura militar e faz denúncias 

contra a violência generalizada. 

O período em questão é caracterizado pela crise do regime militar, início da 

redemocratização do país com a mobilização da sociedade pelas eleições diretas e 

pela anistia política, além da reorganização dos mais diferentes segmentos da 

sociedade em torno de reivindicações e lutas sociais que desembocaram na 

Constituição Federal de 1988. Esta representou a ampliação dos direitos sociais dos 

brasileiros, entretanto não menciona os portadores de transtorno mental.  

O movimento antimanicomial brasileiro teve forte influência da PDI – Psiquiatria 

Democrática Italiana –, inclusive, contando com a presença de Franco Basaglia e de 

outros nomes de destaque internacional entre os quais, Felix Guattari, Robert Castel, 

Erwing Goffman, em seus encontros e fóruns. 
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Em 1979, na cidade de São Paulo foi realizado o I Congresso Nacional dos 

Trabalhadores de Saúde Mental. Porém, é o segundo congresso que entrou para a 

historia e modificou os rumos do movimento. Este aconteceu em 1987, na cidade de 

Bauru (São Paulo), ocasião na qual o movimento dos trabalhadores em saúde mental 

deu origem ao Movimento da Luta Antimanicomial, passando a incluir os usuários e os 

familiares. No mesmo evento foi criado o lema “Por uma sociedade sem manicômios” e 

instituído o dia 18 de maio como a data nacional da luta antimanicomial. 

O primeiro serviço substitutivo ao tradicional modelo de “tratamento” à loucura 

criado no Brasil foi o Centro de Atenção Psicossocial Professor Luiz da Rocha 

Cerqueira, inaugurado em 1987, em São Paulo. É também de relevante importância a 

experiência de Santos, em 1989, marcada pela intervenção municipal que tinha a frente 

da Secretaria de Saúde o médico sanitarista David Capistrano12, na Casa de Saúde 

Anchieta, instituição de natureza privada e conveniada com o Sistema de Saúde. O 

referido manicômio foi gradualmente extinto e substituído por rede de atenção em 

saúde mental, da qual destacavam-se os NAPS (Núcleos de Apoio Psicossocial). Dessa 

forma, “Santos abriu caminho para todo o Brasil, ao demonstrar a viabilidade concreta e 

a fertilidade intensa da proposta de uma sociedade sem manicômios” (LOBOSQUE, 

2001, p. 25). 

Sobre a influência entre os movimentos de reforma sanitária e o de reforma 

psiquiátrica, Salete Amador diz que no início da década de 1980 visando introduzir 

mudanças no sistema de saúde o movimento antimanicomial e o de reforma sanitária 

se unem e ocupam espaços públicos de poder e de tomada de decisão. Amarante diz 

que esse período pode ser considerado como o segundo momento da Reforma 

Psiquiátrica “quando parte considerável do movimento de reforma sanitária, e não 

apenas o da psiquiátrica, passa a ser incorporado, ou a incorporar-se ao aparelho do 

Estado” (1998, p. 91). 
                                                

 

12 David Capistrano era pernambucano, nasceu em 07 de julho de 1948, casou-se com Haidê Benetti de 
Paula, com quem teve quatro filhos. Seus pais faziam parte do Partido Comunista. Na ditadura chegou a 
ser preso, aos quinze anos de idade. Foi com a família para o Rio de Janeiro, local onde cursou 
Medicina. Sua participação política de esquerda o obrigou a sair do Rio, assim, em 1974 passou a residir 
em São Paulo. Foi Secretário de Saúde das cidades de Bauru e Santos, ambas no estado de São Paulo.  
Em 1983 rompe com o PCB e em 1985 passa a militar pelo Partido dos Trabalhadores. Nos anos 1990 
muda-se para Santos como Secretário de Saúde da prefeita Telma de Souza, também do PT. Em 1993 a 
sucede na prefeitura. Faleceu em 10 de novembro de 2000. 
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Em 1986 foi realizada a 8ª Conferência Nacional de Saúde, evento considerado 

um marco na história da construção do SUS, no qual destacam-se avanços no que se 

refere à elaboração de um conceito mais abrangente de saúde e de um projeto de 

Reforma Sanitária.  

Sob influência das diretrizes da 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizou-se, 

em 1987, a I Conferência Nacional de Saúde Mental, ocasião na qual verificou-se 

claramente o “impasse do modelo centrado no hospital e predominantemente baseado 

no modelo médico-paciente, considerado ineficaz e oneroso para os usuários e a 

sociedade, violando os direitos humanos fundamentais” (SUS, 2002, p.13). Amarante 

(1998) destaca que tal Conferência foi estruturada em três eixos básicos: 

 

Economia, Sociedade e Estado – impactos sobre a saúde e doença mental; 

 

Reforma Sanitária e reorganização da assistência à saúde mental; 

 

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

O mesmo autor afirma que a I CNSM representa para o movimento da luta 

antimanicomial o início da trajetória da desinstitucionalização. No final da década de 

1980 e início da seguinte o movimento pela Reforma Psiquiátrica distancia-se do 

movimento pela Reforma Sanitária. Uma das hipóteses levantadas pelo autor para esse 

acontecimento diz respeito ao fato do movimento antimanicomial ter mantido um viés 

desinstitucionalizante enquanto que o de reforma sanitária perdeu “de vista a 

problematização do dispositivo de controle e normatização próprios da medicina como 

instituição social” (AMARANTE, 1998, p. 94). 

Os militantes da Reforma Sanitária constituem-se em sujeito social de extrema 

importância na reformulação do Sistema Nacional de Saúde. As reivindicações desse 

movimento propositivo desembocam na Constituição Federal de 1988, a qual postula, a 

saúde como um direito do cidadão e dever do Estado (Artigo 196), parte integrante da 

Seguridade Social, cujas ações devem ser providas por um Sistema Único de Saúde13. 

Este deve ser regido pelas seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em 

cada esfera; atendimento integral; participação da comunidade.  

                                                

 

13  O SUS foi regulamentado pelas Leis 8.080, de 19 de fevereiro de 1990 e 8.142 de 28 de dezembro de 
1990. 
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Em 1989, o deputado Paulo Delgado14 elaborou o Projeto de Lei (PL) nº 3.657 

que tramitou no Congresso por 12 anos e deu origem a Lei nº 10.216 de 06 de abril de 

2001, sancionado pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. A 

referida Lei dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental (BRASIL, 

2004a, p. 17). Entretanto, a mesma não contemplou em sua integridade, o projeto 

original, uma vez que também se baseou no substitutivo do Senador Sebastião Rocha. 

Dessa forma: “Incluiu proposições contidas em substitutivos anteriores favoráveis ao 

projeto original (dos senadores Beni Veras e Lúcio Alcântara) ou contrários a ele (do 

senador Lúcio Portela)” (BRASIL, 2004a, p. 20). A legislação anterior que tratava da 

questão da assistência aos doentes mentais datava de 1934. 

Visando pressionar a aprovação da lei no Congresso Nacional, alguns estados 

começaram a fazer suas próprias leis. O estado pioneiro foi o Rio Grande do Sul que 

aprovou a Lei nº 9.716 em agosto de 1992. Dentre os estados precursores, também 

estava Pernambuco, que aprovou a lei 11.064 em 1994 (Anexo 1). Outro mecanismo de 

pressão sobre o Congresso Nacional foram as portarias do Ministério da Saúde. 

Em 1990, foi realizada, em Caracas (Venezuela) a Conferência “Reestruturación 

de la Atención Psiquiátrica en la Región15”, promovida pela OPAS/OMS e contou com a 

participação de diversos países. Nesta Conferência foi elaborado documento conhecido 

como “Declaração de Caracas”, que considerou que a melhora da atenção em saúde 

mental era possível mediante a superação do modelo hospitalocêntrico no tratamento 

em saúde mental: “A Declaração de Caracas surgiu como resultado de uma análise 

crítica da situação da atenção em saúde mental nas Américas, que tornava imperiosa a 

sua transformação” (Carta de Brasília 2005)16. O Brasil como signatário dessa 

Conferência, comprometeu-se com seus objetivos. 

                                                

 

14 Atualmente tem 55 anos, nasceu em Lima Duarte, é casado e tem três filhos. Foi um dos fundadores 
do Partido dos Trabalhadores. É professor universitário e sociólogo. Foi deputado federal durante a 
Constituinte, além de outros mandatos. 
15 “Conferência Regional para a Reestruturação da Atenção Psiquiátrica na América Latina”. 
16 A Carta de Brasília 2005 foi documento elaborado no evento denominado: “Conferência Regional para 
a Reforma dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois da Declaração de Caracas”.  
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No Rio de Janeiro, em 1992, foi realizado o II Encontro Nacional de Entidades de 

Usuários e Familiares. Nesse mesmo ano, foi realizada a II Conferência Nacional de 

Saúde Mental, a qual contou com grande participação de usuários e familiares e na 

qual foi possível aprofundar as críticas ao modelo hospitalocêntrico, como também 

formalizar esboço de um novo modelo assistencial. Ainda em 1992, com a Portaria do 

Ministério da Saúde nº 224, o governo federal promoveu uma reclassificação dos 

hospitais psiquiátricos, exigiu profissionais qualificados, proibiu a existência de celas 

fortes e a violação de correspondência. 

A III Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em 2001, nove anos 

depois da segunda, definiu diretrizes claras para a extinção do hospital psiquiátrico e 

sua substituição por um modelo assistencial comprometido com a liberdade e a 

cidadania. Seu título estava vinculado ao tema mundial proposto, no mesmo ano, pela 

OMS: “Cuidar, sim. Excluir, não”. 

Ao que se refere aos encontros do movimento antimanicomial, foram realizados 

cinco encontros nacionais: o primeiro foi realizado em Salvador (BA) em 1993; o 

segundo em Belo Horizonte (MG) em 1995; o terceiro em Porto Alegre (RS) em 1997; o 

quarto em Paripueira (AL) em 1999 e o quinto em Miguel Pereira em 2001. 

No quarto encontro nacional começou a se desenhar algumas divergências entre 

alguns grupos, as quais se aprofundaram no quinto encontro. Este último não chegou a 

ser finalizado na ocasião; sendo convocadas duas plenárias posteriores para tanto, as 

quais foram realizadas em São Paulo no ano de 2002. Nesse clima o movimento sofre 

uma cisão, um grupo continua a se denominar Movimento Nacional de Luta 

Antimanicomial e um outro grupo, funda em 2003, em Brasília, a Rede Nacional 

Internúcleos. 

As razões dessa cisão não estão bem claras, pelo menos não são explicitadas. 

O que conseguimos constatar, através de leituras, de conversas pessoais e via 

Internet17 com militantes é que o principal motivo de conflito residia na questão da 

                                                

 

17 Na tentativa de contatar pessoas das duas correntes, principalmente da que ficou como Movimento 
Nacional de Luta Antimanicomial, uma vez que o núcleo de PE faz parte da outra corrente e pude 
conversar com militantes do estado, foram utilizados os recursos de e-mail e do site de relacionamentos 
orkut. Neste último há várias comunidades da luta antimanicomial, mas não especificam a que corrente 
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participação dos usuários e familiares no movimento. Em alguns estados, esses 

segmentos eram solidamente organizados e não queriam ser representados pelos 

técnicos. O outro segmento do movimento entendia que independente da 

especificidade do sujeito (técnico, usuário e familiar) qualquer um poderia falar em 

nome do grupo. Ao que tudo indica a principal disputa girava em torno da questão do 

poder. Também estavam envolvidos nessa tensão aspectos políticos e ideológicos, 

como é possível perceber no trecho do documento assinado por Marcus Vinicius Silva 

do Núcleo da Bahia, filiado a Rede Internúcleos, e que não está datado, ao se referir ao 

outro segmento do movimento: 

Nos encontros nacionais buscavam angariar aliados para as suas posições 
esquerdistas de quem imagina que somente a revolução social pode resolver a 
questão do sofrimento mental e da existência dos manicômios (p. 8).  

A leitura do referido documento e as entrevistas realizadas nos levam a afirmar, 

porém não com absoluta certeza, que o pólo que surge, a Rede Internúcleos de Luta 

Antimanicomial tem uma forte ligação com o Conselho Federal de Psicologia e que o 

pólo que permanece enquanto Movimento Nacional de Luta Antimanicomial tem um elo 

forte com pesquisadores da FIOCRUZ e com a ONG SOS Saúde Mental de São Paulo.  

Vasconcelos sem se ater nos motivos da cisão diz que o movimento passou por 

uma “crise organizativa e política interna”, diz ainda que “o debate tem sido muito 

polarizado e marcado por enfrentamentos pessoalizados, com enorme desgaste 

pessoal e político para todo o movimento” (2004, p. 10,  grifos do autor). 

Em seguida o autor faz uma diferenciação entre as duas correntes do 

movimento, citando alguns pontos interligados: 

a) Autonomização do movimento dos usuários e familiares: 

Movimento Nacional de Luta Antimanicomial - MNLA: visa uma progressiva 

autonomia do movimento de usuários e familiares e o reconhecimento das diferenças 

entre usuários e familiares; 

                                                                                                                                                             

 

estão vinculados. Abri fórum questionando sobre os motivos da cisão em duas comunidades, mas ou as 
pessoas não se sentiam a vontade para falar ou realmente não sabiam, como algumas disseram. Fato 
curioso, os militantes não terem clareza sobre essa questão. 
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Rede Nacional Internúcleos de Luta Antimanicomial - RENILA: Defende um 

movimento único, uma vez que a polarização do mesmo seria algo artificial que geraria 

conflitos e aumentaria a fragilização econômica, além de isolar e fragmentar 

politicamente o movimento. 

b) A relação dos usuários/familiares com os profissionais, como atores políticos 

diferenciados dentro do movimento: 

MNLA: Reivindica reconhecimento “das características particulares dos usuários 

e familiares”. Segundo o autor essa postura “exige mudanças na concepção de 

indiferenciação e igualdade universal dos atores vigentes até hoje dentro do 

movimento, que tende a conservar a tradicional hegemonia organizacional e política 

dos profissionais, já que possuem maiores recursos econômicos, culturais e 

organizacionais para a prática política” (Ibid, p. 11). 

RENILA: As lideranças dessa corrente defendem uma posição universalista e 

hegemônica dos profissionais. 

c) A eficácia política na luta dentro do aparelho de estado versus uma 

organização de base mais ampla: 

MNLA: Faz críticas ao “que lhes parece um aparelhismo exagerado na 

articulação e luta política” (Ibid, 12) e preocupa-se com a organização de base e a 

participação efetiva dos usuários e familiares. Investe nos núcleos ligados aos serviços 

de saúde mental e associações de usuários e familiares. 

RENILA: Preocupa-se com a ação política desenvolvida nos conselhos de 

política social e no aparelho do Estado, assim: 

Exige uma organização política mais centralizada, profissional e ágil, com base 
nos recursos administrativos e políticos das organizações corporativas/ sindicais 
dos profissionais de saúde mental e de gestores mais comprometidos com esta 
corrente do movimento, e da ação política monopolizada por profissionais 
ativistas com maior dedicação à militância (Ibid, p. 12).  

d) O perfil mais restrito ou mais amplo de objetivos e práticas de usuários e 

familiares no movimento e os pré-requisitos para esta ampliação: 
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Segundo o autor os dois grupos têm práticas centradas na militância política, 

apenas. Porém, indica que o MNLA demonstra preocupação em desenvolver 

dispositivos através dos quais usuários e familiares possam exercer atividades 

remuneradas ministrando oficinas nos serviços substitutivos.  

Os dois grupos estão organizados de forma semelhante, através de núcleos 

municipais e estaduais. Ambos deram continuidade aos seus encontros nacionais.  A 

Rede Nacional Internúcleos realizou o seu primeiro encontro nacional em dezembro de 

2004, em Fortaleza. 

Apesar dos avanços legislativos e do aumento do número de unidades de saúde 

substitutivas ao hospital psiquiátrico a Reforma Psiquiátrica no Brasil ainda não foi 

consolidada. No país ainda convivem os dois modelos e não raro há tentativa de inserir 

o hospital psiquiátrico na reforma, argumentando que os leitos destas instituições 

estariam destinados aos portadores de transtornos mentais graves enquanto que os 

serviços tipo CAPS, aos transtornos considerados “mais leves”. Dessa forma 

desvirtuam o caráter do processo de Reforma Psiquiátrica. 

Em 2000, um ano antes da aprovação da Lei nacional, foi realizada a I Caravana 

Nacional de Direitos Humanos pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos 

Deputados e representantes da sociedade civil organizada que visitou vinte instituições 

manicomiais em sete estados brasileiros. No relatório dessa atividade constam diversas 

denúncias de violação de direitos humanos, entre os quais: práticas indiscriminadas de 

eletroconvulsoterapia (ETC), o popularmente conhecido eletrochoque; prática de 

neurocirurgias; contenções mecânicas e químicas realizadas de maneira invasiva e 

abusiva. Vale destacar as seguintes frases do referido relatório: 

Em uma instituição visitada, perguntamos a um paciente há quanto tempo ele 
estava internado e sua resposta pronta foi - “Há 600 anos”. Talvez, do ponto de 
vista daqueles submetidos a um sofrimento infinito, a própria idéia de tempo se 
confunda com a eternidade (2000, p. 03). 

Quando nos deslocávamos da Casa de Custódia [em São Paulo] e 
atravessávamos o último corredor em direção à saída, um dos internos passou 
a bater em sua cela enquanto gritava sem parar: - "Fim da tortura humana, fim 
da tortura humana, fim da tortura humana..." Seu protesto desesperado, 
possivelmente enlouquecido, encerrava nossa visita e a própria caravana como 
uma síntese no interior da qual é possível identificar uma redundância; a tortura, 
afinal, é uma prática só construída pelos humanos (Ibid, p. 27).  
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Segundo dados do Ministério da Saúde (2005) no país existem 42.036 leitos 

distribuídos em 228 hospitais psiquiátricos, evidenciando-se dessa forma que a 

Reforma Psiquiátrica ainda não foi consolidada. No primeiro semestre 2006 o referido 

Ministério anunciou o cadastramento do CAPS de nº 800. Dessa forma, não é difícil 

perceber que no país convivem os dois modelos de forma pouco integrada. 

Além de essas duas formas coexistirem, muitas vezes a prática exercida nos 

novos serviços está imbricada de antigas concepções, às quais a proposta da luta 

antimanicomial e da Reforma Psiquiátrica vão de encontro. Diante dessa realidade, 

apresenta-se um outro desafio para o movimento: evitar que a desospitalização 

signifique a criação de mini-manicômios, tal fato pode ser entendido como: 

Na luta dos contrários, o novo que surge não elimina o velho de forma absoluta. 
O novo significa um novo objeto, uma nova qualidade, mas o novo possui 
muitos elementos do antigo, os elementos que são considerados positivos na 
estrutura do novo e que, de acordo com as circunstancias onde se 
desenvolverá o novo, continuam existindo neste (TRIVIÑOS, 1987, p. 72).  

Exatamente por isso, o movimento da luta antimanicomial além da 

desospitalização luta pela desinstitucionalização que significa: 

A superação de um modelo arcaico centrado no conceito de doença como falta 
e erro, centrado no tratamento da doença como entidade abstrata. 
Desinstitucionalização significa tratar o sujeito em sua existência e em relação 
com suas condições concretas de vida.  O doente antes excluído do mundo dos 
direitos e da cidadania, deve tornar-se um sujeito, e não um objeto do saber 
psiquiátrico. A desinstitucionalização é este processo, não apenas técnico, 
administrativo, jurídico ou político; é acima de tudo um processo ético, de 
reconhecimento de uma prática que introduz novos sujeitos de direito e novos 
direitos para os sujeitos (AMARANTE, 1995, p. 494).   

O “modelo hospitalocêntrico” permanece hegemônico no que se refere ao 

tratamento de pessoas portadoras de transtornos mentais. Tal modelo continua 

atentando contra os direitos da pessoa humana. No Brasil, apesar dos avanços 

legislativos no campo da saúde mental a cultura da impunidade e da violação dos 

direitos humanos dos portadores de transtornos mentais e dependentes de álcool e 

outras drogas permanece, sobretudo nos hospitais psiquiátricos que ainda se 

encontram em funcionamento. São emblemáticos os casos das mortes dos pacientes 

internados em instituições psiquiátricas tradicionais: Damião Ximendes (CE); Sandro 

Costa Fragoso e José Martins da Silva (RN). Segundo consta no Relatório Anual do 



  
84

Centro de Justiça Global (Carvalho, 2004), o primeiro foi vítima de espancamento na 

Casa de Repouso Guararapes, no interior do Ceará, em 1999. O relato da mãe de 

Damião ao entrar a força no hospital em que o filho estava internado demonstra a 

situação deplorável a que ele estava submetido: 

Ele havia sido impiedosamente espancado, estava com as roupas sujas e 
rasgadas, as mãos amarradas para trás, e seu corço coberto de sangue. 
Cheirava a sangue coagulado, a fezes a urina. Ele ainda conseguiu falar e, 
numa expressão de pedido de socorro, disse: “polícia, polícia, polícia” (Diário de 
Pernambuco, 27 jan 2008, p. A10).   

O segundo, em 2002, foi encontrado carbonizado; estava imobilizado com tiras 

de pano, e ainda assim o responsável técnico do Hospital Milton Marinho, local onde a 

vítima estava internada, atestou como causa da morte, suicídio. O terceiro também 

estava internado no Hospital Milton Marinho, morreu em decorrência de inanição, após 

passar oito dias sem receber alimentação ou água, em 2000. O mesmo relatório aponta 

que no Hospital de Custódia e Tratamento da Bahia ocorreram 20 mortes em 2003. 

Segundo o Núcleo de Luta Antimanicomial de Pernambuco Libertando Subjetividades, 

entre os meses de fevereiro e abril de 2006 morreram 12 pessoas no Hospital Alberto 

Maia, no município de Camaragibe.  

No que diz respeito ao caso de Damião Ximendes, é importante ressaltar que em 

agosto de 2006 o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

da Organização dos Estados Americanos (OEA), pela morte deste paciente, o qual 

estava internado em uma clínica psiquiátrica de natureza privada e conveniado ao SUS, 

em Sobral. O país foi condenado a indenizar a família do usuário por danos materiais e 

imateriais e foi determinado que o país deve concluir o quanto antes o processo civil e 

criminal desse caso. Além disso, estabeleceu que: 

O Estado brasileiro deve regulamentar e monitorar os serviços públicos de 
saúde mental e investigar e combater a impunidade das violações de direitos 
humanos nesses locais, e que deve continuar a implementar as reformas 
psiquiátricas já iniciadas no sentido de melhorar a atual situação dos portadores 
de transtornos mentais (SUCUPIRA, 2006).  

Assim, uma organização internacional de direitos humanos, de certa forma, 

também passa a pressionar pela efetivação do processo de Reforma Psiquiátrica 

brasileiro. Entendemos que a luta pela substituição do modelo hegemônico no 
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tratamento em saúde mental representa um imperativo ético na luta pelos direitos 

humanos e, de uma forma mais ampla, pela emancipação das pessoas que têm 

sofrimento psíquico. Para a efetivação da Reforma Psiquiátrica se faz necessário à 

incorporação desse ideário pelos mais diversos segmentos da sociedade. Uma vez 

que, nos dizeres de Basaglia: “Eu acho que a miséria e a loucura caminham juntas. É 

justamente por isso que existe a impossibilidade de descobrir a loucura na fase da 

miséria” (1982, p. 40). E ainda: “Quando dizemos não ao manicômio, estamos dizendo 

não a miséria do mundo, e nos unindo a todas as pessoas que no mundo lutam por 

uma situação de emancipação (1982, p. 29)”. 

Os dizeres de Basaglia fazem refletir que a importância do movimento 

antimanicomial não reside simplesmente em acabar com os manicômios, mas em criar 

condições reais nas quais os direitos das pessoas sejam respeitados e que estas 

possam viver uma real situação de emancipação. Nos moldes atuais, uma emancipação 

política a qual é extremamente importante. Mas, se atrelada a uma luta mais ampla por 

profundas mudanças estruturais da sociedade, o horizonte pode ser a emancipação 

humana. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33  

       

A TRAJETÓRIA DO MOVIMENTO DE LUTA 
ANTIMANICOMIAL EM PERNAMBUCO                 

Estudar história é adquirir consciência do mundo.  
Consciência do que fomos para transformar o que somos.  

Gilberto Cotrim 
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3.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS   

A reconstituição da história do movimento foi elaborada a partir de três técnicas 

de coleta de dados: 1) Análise da documentação do Movimento; 2) Entrevistas semi-

estruturadas realizadas junto a pessoas que participaram do movimento; 3) Pesquisa 

em Jornais e no banco de dados do NUPEPS. 

Uma das principais dificuldades na reconstituição da história do movimento de 

luta antimanicomial em Pernambuco é a quase completa ausência de documentos, 

incluindo o primeiro livro de atas18 do Núcleo de Luta Antimanicomial. O movimento não 

tem sede, suas reuniões ocorrem nas dependências do Conselho Regional de 

Psicologia. Também não dispõe de um arquivo com sua documentação; contudo, 

parece precipitado dizer que o movimento não tem uma preocupação em guardar os 

registros de sua memória. Parte do material ao qual tive acesso, posso dizer que caiu 

por acaso em minhas mãos.  

Comecei a me aproximar do movimento de luta antimanicomial quando era 

estagiária do CAPS Galdino Loreto (2005). Essa foi uma experiência de estágio muito 

rica, na qual tive a oportunidade de trocar experiências com profissionais de diversas 

formações, dentre os quais a enfermeira Cacilda Santana da Silva e a técnica Ivanete 

Araújo. Cacilda e Ivanete estavam no serviço desde a sua fundação, em 1996, e 

participaram de alguns eventos e viagens da luta antimanicomial. Elas guardaram, em 

seus arquivos pessoais os materiais que eram disponibilizados nessas ocasiões. 

Quando do meu estágio, Cacilda estava mudando de local de trabalho e percebendo 

meu envolvimento com o movimento me emprestou o seu arquivo pessoal. Ivanete 

também disponibilizou para que eu tirasse fotocópias de seu material. Vale ressaltar 

que esses documentos dizem respeito aos primeiros anos do movimento. Quanto aos 

documentos mais recentes, tive acesso também a partir do arquivo pessoal da 

psicóloga Simone Brito, que gentilmente me emprestou para tirar cópias. 

                                                

 

18 O Núcleo de Luta Antimanicomial de Pernambuco tem dois livros de atas, um que contém as atas do 
que poderíamos chamar de uma primeira fase e que não foi localizado e um segundo que foi aberto a 
partir de sua reestruturação em dezembro de 2004. 
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Sobre os documentos é importante dizer que alguns são manuscritos, outros 

datilografados e outros digitalizados. Alguns documentos não estão datados e/ou 

assinados e faltam páginas. Alguns relatórios de eventos constam de apenas três 

páginas. Não tive acesso à documentação completa dos eventos: de alguns apenas 

foram recuperados o caderno de textos, de outros, o relatório prévio; de alguns que 

estão manuscritos não é possível saber se foi a versão final aprovada em plenária ou 

um relatório elaborado pelos representantes de Pernambuco para entregar a suas 

instituições de trabalho que os haviam liberado para o evento. Foram utilizados 15 

documentos, a lista do mesmo encontra-se no anexo 4. 

Dessa forma, esse estudo foi basicamente feito a partir de entrevistas semi-

estruturadas a pessoas que participaram do movimento em algum momento de sua 

trajetória. Ao todo foram entrevistadas nove pessoas, entre técnicos e usuários. É 

importante frisar que uma única entrevista foi realizada em dupla, duas pessoas 

responderam juntas as perguntas. Algumas pessoas entrevistadas eu já conhecia da 

militância, outras passei a conhecer a partir da solicitação da conversa. Os encontros 

aconteceram ou nos locais de trabalho ou nas residências dos entrevistados. Todos 

concordaram que a conversa fosse gravada, entretanto, devido a problemas com o 

aparelho, uma entrevista foi perdida. Porém foram feitas anotações no caderno de 

campo a respeito dos aspectos importantes e de informações que foram possíveis 

recordar. Também utilizei alguns trechos das entrevistas realizadas aos usuários, as 

quais serão analisadas no próximo capítulo. 

Devido ao fato dessa parte do estudo ter dependido prioritariamente da memória 

de algumas pessoas envolvidas no processo de luta antimanicomial, as datas de muitos 

acontecimentos não puderam ser precisas. Também houve dificuldade de contatar 

algumas pessoas e recusas19 de outras em falar sobre o movimento; dessa forma 

alguns fatos apenas tiveram uma versão. As citações desse tópico referem-se às 

                                                

 

19 Em alguns casos a impressão que tive foi de ter sido barrada nas secretárias, que possivelmente não 
passaram o recado e nem deram um retorno ainda que da minha insistência, como exemplo, a uma 
última tentativa em marcar uma entrevista em 24 de julho de 2007 com um psiquiatra ouvi a seguinte 
pergunta de sua secretária: “Você não tem outra pessoa para entrevistar?”. Ainda argumentei que era 
importante o depoimento do psiquiatra devido a sua atuação em determinado momento do movimento e 
ela, espantada, me indagou: “E ele participou do movimento?”. 
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entrevistas realizadas e os nomes dos técnicos e usuários foram substituídos por letras 

para preservar o anonimato dos mesmos. 

Visando complementar as informações, também foi realizada pesquisa em 

exemplares do jornal Diário de Pernambuco. Este jornal de grande circulação no estado 

digitalizou e disponibilizou os seus exemplares no período de 1980 e 1995. Assim fiz 

uma pesquisa no site do referido jornal utilizando as seguintes palavras chaves: “luta 

antimanicomial”; “antimanicomial”; “anti-manicomial”; “Reforma Psiquiátrica”; “Espaço 

Azul”; “Hospital-Dia”; “Nappe”; “CPTRA” e “Eulampio Cordeiro”. As cinco últimas 

justificam-se por ser os serviços substitutivos existentes no período. Foram recuperadas 

27 matérias de jornais, no anexo 5 encontra-se relação das mesmas. 

Também foi pesquisado o banco de dados do NUPEPS (Núcleo de Pesquisas e 

Estudos em Práticas Sociais) do Departamento de Serviço Social. O referido banco de 

dados é composto por fichas que catalogam as lutas sociais ocorridas em Pernambuco, 

tendo por base o Jornal Diário de Pernambuco, no período de 1975 a 2002. A referida 

pesquisa ainda está em andamento, logo, não estão disponíveis todos os anos. Nesse 

estudo utilizamos as fichas que fazem referência a ações antimanicomiais esporádica, 

sem a constituição de um movimento, no ano de 1987, num total de 13 fichas. 

Tendo por base a tese de doutorado de Rosineide Cordeiro (2004), foram 

construídas tabelas visando facilitar a visualização e a análise dos documentos e das 

matérias de jornais (As mesmas encontram-se nos anexos 4, 5 e 6).  

Num primeiro momento escrevi a história do movimento como texto corrido tendo 

como eixo a cronologia dos acontecimentos. Entretanto, devido à falta de algumas 

informações e conexão entre os fatos, decidimos, a partir da leitura dessa primeira 

sistematização, contar a história em tópicos. Assim, foram desenvolvidos nove tópicos: 

 

Ações isoladas contra a violação de direitos humanos nos manicômios; 

 

Da luta pelo espaço do Hospital Ulysses Pernambucano às reformas em sua 

estrutura – protagonismo dos técnicos; 

 

Reformando a casa sem quebrar os muros: a criação do Hospital-Dia Espaço 

Azul e do NAPPE – modelo alternativo? 
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Uma luta, novos sujeitos: a criação da Associação de Usuários e Familiares. 

 
O movimento de luta antimanicomial em Pernambuco ganha corpo e força: o 

Núcleo de Luta Antimanicomial e a Associação de Usuários e Familiares; 

 
Público versus Privado: cisão e enfraquecimento do movimento; 

 

Pernambuco tem dois núcleos de luta antimanicomial – quase paralisia do 

movimento; 

 

Tentativas de revitalização – o movimento se confunde com os espaços de 

trabalho; 

 

Libertando Subjetividades: Chegou a hora dos usuários? 

Contudo, antes de entrar nos tópicos da história do movimento, é interessante 

revisitar uma pesquisa anterior que dá subsídios para entender o contexto no estado, 

quando das primeiras ações antimanicomiais.   

3.2. O MOVIMENTO ANTIMANICOMIAL EM PERNAMBUCO    

3.2.1. Revisitando uma outra pesquisa   

Entre os anos de 2003 e 2005 fui bolsista de iniciação científica no NUPEPS e 

desenvolvi o subprojeto de pesquisa “Direitos sociais e cidadania: a luta pela 

Constituinte – 1987-1989”, vinculado a dois outros projetos: “Lutas sociais e 

organização de massas: uma perspectiva de emancipação humana” desenvolvido pela 

professora Edelweiss Falcão, então minha orientadora, e “A Trajetória das Lutas Sociais 

em Pernambuco: 1975-2002”, desenvolvido pelo professor Denis Bernardes, meu co-

orientador.  Tal pesquisa tinha como objetivo constituir um banco de dados das lutas 
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sociais ocorridas em Pernambuco, dessa forma, possibilitando que outros 

pesquisadores tenham acesso a essas informações e as utilizem em seus trabalhos. A 

referida pesquisa, ainda em andamento, é desenvolvida através de técnicas de 

pesquisa histórica no jornal Diário de Pernambuco (DP). 

O final dos anos 1980 foi um período marcado pela efervescência das lutas 

sociais, tanto no estado, quanto no país. Visando contextualizar esse período, faremos 

uma breve explanação tendo por base o relatório final de pesquisa no ano de 2005. 

Pretendemos, assim, proporcionar ao leitor uma visão geral referente às lutas sociais no 

estado de Pernambuco, para tanto, destacamos alguns movimentos, haja vista a sua 

expressividade e repercussão. Muito embora, haja uma gama de lutas catalogadas20 

que não são menos importantes por não estarem nesse texto. 

Grande parte dos movimentos sociais atuantes e dos estudos societários da 

atualidade reporta-se ao período que antecede a promulgação da Constituição de 1988 

como caracterizado por forte organização social dos mais diversos segmentos sociais e 

identificam a Assembléia Nacional Constituinte, instalada em 1987, como marco do 

embate político da época. 

Os anos 1980 são considerados por muitos teóricos como a década perdida, 

uma vez que se caracterizou por uma economia de baixo crescimento. Contrapondo-se 

aos trinta anos anteriores, nos quais as economias industrializadas viveram um período 

de alto crescimento econômico servindo-se do modelo fordista-keynesiano. 

A crise sentida no país “não é produto direto da crise internacional, mas é por ela 

determinada em função do modelo adotado pelo Brasil e pelas relações sociais nele 

vigentes” (MOTA, 1995, p. 63). Manifestou-se, sobretudo no descontentamento com o 

rumo da economia. A intensa mobilidade social, com possibilidades mais abertas de 

ascensão social e melhoria no padrão de vida, sentida, sobretudo nos anos de ouro da 

                                                

 

20 O período em questão foi marcado pela forte presença dos movimentos sociais, fechei o relatório final 
com um total de 1010 fichas distribuídas da seguinte forma: 165 em janeiro, 195 em fevereiro, 213 em 
março, 146 em abril e 149 em maio, 142 em julho perfazendo um total de 1010 fichas catalogadas. Desse 
total, 904 (89,50%) referem-se a lutas no âmbito urbano, enquanto que 106 (10,49%), ao âmbito rural. O 
mês de junho foi catalogado posteriormente por outra bolsista, uma vez que na biblioteca do estado o 
referido mês não se encontrava disponível; tendo que o mês ser pesquisado no Arquivo Público que 
funciona apenas no período da manhã, turno no qual eu não podia estar pesquisando porque, nesse 
período, estava nas aulas da graduação. 
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industrialização e da estruturação do mercado de trabalho, começava a dar lugar, 

especialmente na década de 1980, a uma imobilidade social não no sentido de 

organização da sociedade, mas de ascensão na escala social, e a um agravamento das 

diferentes expressões da questão social, conforme se discute hoje no Serviço Social 

(Cadernos ABEPSS nº 3). 

Nesse período, o grande embate político e social girava em torno da elaboração 

da nova carta Magna. Foi, em torno da Assembléia Nacional Constituinte, que se 

organizaram as principais mobilizações sociais, tanto as que correspondiam aos 

interesses das classes populares, quanto as que cobriam aos interesses das classes 

dominantes, quer seja nas áreas rurais quanto nas urbanas.  

Pernambuco, dentro do contexto da crise econômica mundial e do movimento de 

redemocratização brasileiro viveu anos de efervescentes lutas. Muitas das quais sob 

uma forte organização sindical, na busca do poder econômico perdido, devido à 

inflação e à recessão econômica que marcaram esse período. Grandes expressões 

dessa luta foram os movimentos grevistas dos trabalhadores rodoviários urbanos, dos 

marítimos, entre outras categorias. A importância destas lutas em Pernambuco foi 

tamanha que no dia 08 de março de 1987, o DP publicou matéria sob o título “Greves 

somam 16 nos dois primeiros meses”, na qual apontou dados da Delegacia Regional do 

Trabalho que indicavam que Pernambuco liderava o número de greves em todo país, 

tendo sido realizadas duas no mês de janeiro e catorze em fevereiro. Ainda no dia 22 

do mesmo mês o DP publicou matéria sob o título, “Greves em série estão ameaçando 

parar o estado”, na qual ressaltou que poderia haver um colapso nas atividades 

produtivas, mediante os indicativos de greve de várias categorias, e que a maior parte 

dos movimentos caracterizavam-se por ser a nível nacional, sendo as negociações 

realizadas no sul do país. Denunciou, ainda, que o aumento do número de greves era 

conseqüência da insatisfação com os salários. 

O movimento patronal também esteve mobilizado e articulado com outras 

categorias patronais, como ocorreu no interior pernambucano marcado por lock-outs 

articulado pelo conjunto dos varejistas/ comerciantes e produtores agrícolas que 

lutavam contra a alta dos juros e por uma melhor política agrícola. 
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Outro exemplo da luta patronal foi o movimento da construção civil que paralisou 

as obras públicas no estado, motivado pela escassez de matéria prima, pela cobrança 

institucionalizada do ágio e dos reajustes dos preços, sendo bem ilustrativo o título 

“Locaute de construtor já paralisou 300 obras” do DP, dia 06 de fevereiro de 1987. 

Entretanto, a categoria conseguiu negociar o reajuste, tanto no âmbito municipal quanto 

no governamental, e as obras tiveram prosseguimento. Tais movimentos também 

servem para ilustrar como, segundo Mota (1995), a recessão internacional atingiu os 

países periféricos, ocasionando aumento dos preços das matérias primas e o 

agravamento da crise financeira dos anos 1980, em decorrência das altas taxas de 

juros do período. 

No que se refere à crise do setor canavieiro, esta tinha como pano de fundo, 

além das questões climáticas, caracterizadas pelas fortes chuvas, a política econômica 

do governo Sarney que estabelecia alta correção monetária para os financiamentos 

agrícolas, fato que reduzia, segundo os usineiros, as condições de produção do setor. 

Foi nesse período que ocorreu a paralisação da usina Santa Terezinha que empregava 

500 pessoas e gerava mais 4.500 empregos indiretos para os trabalhadores ligados ao 

fornecimento da cana-de-açúcar. 

A zona rural pernambucana também foi marcada no final dos anos 1980 por 

intensos conflitos, tanto no que diz respeito a ocupações de terra quanto a conflito entre 

fazendeiros e posseiros. Em 15 de janeiro de 1987 o jornal intitula “Fazendeiro não quer 

desapropriação e vai reagir até o fim” para noticiar conflito de terra ocorrido em Itati. 

Esse cenário desenhado pela violência, chegando a haver especulações sobre a 

existência de um “Sindicato da Morte”21. Nesse sentido, foi registrado nos jornais, o 

assassinato do advogado da Fetape também vereador pelo PMDB, Evandro Cavalcanti. 

Houve grande repercussão. Encontramos também, registros de denúncias de tráfico de 

trabalhadores rurais. 

Percebemos que as matérias que se referem a reivindicações por melhorias em 

comunidades, assim como, conflitos rurais (de menor proporções), não têm uma 

                                                

 

21 Algumas notícias, vincularam este grupo ao assassinato da líder camponesa  Margarida Mara Alves, 
caso de grande repercussão nacional, ocorrido na Paraíba em 1983 e também ao assassinato do 
jornalista Paulo Brandão ocorrido no mesmo estado em 1984. 
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continuidade nas notícias, não sendo possível, nessa pesquisa, saber seus resultados. 

Muito embora seja evidente a sua importância e a sua alta incidência, haja vista o 

grande número de matérias, com essas tipologias, registradas no período.  

É interessante observar (tanto hoje quanto naquela época) a diferenciação na 

interpretação dos movimentos que é dada pela mídia. As matérias a respeito das 

manifestações das lutas populares são marcadas por uma intenção implícita de 

denegrir a imagem das lutas; para tanto, ressaltam-se os transtornos causados à 

população. Essa tática fica bem explicita na matéria do dia 12 de março de 1987 que 

tem como título “Poderá faltar pão em Pernambuco segunda-feira”, referindo-se a greve 

dos marítimos. Entretanto, as matérias que tratam das lutas patronais constantemente 

procuram justificá-las devido a difícil situação em que se encontra o setor empresarial 

diante da crise econômica. Para exemplificar tem-se o título “Crise fecha 97 farmácias” 

do dia 21 de fevereiro de 1987, a matéria trata do lock-out dos donos de farmácias em 

protesto contra a falta de medicamentos. 

Nesse período, registrou-se na imprensa escrita a falta de várias mercadorias 

nas prateleiras, como o leite e a carne. Outra demanda importantíssima e de grande 

repercussão diz respeito à questão habitacional; caracterizada por intensas e 

constantes ocupações de terrenos públicos e particulares e conjuntos habitacionais, no 

âmbito urbano e por ocupações de terra, no meio rural. “Pedro Eurico [Secretário de 

Habitação do Estado do governo de Miguel Arraes] desmente onda de invasão no 

Recife”, título da matéria do dia 20 de março de 1987 na qual apresenta estatísticas da 

URB-Recife (Empresa de Urbanização do Recife) que indicam que entre dezembro de 

1986 e fevereiro de 1987 ocorreram 17 ocupações no Recife. O secretário tratava da 

situação responsabilizando os proprietários dos terrenos pela guarda dos mesmos. A 

matéria ressalta, ainda, que o déficit habitacional no Recife chegava a 400 mil 

residências. 

O jornal registra, ainda, esses movimentos de ocupações, como formas 

espontâneas e de caráter individual, embora a causa seja coletiva e secular. Ressalta, 

constantemente, a preocupação e ação de precaução das primeiras famílias que 

chegaram ao lugar de ocupação quanto à possibilidade de novas ocupações por outras 
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famílias na mesma situação. Nenhuma das matérias, catalogadas, fez referências a 

uma organização desses movimentos, pelo contrário, é comum encontrar informações 

de que as pessoas ouviram dizer que um determinado lugar estava sendo ocupado e 

para lá se dirigiram, muitos, porém, utilizavam este mecanismo de luta, para 

especulação imobiliária. Novamente influenciando negativamente a opinião pública a 

respeito dos movimentos populares, como fica visível na matéria intitulada “Roda de 

Fogo, uma favela de invasores com lotes demarcados” de 03 de fevereiro de 1987. A 

questão é ao mesmo tempo desqualificada, pelo próprio enunciado, que 

freqüentemente traz a expressão “área de invasão”. 

Ora, nenhum movimento, embora que ainda sem consciência coletiva, se faz 

individualmente. Quando um grupo se reúne e se propõe a ocupar determinada área há 

uma organização, muito embora, diferente do movimento já estruturado. Nessa 

“protoforma” de movimento, embora com um nível incipiente de organização, há a 

essência da luta, ainda sem a configuração das lutas internas e externas provenientes 

das contradições que lhes são inerentes. Mesmo assim, essas lutas têm um significado 

não menos expressivo, pois é na luta que se aprende a lutar, já dizia Rosa Luxemburgo 

(1986).  

Muitas vezes os “sujeitos organizadores” que tendem a institucionalizar e 

planejam as lutas, são de fora. Aqui, pode ser ressaltado o papel do “intelectual 

orgânico da classe trabalhadora” no pensar gramsciano, ou seja, aquele que está 

organicamente vinculado ao projeto de sociedade da classe. Portanto, esse fato não 

aponta para a impossibilidade desses sujeitos sociais chegarem a se apropriar das 

idéias basilares presentes nos teóricos da teoria crítica. 

A Associação Nordestina de Hospitais Particulares também apresentou suas 

reivindicações aos constituintes, através de seu presidente Ivanildo Pereira Alves, entre 

as quais, o fortalecimento das unidades hospitalares. Em fevereiro de 1987 aconteceu o 

seminário estadual “Municípios e a Constituinte”, sendo elaborado, ao final do evento, a 

“Carta dos Municípios Pernambucanos”, reproduzida na matéria intitulada “Prefeitos 

pregam fortalecimento dos municípios”, em 20 de fevereiro de 1987. 
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Através das lutas travadas nesse período, muitos sujeitos coletivos tiveram suas 

reivindicações contempladas pelo novo texto constitucional que representou um marco 

no que se refere à ampliação dos direitos sociais, implementando mudanças as quais 

tiveram reflexo nas mais diversas esferas da vida dos cidadãos.    

3.2.2. Ações isoladas contra a violação de direitos humanos nos manicômios   

Dentro do contexto da pesquisa interessa-nos, no presente estudo, registrar a 

mobilização de uma família para retirar uma paciente da clínica psiquiátrica, na qual 

vinha sendo mantida em total incomunicabilidade por mais de 50 dias. Como destaca o 

DP, em 08 de fevereiro de 1987, “Clínica retém paciente há quase dois meses. 

Suspeita é de cárcere privado”. Segundo a matéria, o hospital ocultava a paciente e 

negava informações aos familiares e destaca que nem o representante do CREMEPE 

conseguiu manter contato com a mulher que era funcionária pública, tinha 43 anos e 

diagnóstico de esquizofrenia. A pessoa responsável pela mesma relatou que a paciente 

estava sofrendo maus tratos, inclusive teve um dente quebrado. Tentou transferi-la, 

mas a instituição informou-a que não poderia removê-la ou vê-la. Familiares e amigos 

fizeram vários protestos em frente ao hospital. Em 12 de fevereiro a matéria cujo título 

era “Hábeas-corpus para tirar Joselice da clínica”, relata que a paciente seria ouvida por 

um juiz devido ao pedido de hábeas-corpus para libertá-la. Em outra matéria, 

representante do movimento feminista diz “estranhar o poder oculto que permite a uma 

instituição apropriar-se de um paciente”. 

O caso foi de grande repercussão, envolvendo o Ministério Público, a delegacia 

da mulher, o movimento feminista e a OAB. No dia 22 de fevereiro de 1987 a referida 

clínica publicou nos ineditorais, sob o título “Instituto Jung vence de novo”, matéria que 

ressaltou a sua prática “libertadora” e o bom nível e dedicação de seus profissionais, 

salientando, ainda, o espírito humanitário que envolvia a todos, uma vez que atendiam 
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de graça a alguns pacientes que não podem pagar. Tentava, ainda, culpar a família da 

paciente, em especial a companheira da mesma, acusando-a de interesses financeiros. 

Procurando, dessa forma, inverter a lógica da situação e confundir a opinião pública. 

Também fica visível um forte caráter de tratamento moral, uma vez que tentou 

desqualificar a companheira da paciente pelo relacionamento homoafetivo das 

mesmas. 

Infelizmente não foi possível acompanhar o desfeche dessa história. Entretanto, 

supomos que a repercussão do caso aliado às condições do hospital provocou uma 

ação de descredenciamento da instituição junto ao INAMPS, uma vez que matéria de 

11 de julho de 1987 diz que o Instituto Jung conseguiu uma liminar que suspendeu o 

descredenciamento junto ao INAMPS e desautorizou a transferência dos pacientes para 

outras entidades, até que fosse julgado o mérito das denúncias de irregularidades, as 

quais motivaram a rescisão do convênio. Os empregados dessa instituição fizeram 

protesto contra a suspensão do convênio, o que acarretaria a demissão de 80 pessoas. 

O jornal traz ainda que os manifestantes também protestaram contra os antigos 

métodos de tratamento utilizados, como o eletrochoque e defenderam a psiquiatria da 

libertação. Porém em 17 de julho o jornal anuncia “Lisboa [superintendente regional do 

INAMPS] assegura que liminar do Jung não refaz credenciamento”, matéria na qual 

afirma que a liminar concedida ao Instituto Jung dizia respeito ao impedimento do 

INAMPS retirar os pacientes internados, dessa forma impossibilitando um 

recredenciamento junto ao INAMPS.  

Ainda no bojo dessa discussão em 12 de julho de 1987 o jornal publicou uma 

matéria cujo título é: “Psiquiatria não pode ser lixo de problema social”, matéria na qual 

o psiquiatra Othon Bastos afirmava que não se pode continuar com soluções médicas 

para problemas de origem social, política e econômica. Falou ainda da política 

assistencial moderna, baseada em internamentos breves e deu ênfase à possibilidade 

do cuidado extra-hospitalar.  

Ainda em 1987, no mês de maio o jornal publicou a acusação da tia de um 

paciente contra o Hospital Ulysses Pernambucano, local de onde o seu sobrinho, 

paciente psiquiátrico, havia desaparecido. Em julho, matéria do DP relatou a visita 
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realizada por integrantes da OAB ao Instituto Médico Penal, em Itamaracá, na qual 

ouviram denúncias dos detentos-pacientes de tortura, aplicação de doses duplas de 

sedativos para adormecer os presos, falta de alimentação e estupros. 

Esses casos servem para ilustrar o clima de defesa dos direitos humanos e do 

questionamento do papel do hospital psiquiátrico no estado no final da década de 1980, 

entretanto, em nenhuma matéria foi mencionado a existência de um movimento de luta 

antimanicomial organizado. Havia mobilizações pontuais em casos de violação de 

direitos humanos e estas mobilizações aglutinavam diversos segmentos, como ficou 

visível no caso da paciente do Instituto Jung. Tais ações não podem ser caracterizadas, 

nesse momento, como um movimento social, como vimos no primeiro capítulo, mas 

como forma de ação coletiva (GOHN, 1997). 

Numa pesquisa realizada no acervo digitalizado do jornal Diário de Pernambuco, 

encontramos algumas matérias relacionadas à luta antimanicomial e à reforma 

psiquiátrica no período de 1990 a 1995. É importante destacar alguns fatos noticiados 

pelo jornal, anterior ao movimento que começa a ter uma ação mais organizada a partir 

de 1993. 

Em dezembro de 1990 matéria no Diário de Pernambuco anuncia que em 

dezembro daquele ano seria inaugurado o primeiro Centro de Prevenção, Tratamento e 

Reabilitação de Alcoolismo (CPTRA) na rede pública de saúde. Este teria sua sede em 

um anexo da Tamarineira22. A matéria ressalta que com essa ação haveria a 

possibilidade de retirar o dependente de álcool do hospital psiquiátrico e reinseri-lo na 

convivência comunitária. O modelo de hospital fechado é combatido na concepção 

desse novo serviço de saúde. Relatou que uma pesquisa realizada pela Escola Paulista 

de Medicina apontava que o alcoolismo é responsável por quase metade das 

internações psiquiátricas na região metropolitana (provavelmente de São Paulo). Em 

Pernambuco, levantamento efetuado pelos trabalhadores do CPTRA constatou que os 

pacientes dependentes de álcool ocupavam entre 15 e 20% dos leitos do hospital do 

INAMPS. Diz que o novo serviço ampliaria e aprofundaria um trabalho que estava 

sendo desenvolvido há 3 anos numa enfermaria do Hospital Ulysses Pernambucano. 
                                                

 

22 O CEPTRA até hoje funciona no mesmo local. Atualmente é um CAPS ad, trata de pessoas que fazem 
uso de álcool e outras drogas. O referido serviço foi municipalizado. 
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Ainda em 1990 uma outra matéria do mesmo jornal fala a respeito do Centro Eulâmpio 

Cordeiro que trabalha com dependentes de drogas desde 1986. 

É importante destacar tais experiências, uma vez que o tratamento de pessoas 

que fazem uso de álcool e outras drogas também é realizado nos hospitais psiquiátricos 

e com a reforma psiquiátrica os CAPS ad (Centro de Atenção Psicossocial – álcool e 

outras drogas) são as unidades de saúde referência para o tratamento desse público. 

Entretanto, na trajetória do movimento de luta antimanicomial há uma dificuldade de 

agregar essa população que não se identifica com os “loucos” e estes não se 

identificam com os “drogados”.   

3.2.3. Da luta pelo espaço do Hospital Ulysses Pernambucano às reformas em sua 

estrutura – protagonismo dos técnicos   

As mobilizações em torno do que viria a ser o movimento de luta antimanicomial 

em Pernambuco iniciaram-se, no início da década de 1990, dentro do Hospital Ulysses 

Pernambucano, mais conhecido como Hospital da Tamarineira, por um grupo de 

profissionais que sentiu necessidade de modificar as condições de trabalho e, 

principalmente as formas de tratamento das pessoas internadas nessa instituição. Eles, 

então, passaram a se reunir e operar mudanças práticas no hospital e também a 

realizar grupos de estudos. 

Ainda na década de 1990 o Hospital da Tamarineira, localizado no bairro da 

Tamarineira, atualmente uma das áreas mais nobres23 do município de Recife, sofreu a 

primeira24 ameaça de ser transformado em um shopping center, uma vez que a Santa 

                                                

 

23 Quando da construção do hospital esta era uma região afastada do centro urbano, assim condizia com 
a lógica de afastar o indesejado, o incômodo, no caso o louco. Contudo, devido ao processo de 
urbanização está área é nobre. Fica próximo ao bairro de Casa Forte e ao parque da Jaqueira. 
24 Enquanto escrevo essa dissertação está havendo uma nova mobilização intitulada “Amigos da 
Tamarineira” que está lutando contra o destombamento e venda do terreno, para maiores informações 
olhar o blog: http://amigosdatamarineira.blogspot.com.  

http://amigosdatamarineira.blogspot.com
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Casa, alegando ter a propriedade do terreno, queria vendê-lo para um grupo 

empresarial. Num primeiro momento pode parecer contraditório dizer que o movimento 

antimanicomial começa a se organizar através da luta por um hospital, e que 

atualmente, quando o hospital sofre igual ameaça, o movimento se posiciona contrário 

à venda do mesmo. Entretanto, não está em jogo apenas o hospital em si, mas a 

preservação de um espaço público, ou seja, a defesa do público contra a especulação 

imobiliária. A defesa de um espaço que pode ser transformado em um museu e/ou um 

centro de convivência, o que seria uma maneira de minimizar um pouco a dívida 

histórica com os chamados loucos.  

A ameaça de venda do hospital mobilizou a sociedade e, em especial, os 

trabalhadores do hospital que se posicionavam de forma contrária à venda. A referida 

mobilização obteve êxito e o hospital foi tombado, dessa forma alguns trabalhadores 

entenderam que não era preciso continuar a lutar. Entretanto, um grupo fortaleceu-se e 

continuou a questionar o sistema manicomial, conforme relata o Técnico A: 

Mas, depois do ganho do tombamento, da preservação do hospital a maior 
parte do hospital se acomoda porque faz parte do próprio sistema e não mais 
discute as questões. Esse grupo menor de profissionais, como eu que havia 
chegado,  a gente organiza seminários, e é um período em que a gente investe. 
Na verdade é um grande salto que se dá na concepção da Reforma, que na 
época a gente acreditava que podia modificar o hospital. Então, a gente fez 
muito investimento dentro do hospital. Gil, Gilvanice Noblat, então como diretora 
do hospital, tenta mudar a rotina dentro do hospital. A gente faz assembléias 
todas as segundas-feiras, a gente abre pavilhões, a gente começa a dar roupas 
aos usuários, a gente fez um horário para que os usuários que tivessem 
condições almocem juntos no refeitório geral do hospital.  Aí é quando aparece 
o gargalho do hospital, ou seja, a enfermagem reclama porque o paciente tá 
saindo, porque o paciente tem piolho. Aí você vai questionar porque o paciente 
tem piolho se tem remédio de piolho na farmácia. Os técnicos de nutrição 
começam a boicotar aqueles pacientes que iam almoçar no refeitório geral. E 
começamos a discutir, por que está acontecendo esse boicote? Alguns 
técnicos passaram a não mais almoçar no hospital ou a almoçar em outro 
horário para não ter que almoçar ao lado do usuário. E aí eles diziam, não 
porque as bandejas não estão esterilizadas. Pera aí como não estão 
esterilizadas? Todas as bandejas não devem ser esterilizadas? Então, na 
realidade você começa a descobrir que aquelas bandejas utilizadas pelos 
pacientes, pelos usuários do hospital não eram esterilizadas. Só esterilizavam a 
bandeja dos funcionários.  

O trecho da entrevista revela a lógica manicomial no trato com os portadores de 

transtornos mentais e, principalmente a violação dos direitos humanos desses 

indivíduos. Fica evidente que parte dos profissionais que se organizaram pela 



  
101

permanecia do hospital, o fez mais por motivações pessoais, possivelmente a garantia 

de seus empregos. Nas matérias do jornal Diário de Pernambuco da época constam 

que as pessoas internadas na Tamarineira começaram a ser transferidas para outros 

hospitais; o que leva a entender que havia uma ameaça dos empregos. Possivelmente 

foram estes que se sentiram satisfeitos com o tombamento do hospital e 

conseqüentemente a garantia de seus empregos. Entretanto, como expressa o 

depoimento acima, um grupo de profissionais não se sentiu satisfeito e continuou a 

problematizar a situação dentro do hospital, sobretudo no tocante a violação dos 

direitos humanos das pessoas internadas. Ao tentar implementar reformas, esbarraram 

no chamado “gargalo” do hospital, ou seja, aquelas práticas sedimentadas; isso foi 

sentido, sobretudo nos “boicotes” às novas situações que eram experimentadas dentro 

do hospital, coisas simples, como fazer as refeições junto aos portadores de transtornos 

mentais e situações mais graves, como a não medicação das pessoas apesar de haver 

o medicamento, como no caso dos piolhos. 

Essa é uma época bastante movimentada, principalmente no que se refere às 

discussões em torno do processo de Reforma Psiquiátrica brasileira. Os trabalhadores 

de saúde mental de Pernambuco passam a ter um maior acesso às discussões que 

estavam acontecendo em Santos, principalmente a respeito da experiência de Trieste 

(Itália). Em Pernambuco são realizados seminários e é organizado um evento que traz 

Franco Rotelli, entre outros nomes internacionais. Acontece a I Conferência Estadual de 

Saúde Mental e um grupo do estado vai para a II Conferência Nacional, em 1992. 

Nesse clima as discussões no estado são aprofundadas.  
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3.2.4. Reformando a casa sem quebrar os muros: a criação do Hospital-Dia 

Espaço Azul e do NAPP – modelo alternativo?   

É nesse clima de discussões e aprofundamento dos debates em torno da 

reforma psiquiátrica que um grupo de profissionais resolve, em 1992, abrir um Hospital-

Dia Espaço Azul25 numa das áreas da Tamarineira que estava abandonada, a qual dá 

acesso a avenida Cônego Barata, na qual está localizada a emergência da Tamarineira 

e o Hospital Helena Moura.  

Segundo os depoimentos a Secretaria Estadual de Saúde foi contra essa 

iniciativa e para esta empreitada os trabalhadores utilizaram material e corpo técnicos 

do próprio Hospital da Tamarineira: 

Então começamos com recursos próprio, destelhar outro pavilhão e telhar este 
e a gente abre o Hospital-Dia Espaço Azul. Na época o próprio movimento 
tinha a concepção que a gente era um modelo alternativo ao hospital 
psiquiátrico. Depois avançamos na perspectiva que defendemos um 
modelo substitutivo ao hospital. E a gente ganha essa experiência à medida 
que tentamos mudar o modelo dentro da Tamarineira e não conseguimos 
porque hospital psiquiátrico não muda. Hospital fechado não muda. Então 
a gente abre o Hospital-Dia. Na época a gente trabalhava nos pavilhões e 
trabalhava no Hospital-Dia. Depois a gente avança e diz não, tem que ter uma 
equipe só do Hospital-Dia, a gente vai pra lá e nesse processo ele se 
transforma em CAPS e vai para a avenida Norte (Técnico A).  

Entretanto, matérias do DP dos dias 30 de julho de 1993, sob o título “Hospital-

dia é modelo” e do dia 03 de outubro de 1993, cujo título é: “Tamarineira já cumpriu 

função social” citam entre os envolvidos na inauguração do Hospital-Dia o secretário de 

saúde do estado, Danilo Campos e a coordenadora de saúde mental do estado, Jane 

Lemos; nesse período o governador de Pernambuco era Joaquim Francisco. As 

notícias da inauguração trazem a informação de que o Hospital-Dia tem uma equipe 

própria.  Essa informação é contrária ao depoimento acima e nos leva a pensar que a 

inauguração do serviço é posterior a existência do mesmo e ao trabalho realizado pelos 

técnicos.  

                                                

 

25 Atualmente o Hospital Dia Espaço Azul é um CAPS que se encontra fora do terreno do hospital e é um 
serviço municipalizado. 



  
103

No trecho de entrevista acima fica evidente que a partir da experiência empírica 

a concepção de Reforma Psiquiátrica do grupo vai se transformando. Não bastava ser 

uma alternativa a um modelo psiquiátrico que propicia a exclusão e cronifica o estado 

de doença das pessoas. Era preciso substituir esse modelo, uma vez que a lógica que 

o orienta, a do capital, a do lucro não muda, não é passível de humanização. Logo, é 

preciso substituir esse modelo. 

O Hospital-Dia foi fundado oficialmente em 1993, ficando sobre gestão do 

governo do estado, nesse mesmo ano foi aberto o Centro Especializado Médico-

Pediátrico (CEMPI), um CAPS infantil. Hoje, refletindo sobre a criação do Hospital-Dia 

dentro das dependências do Hospital Psiquiátrico, o mesmo técnico diz: 

O serviço substitutivo que a Tamarineira abriu foi um erro que nós cometemos, 
mas nós tivemos que viver na pele para poder dizer que não tem que ficar 
dentro da Tamarineira. Tem que ir para a comunidade; tem que reintegrar 
aquele usuário hoje crônico, muitos deles inclusive, hoje não tem mais 
problema mental, não tem mais problema psiquiátrico, estão lá por abandono 
social. Porque não tem mais família, porque não sabe sair na rua para comprar 
um pão, pegar um ônibus. Você tem que reintegrar esses usuários.  

Ou seja, muitos usuários estão no hospital psiquiátrico devido a um abandono 

social. Dessa forma, o hospital cumpre o seu papel que segundo Basaglia é excluir o 

trabalhador que perdeu a capacidade de produzir. Então, ao substituir esse modelo e a 

sua lógica há necessidade de criação de mecanismos, que na falta de uma palavra 

adequada digo, re-insira essas pessoas na sociedade. Esse processo de re-inserção 

engloba desde as situações mais simples do cotidiano às mais complexas. 

Ainda em 1992 é aprovada a portaria do Ministério da Saúde nº 224 que, entre 

outras coisas, passa a regulamentar o funcionamento dos hospitais psiquiátricos. Em 

Pernambuco, os convênios com os hospitais eram feitos a nível estadual, dessa forma a 

coordenação estadual de saúde passa a fazer visitas com o intuito de fiscalizar e 

convoca outras entidades para participar dessas atividades. O DP de 04 de fevereiro de 

1992, em matéria sob título “Inspeção vai a hospitais”, traz a informação que uma 

equipe interdisciplinar do estado realizou visitas de inspeções a hospitais, clínicas e 

casas de repouso credenciados pela Secretaria Estadual de Saúde. Tais inspeções 

tinham por objetivo melhorar os serviços e corrigir possíveis distorções nos tratamentos 
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psiquiátricos. A referida matéria diz que foram inspecionados o Hospital Psiquiátrico de 

Pernambuco e o Instituto de Psiquiatria do Recife e que ainda visitariam mais 12 

hospitais psiquiátricos, o que representa um total de 4.800 leitos. As inspeções além de 

ocorrerem nos hospitais conveniados, também ocorreriam nos públicos, como o 

Hospital Ulysses Pernambucano e a Colônia Penal Alcides Codiceiro. Houve uma 

redução de leitos, ou um ajustamento do que realmente existia com o que era pago. 

Poderíamos dizer que há um corte dos leitos fantasmas. Nesse momento ainda não 

existia CAPS ou NAPS.  

Em 1993 é criado o NAPPE, Núcleo de Apoio Psicossocial de Pernambuco, uma 

instituição de saúde mental privada e conveniada ao SUS, o primeiro dessa modalidade 

no estado. E em 1994, nas dependências do Hospital Geral Otávio de Freitas foi criado 

o Hospital-Dia Espaço Livremente sob gestão do governo do Estado.   

3.2.5. Uma luta, novos sujeitos: a criação da Associação de Usuários e Familiares.   

Em 1993 uma comissão de Pernambuco vai participar, em Salvador, do I 

Encontro Nacional do Movimento de Luta Antimanicomial, que conta com Humberto 

Costa26 como um dos palestrantes. Para esse evento foi levado um vídeo, produzido 

em parceria com a ONG ETAPAS, o qual retrata a experiência do Hospital-Dia Espaço 

Azul. Nesse evento a comissão de Pernambuco tem contato com as experiências 

substitutivas ao modelo hospitalocêntrico que estavam sendo desenvolvidas em outras 

partes do país e com as organizações de usuários e familiares; além dos Encontros de 

Usuários e Familiares que aconteciam intercalados aos Encontros do Movimento de 

Luta Antimanicomial. Nessa época Pernambuco já contava com a Associação de 

                                                

 

26 Nasceu em Campinas (SP) em 1957, mudou-se para Recife com a família aos sete anos de idade. 
Formou-se em medicina pela UFPE, iniciou na vida política no movimento estudantil. Foi autor da lei de 
Reforma Psiquiátrica de Pernambuco. Em 2002 foi candidato a governador do estado, mas perdeu para 
Jarbas Vasconcelos. Em 2003 assumiu o Ministério da Saúde no governo do presidente Luiz Inácio da 
Silva. 
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Familiares e Amigos dos Doentes Mentais, a qual é, ainda nos dias atuais, mantida 

pelos donos de hospitais psiquiátricos e se posiciona de forma contrária à Reforma 

Psiquiátrica. Diante dessa realidade, a comissão de Pernambuco retorna ao estado 

com o propósito de fundar uma associação de usuários e familiares. Desta forma é 

criada dentro do Espaço Azul a Associação de Usuários e Familiares de Serviços em 

Saúde Mental. A fundação ocorre em meados de 1993 no auditório do Hospital da 

Restauração. A referida Associação foi registrada em cartório e era constituída por 

usuários e familiares; alguns técnicos a assessoravam, mas os mesmos não tinham 

direito a voto ou a participar de sua diretoria: 

Quando a gente fundou a Associação, a gente tinha muito claro que a 
Associação era de usuários e familiares. Eu enquanto profissional não fazia 
parte da Associação, eu tenho que ter outro nível de organização, eu vou para o 
conselho de psicologia, eu vou para o sindicato de psicologia, eu vou formar 
uma associação dos profissionais da área de saúde mental. Mas, essa 
Associação era dos usuários e familiares (Técnico A).  

Ou seja, a Associação se constituía em um espaço de organização dos usuários 

e familiares. Um espaço legítimo para estes discutirem suas questões particulares, 

específicas. Da mesma forma que os outros segmentos que compunham o movimento 

antimanicomial tinham outros espaços de luta e organização referente às questões que 

particularizavam esses grupos. 

Ainda sobre esse fato, o Usuário F diz: “ela surgiu assim no decorrer do Hospital-

Dia. A gente tava querendo nossos direitos e surgiu a ASUSAM, onde é a associação 

para usuários pra gente debater sobre os nossos direitos na sociedade”. E ainda sobre 

a participação na Associação: 

Aí a gente tava fazendo pra gente ter os nossos direitos, direito como cidadã. A 
Associação foi dando espaço, nós viajamos. A primeira viagem foi para Minas 
Gerais, depois a gente foi para Maceió, depois a gente chegou a ir até a Porto 
Alegre com esse Congresso de... da luta antimanicomial. Participei, mas é 
aquela coisa assim... Foi bom porque a gente... foi bom porque muita coisa se 
botou pra fora, que a gente tem direito, na sociedade só porque a gente tá 
fazendo tratamento discrimina, a doença mental (Usuário F).  

Através desse trecho fica visível que a Associação fortalecia os usuários e 

possibilitava a sua inserção em outros espaços de discussões, inclusive fora do estado, 

o que possibilitava a troca de experiências. Também é importante o entendimento por 
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parte desse segmento, dos mesmos serem sujeitos de direitos, os quais não poderiam 

ser negados em decorrência do adoecimento. “A gente estava fazendo para a gente ter 

os nossos direitos” revela uma participação ativa em prol de suas conquistas. 

Segundo relatos, as principais reivindicações da Associação giravam em torno 

de questões pertinentes ao tratamento de saúde mental, como as carteirinhas de livre 

acesso aos ônibus que possibilitavam o direito de ir e vir aos serviços de saúde 

daqueles usuários que não tinham condições de pagar passagem e, principalmente a 

questão da medicação que muitas vezes faltava. Refletindo sobre esse fato o Usuário F 

diz: 

E ele se preocupava muito com comprimido que não tinha; não conseguia 
comprar. Aí a gente levava esse assunto para a FUSAM [Fundação de Saúde 
Amaury de Medeiros], que tinha um grupo de pessoas que se reuniam27 para 
falar de Hospital-Dia, de leitos, dessa coisa toda. Eu falava assim do respeito do 
pessoal tá achando dificuldade nos remédios e nas consultas dos médicos lá 
fora. Porque ele ficava completamente [inaudível] apesar, eu creio assim, as 
pessoas voltavam porque não tinham remédios. Aí se preocupavam com o 
remédio e tornava a voltar pro NAPPE por causa do remédio e o tratamento.  

Este trecho demonstra algumas das questões específicas dos usuários que eram 

discutidas na Associação e que eram levadas para outras instâncias através dos 

próprios usuários: “eu falava a respeito do pessoal tá achando dificuldade nos remédios 

e nas consultas lá fora”. O usuário falava em nome dos próprios usuários das 

dificuldades enfrentadas “lá fora”, devido às quais muitos deles voltavam a fazer 

tratamento nos serviços substitutivos. Esse trecho evidência uma dificuldade ainda hoje 

relatada nos serviços substitutivos que diz respeito à ausência ou fragmentação e 

alguns entraves na rede de atenção à saúde mental e à saúde como um todo. Fora dos 

serviços substitutivos a dificuldades de pegar os remédios e marcar consultas médicas, 

dessa forma muitas vezes o usuário acaba retornando ao serviço. Essa questão foi 

levada a instâncias governamentais pelos próprios usuários. 

Apesar desse nível de atuação e organização demonstrado na entrevista, a 

Associação paralisou as suas atividades. Quando questionados a respeito dos motivos 

que levaram a Associação a acabar, os entrevistados ressaltam a dificuldade oriunda 

das crises que acometem os participantes. Referem ser esse um dos principais 

                                                

 

27 Referencia a Comissão Estadual de Reforma da Política de Saúde Mental. 
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entraves na organização dos usuários. Desse fato decorria uma rotatividade dos 

participantes.   

3.2.6. O movimento de luta antimanicomial em Pernambuco ganha corpo e força: 

o Núcleo de Luta Antimanicomial e a Associação de Usuários e Familiares.   

As discussões em torno da Reforma Psiquiátrica já vinham acontecendo há 

alguns anos, porém de forma isolada. Foi possível constatar através das entrevistas 

que havia pelo menos dois grupos principais que vinham discutindo a questão da 

Reforma Psiquiátrica no estado: um de profissionais de formações diversas e que 

estavam vinculados ao Hospital Ulysses Pernambucano e à criação do Hospital-Dia e 

um outro formado por profissionais da psicologia e que já contava com o apoio do 

conselho de classe dessa categoria.  

Esses dois grupos se organizaram e foram para o Encontro de Salvador (1993). 

Voltando deste, originaram o Núcleo de Luta Antimanicomial de Pernambuco que 

inclusive voltou com a missão de realizar no estado, no ano seguinte, um encontro 

nordestino. 

Então, nesse período são criados a Associação de Usuários e Familiares e o 

Núcleo de Luta Antimanicomial. Duas instituições autônomas que em alguns momentos 

participavam de atividades em comum e formavam, junto com outras instituições que 

apoiaram a causa da luta antimanicomial no estado. Essa configuração lembra a 

definição ampliada de movimento social de Gohn (1997) e a de Ilse Scher-Warren 

(1999) sobre movimento social como uma organização mais ampla, na qual estão 

imbuídos sujeitos sociais e associações civis que visam à concretização de um projeto 

de mudança. Entretanto, o Técnico E o Usuário F relatam que havia um bom 

entendimento, mas pouca comunicação entre o Núcleo e a Associação, inclusive uma 

das dificuldades consistia no fato da Associação não ter retorno dos Encontros da Luta 
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Antimanicomial e não havia uma conversa prévia quando das viagens, apenas se 

reuniam no momento de viajar. 

Nesse mesmo período, Humberto Costa, médico psiquiatra, e então deputado 

estadual, apresentou a Lei Estadual de Reforma da Política de Saúde Mental de 

Pernambuco e os profissionais de saúde mental passam a se envolver na tramitação 

dessa Lei, que foi promulgada em 1994. Vale ressaltar que técnicos ligados ao Núcleo 

de Luta Antimanicomial relatam uma discussão do autor da lei com a instituição; o 

mesmo não é relatado pelos participantes da Associação de Usuários e Familiares: “Se 

houve eu não lembro” (anotação do diário de campo). No DP de 02 de junho de 1994 

há uma nota intitulada “NAPPE”, a qual faz menção a uma reunião do Núcleo 

Antimanicomial de Pernambuco, onde há a informação de que este tem a sua frente o 

médico psiquiátrico Humberto Costa.  

Ainda neste ano é criada a Comissão Estadual da Reforma da Política de Saúde 

Mental (CERPSM), ligada à Gerência de Saúde Mental do Estado28. A composição da 

mesma era de oito membros e não garantia a paridade, conforme consta no relatório 

elaborado por Jane Lemos, coordenadora de saúde mental. Assim, a Coordenação de 

Saúde Mental passou a se articular visando reformular a portaria da CERPSM de modo 

que a paridade fosse garantida. Esta só foi conseguida em 1997, com a Portaria 

estadual nº 032, de 04 de março, a qual instituiu a Comissão Estadual de Política de 

Saúde Mental, composta por dezesseis membros, divididos em 8 prestadores de 

serviços e oito usuários. Entre outros sujeitos, têm assento na referida comissão a 

Associação de Familiares e Amigos dos Doentes Mentais (a que é mantida pelos donos 

de hospitais psiquiátricos) e o movimento de luta antimanicomial. Dessa forma, estavam 

presentes representantes tanto da Associação a favor da reforma psiquiátrica, quanto 

os da Associação contra a mesma. Na primeira eleição para coordenação da comissão 

foi eleita a médica psiquiátrica Jane Lemos e suplente Marcus Adms, do Conselho 

Regional de Psicologia. 

Em abril de 1994, conforme consta em uma nota do DP do dia 28 de abril sob o 

título “Manicômios”, houve um encontro para debater a experiência italiana de reforma 

                                                

 

28 Atualmente existe um movimento para que a mesma seja atrelada ao Conselho Estadual de Saúde. 
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psiquiátrica. Deste evento participaram Giuseppe Dell´Acqua e Maria Grazia Gocogliati, 

especialistas do Centro de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental de Trieste. Em 

agosto desse mesmo ano foi realizado no Centro Social Agamenon Magalhães o I 

Encontro Estadual de Luta Antimanicomial. Esse evento teve por objetivo fortalecer e 

analisar as estratégias para o movimento antimanicomial em Pernambuco e teve a 

participação de usuários, familiares, técnicos, políticos, estudantes entre outros 

segmentos da sociedade interessados no tema. O evento teve três eixos principais de 

discussão: 

 

Formas de interação entre técnicos e usuários; 

 

Proposta de divulgação do Núcleo em Pernambuco; 

 

Realização do I Encontro Nordestino da Luta Antimanicomial. 

A grande quantidade de leitos no estado foi pontuada como uma dificuldade para 

o processo de Reforma Psiquiátrica. Na ocasião o estado contava com 4.500 leitos, 

divididos em 17 hospitais privados e três públicos. Em contrapartida havia apenas 120 

leitos extra-hospitalares (ainda chamados como alternativos) divididos entre as 

seguintes unidades: Espaço Azul, NAPPE, Livremente e CPTRA. No relatório do 

referido evento, o nascente movimento de luta antimanicomial é descrito como: 

Um movimento amplo que abrange a Associação de Usuários e Familiares, 
técnicos, outros usuários e a sociedade civil e política como um todo, e cujo 
local de reunião passará a ser o Conselho Regional de Psicologia, com 
periodicidade quinzenal.  

O documento ressalta que a Associação de Usuários e Familiares está se 

constituindo e que tem os técnicos como facilitadores nesse processo: 

A nível administrativo, a consultoria poderia auxiliar em contatos com outras 
associações do país, no processo de geração de empregos através de 
articulações com as secretarias governamentais de ação social, empresas e 
cooperativas sociais, além do encaminhamento para a estruturação de uma 
ONG, e a nível jurídico, na elaboração do estatuto da Associação. 

Os técnicos enquanto consultores, num primeiro momento, teriam apenas 
direito à voz, mas não a voto, sendo posteriormente, consultados apenas em 
caso de demanda da Associação.  

Dito isso, entende-se que a Associação constituía-se em uma entidade 

autônoma e que recebia assessoria técnica dos profissionais de saúde mental. Tal 
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Associação e as demais entidades e/ou organizações envolvidas no processo de 

Reforma Psiquiátrica, incluído aí o Núcleo de Luta Antimanicomial, constituíram a luta 

antimanicomial em Pernambuco. 

Entretanto, tal compreensão sobre a luta antimanicomial no estado parece não 

ter sido apropriada pelas pessoas que compunham a Associação. Afirmamos isso 

refletindo a respeito da ligação que efetuei no dia 11 de julho de 2007, como consta no 

diário de campo, visando marcar uma conversa com usuários que compuseram a 

Associação e técnicos que a assessoraram. Houve um estranhamento quando disse 

que estava estudando o movimento de luta antimanicomial, uma vez que no 

entendimento dos mesmos, eles participaram da primeira e não da segunda. Mesmo 

assim, gentilmente eles me concederam entrevista. Ou seja, para os usuários e 

familiares da Associação havia uma clara diferença entre eles e o Núcleo. Eles não se 

identificavam como parte desse movimento mais amplo, embora assim fossem 

identificados pelos participantes do Núcleo. 

Ainda sobre o encontro estadual realizado em agosto de 1994, este também 

tinha como objetivo preparar o I Encontro Nordestino da Luta Antimanicomial. Este foi 

realizado entre os dias 25 e 27 de novembro do mesmo ano, no Cecosne (Fundação 

Centro de Educação Comunitária e Social do Nordeste). Esse evento teve a 

participação, conforme consta em seu documento final, de 74 pessoas, das quais 12 

usuários e familiares (não houve especificação da quantidade de cada um dos 

segmentos), 51 técnicos e 11 estudantes; dos estados de: Alagoas, Pernambuco, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Sergipe, Pará e Goiás. É importante 

ressaltar que apenas quatro desses estados contaram com a participação de usuários 

e/ou familiares, destes, metade, ou seja, seis eram oriundos de Pernambuco. 

As instituições participantes do evento foram: Assembléia Legislativa de 

Pernambuco; Cooperativa Mista Paratodos (SP); Instituto Franco Basaglia (RJ); 

Ministério da Saúde; Núcleo de Luta Antimanicomial dos estados de: BA, SE, PE, PB, 

RN, CE, PA; Secretaria Nacional do Movimento de Luta Antimanicomial e a 

Universidade Federal de Pernambuco. Apoiaram o evento: CASSI, Conselho Federal 

de Psicologia; Conselho Regional de Psicologia (CRP2); Ministério da Saúde; NAPPE; 
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Secretaria de Saúde de Olinda e Secretaria de Saúde de Recife. A comissão 

organizadora desse evento foi composta por: Ana Glória Melcop, Ana Santana, Célia 

Galvão, Ester Correia, Marcus Adams, Marcos Noronha, Moab Acioli, Nilson Gomes, 

Pedro Carlos, Ivana Alencar, Rosano Carvalho e Vilma Dornelas. 

Nesse evento foram realizados grupos de trabalho sobre os temas: 

 

As instituições no processo de desinstitucionalização; 

 

Sofrimento Psíquico e Movimentos Sociais. 

Foram elencados vinte e quatro pontos intitulados como Impasses e Estratégias 

para a Luta Antimanicomial no Nordeste Brasileiro, dentre os quais destacam-se: 

 

Estimular a criação de associações de usuários sem caráter corporativista, mas 

com o objetivo de desenvolver a autonomia, independência, auto-estima e 

inserção social da pessoa portadora de transtornos mentais. Os técnicos e 

familiares participarão como convidados; 

 

As associações devem ser o vínculo para a implementação de cooperativas e de 

outros mecanismos como espaço autônomo que garanta a integração do 

indivíduo na sociedade; 

 

Garantir a proposta de intercalar os encontros nordestinos da Luta 

Antimanicomial aos encontros nacionais que acontecem a cada dois anos; 

 

A atuação do movimento deverá ocorrer em várias frentes através da formação 

dos núcleos de apoio aos usuários e familiares e trabalhos integrados dos 

técnicos; 

 

Incentivar a participação do usuário no processo de capacitação de recursos 

humanos como agentes de saúde. 

Ao final do evento foi elaborada a Declaração do Recife (anexo 2), na qual os 

estados participantes afirmam a sua permanência na luta antimanicomial e no processo 

de Reforma Psiquiátrica. O Rio Grande do Norte saiu com o indicativo de sediar o II 

Encontro Nordestino. 
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Em julho de 1995, Ernesto Venturini, representante da reforma psiquiátrica 

italiana e consultor da organização Pan-Americana de Saúde, fez uma palestra sobre o 

“Atual momento da reforma psiquiátrica italiana” no auditório do Hospital Ulysses 

Pernambucano.  Em matéria do DP, no dia 14 de julho de 1995, sob o título “Italiano 

defende regime aberto” a respeito da visita do italiano, diz que nos últimos três anos 

Pernambuco reduziu cerca de 35% dos leitos psiquiátricos e que os 4 mil restantes 

estavam distribuídos em 19 hospitais. Nessa época o coordenador de saúde mental da 

secretaria de saúde do estado era Gustavo Couto, o mesmo disse que o país deu um 

passo fundamental com a aprovação do Plano de Apoio a Desospitalização (PAD) pelo 

Conselho Nacional de Saúde Mental. 

As comemorações do Dia Nacional de Luta Antimanicomial desse ano (1995) 

foram realizadas com a apresentação de uma peça teatral “O tique tique nervoso da 

Dra Etiqueta”, apresentada pelos participantes da Oficina Terapêutica de Teatro do 

NAPPE. O DP do dia 08 de maio, em matéria cujo título foi “O testemunho do 

inconsciente – O movimento antimanicomial ganha um dia nacional e, no Recife, dá 

provas de que a arte pode instigar aptidões criativas”, relata que esta instituição 

juntamente com o Espaço Azul, o Espaço Livremente e as Oficinas Terapêuticas do 

Albert Sabin eram parceiras na organização do evento comemorativo que aconteceria 

no NAPPE e no Parque da Jaqueira.  Em 11 de outubro do mesmo ano, o jornal relatou 

que o Dia Mundial da Saúde Mental foi lembrado no Recife com a apresentação de 

trabalhos de pacientes da Oficina de Terapia Ocupacional do Centro de Saúde Albert 

Sabin. No evento também foi discutido o papel das oficinas de Terapia Ocupacional na 

recuperação dos usuários.  
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3.2.7. Público versus Privado: cisão e enfraquecimento do movimento em 

Pernambuco.   

Entre os dias 01 a 05 de novembro de 1995 foi realizado, em Belo Horizonte, o II 

Encontro Nacional da Luta Antimanicomial. Participaram deste, técnicos, usuários e 

familiares de Pernambuco, vinculados aos serviços de saúde mental, tanto de caráter 

público, quanto privado. A delegação foi composta por 21 membros, dentre os quais: 13 

técnicos, 05 usuários, 01 familiar e 02 estagiários.  A partir das discussões ocorridas 

nesse evento começa a se desenhar uma cisão interna que culmina com o 

enfraquecimento do movimento no estado. A respeito dos fatos que irei relatar, 

infelizmente só me foi possível obter uma versão. 

Dentro do movimento antimanicomial e de reforma sanitária há uma discussão 

que reafirma a legislação do SUS como um sistema público e o caráter complementar 

da iniciativa privada. Entretanto, efetivamente observa-se que a iniciativa privada não 

tem um caráter complementar e que muitas vezes vende seus serviços ao sistema 

público. Esse fato é significativo, sobretudo no que se refere à saúde mental.  Nessa 

ocasião, mais de 90% dos serviços de saúde mental, aí entenda-se hospitais 

psiquiátricos, eram de natureza privada.  

Então, um determinado grupo do movimento começou a discutir ideologicamente 

que os serviços substitutivos de caráter privado iam de encontro ao projeto societário 

defendido pelo movimento de luta antimanicomial. Segundo relatos dos entrevistados, 

na ocasião havia cerca de quatro serviços substitutivos de natureza privada 

participando do Encontro Nacional, entre eles, o NAPPE de Pernambuco. No referido 

evento surgiu a proposta polêmica que consistia na não aceitação no movimento de luta 

antimanicomial das instituições privadas, ainda que as mesmas tivessem caráter 

substitutivo. Os profissionais, usuários e familiares destas instituições poderiam 

participar do movimento enquanto militantes, entretanto, não enquanto representantes 

da instituição privada. Esse posicionamento foi defendido tendo como um de seus 

argumentos: 
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A gente entendia que isso iria nos prejudicar porque imagina se um Luís 
Inácio29 da vida e os donos desses outros hospitais entenderem e dizer vamos 
agora abrir um bocado de NAPS privado fingindo fazer uma reforma, 
substituindo os modelos, mas o princípio do ponto de vista filosófico não é o 
que a gente defende pra Reforma Sanitária, Reforma do Sistema Público de 
Saúde, etc, etc (Técnico A).  

Aqui se evidencia uma preocupação com a Reforma Psiquiátrica e a concepção 

que esta não pode estar atrelada aos interesses do capital, tal qual a lógica manicomial. 

Dessa forma, o movimento reafirma o que prevê a Constituição de 1988: a saúde como 

um direito de todos e dever do Estado (Art. 196). 

Em meio a essa discussão, o movimento sofre uma cisão. Até então, o 

movimento estava forte no estado, o Núcleo contava com representantes de serviços 

substitutivos de Recife, Olinda e estavam surgindo outros serviços. Com a cisão 

algumas pessoas começaram a se afastar e a Associação, segundo uma versão foi 

para dentro do NAPPE; segundo uma outra versão, ela tem sua atuação suspensa 

(aproximadamente no ano de 1997) e é formada uma nova Associação dentro do 

NAPPE. Conforme registro no livro de atas30, a Associação de Usuários de Serviços em 

Saúde Mental foi fundada em 17 de março de 1998.  Nesse período Pernambuco fica 

com dois pólos de discussão em torno da luta antimanicomial, porém ambos bem 

enfraquecidos. 

Ao que tudo indica, essa nova Associação adquire novas características que a 

diferencia da primeira. Uma das críticas tanto à Associação quanto ao serviço privado 

diz respeito ao fato dessa unidade de saúde passar a empregar usuários que haviam 

recebido alta: 

E algumas pessoas que estavam no Espaço Azul, que estavam nessa 
Associação e que foram trabalhar no NAPPE, trabalhar não, foram se tratar no 
NAPPE e depois passaram a trabalhar no NAPPE. Eles começaram a dar 
emprego às pessoas. É algo meio esquisito, alguém que era usuário aí 
passou a ser profissional, aí é complicado isso. Então algumas práticas que 
foram adotadas que a gente discorda contribuem e definem esse racha 
(Técnico A).  

                                                

 

29 Luiz Inácio é um empresário da saúde mental em Pernambuco. 
30 No referido livro de atas constam apenas as atas de duas reuniões referentes à fundação da 
associação. 
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Entretanto, em conversa não gravada com um técnico de saúde mental e 

registrada no diário de campo no dia 11 de julho de 2007, o mesmo diz que tal 

experiência é muito positiva e que, apesar das diferenças, ela só pôde ser realizada por 

se tratar de um serviço de natureza privada. Ressaltou ainda, que essa prática 

possibilitou a re-inserção social de alguns usuários, que passaram a trabalhar, a 

receber por esse trabalho e a administrar melhor a sua vida.  Tal anotação no diário de 

campo difere substancialmente do trecho de entrevista acima, o qual demonstra que 

havia por parcela dos técnicos uma necessidade de que os papéis sociais de cada 

grupo fossem mantidos, de negar uma possível mobilidade entre usuários e técnicos: “é 

algo meio esquisito, alguém que era usuário aí passou a ser profissional, aí é 

complicado isso”.  Dito isso, parece-nos que por mais que a Reforma Psiquiátrica tenha 

o propósito de mudar a visão social da loucura, há uma resistência dos próprios 

técnicos em ser “iguais”. Vale ressaltar que a crítica realizada a tal experiência não diz 

respeito a um trabalho voluntário, não remunerado dos usuários, o que seria entendido 

como uma defesa do direito ao trabalho, do trabalho socialmente protegido. Mas, sim a 

uma modalidade, por assim, dizer dentro da própria classe trabalhadora através do qual 

um sujeito excluído do mercado de trabalho pelo modelo manicomial teria a 

possibilidade de retornar ao mercado de trabalho através do modelo substitutivo ao 

manicômio. E, dessa forma, não mais seria um objeto de cuidado do técnico, mas igual 

a este, um agente de cuidado, ou seja, as singularidades dariam lugar a uma 

particularidade evidenciando-se uma universalidade do ser humano genérico. O que 

estaria por trás dessa recusa seria a necessidade de manter um poder concebido aos 

técnicos e que não poderia ser partilhado com os usuários? 

Ainda sobre a anotação do diário de campo é interessante observar que apesar 

das críticas realizadas aos serviços substitutivos de natureza privada, a experiência de 

empregar usuário que estivessem com os sintomas remetidos foi possível mais 

facilmente por se tratar de uma instituição de natureza privada. É interessante refletir o 

motivo pelo qual esse tipo de experiência ocorra com mais dificuldade nos serviços de 

saúde de natureza pública.  
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3.2.8. Pernambuco tem dois núcleos de luta antimanicomial – quase paralisia do 

movimento   

Desse período praticamente não consegui recuperar documentos. As 

informações estão soltas. Apenas um registro no DP de 24 de novembro de 1995 que 

diz que o Comitê de Apoio a Reforma Psiquiátrica de Olinda estava organizando junto 

com o ator Rubens Corrêa o projeto intitulado “Loucura e Arte, A linguagem dos 

excluídos”; espetáculo que seria exibido até junho de 1996 e visava mobilizar a 

sociedade em torno da reforma psiquiátrica. Também estava programada uma palestra 

com a psiquiatra alagoana Nise da Silveira31. 

Em 22 de agosto de 1996, na gestão do prefeito Jarbas Vasconcelos, foi 

inaugurado o primeiro NAPS (Núcleo de Atenção Psicossocial)32 da rede municipal do 

Recife, localizado no bairro de Afogados. A Coordenação de Saúde Mental da 

Prefeitura da Cidade do Recife era ocupada pela psicóloga Ester Correia, a qual teve 

importante atuação no que se refere à elaboração e implementação do NAPS e às 

capacitações oferecidas à equipe profissional do referido serviço. O primeiro núcleo de 

atendimento diário de caráter substitutivo de natureza pública municipal da cidade do 

Recife teve seu nome em homenagem ao psiquiatra e professor pernambucano Galdino 

Loreto33. Nesse mesmo ano foi inaugurado em Olinda o CAPS Espaço Nise da Silveira; 

em 1997 foi aberto em Camaragibe o CAPS Espaço Primavera e em 1998 foi criado o 

CAPS Espaço Cidadania no município do Cabo de Santo Agostinho.  

Entre os dias 01 e 04 de agosto de 1996 foi realizado o II Encontro Nordestino do 

Movimento de Luta Antimanicomial, em Alagoas. Desse evento tive acesso apenas ao 

caderno de textos e a um relatório manuscrito não assinado (não sendo possível saber 

se o mesmo foi produzido pela organização do evento ou pela comissão de 

                                                

 

31 Nasceu em Maceió em 1905, formou-se em Medicina em 1926 pela Faculdade de Medicina da Bahia, 
foi a única mulher numa turma de mais de cem rapazes. Seu trabalho foi de grande destaque na saúde 
mental. Morreu em 1999. 
32 A história desse serviço substitutivo foi desenvolvida na monografia de conclusão de curso elaborada 
por mim e por Marília Gabriela Pedroza (2005). 
33 Galdino Loreto nasceu em 1923 e faleceu em 1994. 
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Pernambuco que foi para o Encontro). Segundo dados constantes no primeiro 

documento, a região Nordeste em 1996 contava com 12 hospitais gerais com leitos 

psiquiátricos, com um total de 256 leitos; 08 Hospitais-Dia e 20 NAPS/CAPS. Nesse 

evento foi elaborada a Carta de Maceió. O segundo documento é mais completo e 

através do mesmo foi possível saber que houve pouca participação de usuários e 

familiares, mas não traz números. Houve uma indagação se este fato aconteceria 

devido à pouca articulação entre os técnicos e os usuários e familiares. Foram 

discutidos: a preocupação com a rotulação e exclusão de usuários e profissionais da 

saúde mental; a necessidade de capacitação dos técnicos em saúde mental; 

necessidade de realização de encontros para discutir a prática e a organização dos 

serviços substitutivos. 

Avaliaram que no Nordeste a Reforma Psiquiátrica não estava acontecendo 

efetivamente “por falta de uma política de financiamento do Ministério da Saúde, que 

em conseqüência privilegia a manutenção de hospitais psiquiátricos obsoletos. Esta 

prática tende a fragilizar o movimento de luta antimanicomial” (p.3). Diferencia o 

movimento de luta antimanicomial da Reforma Psiquiátrica, pois aquele: 

Transcende as paredes da saúde e da saúde mental, é mais amplo, 
transgressor e dissidente, tem lucidez suficiente, é capaz de criticar a Reforma. 
Suas intervenções se dão na cultura, escolas, presídios, enfim, em todas as 
instituições da sociedade na medida em que faz intervenções políticas 
pautando sua filosofia na solidariedade (P. 7).  

É importante essa capacidade de criticar a Reforma e, entendem-se assim, os 

serviços substitutivos; ou seja, fazer também a crítica a sua ação profissional. Também 

foram feitas críticas à organização do encontro e apontada necessidade de haver um 

mínimo de consenso e que as relações fossem mais democráticas. Outro ponto que 

merece destaque foi à observação de diferenciação de papéis no movimento e nos 

serviços.  Destacaram que: “a prática política do movimento tem que ser a de um 

movimento popular, trabalhando a partir das bases em prol da dignidade do ser 

humano” (p. 9). 

Os participantes identificaram que o Nordeste tem um perfil diferente do restante 

do país, sendo, dessa forma, importante espaços como o do encontro nordestino. Vale 

destacar, entre as estratégias definidas a efetivação da Secretaria Executiva do 
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Nordeste que deveria ficar sediada no núcleo do movimento que realizaria o III 

ENLAM34. Os Núcleos ficaram responsáveis para colher assinaturas em seus estados 

para a aprovação do projeto de lei Paulo Delgado. Foi elaborada uma moção de 

repúdio a assistência prestada pela Colônia Lopes Rodrigues de Freitas, na Bahia. 

Consta ainda no relatório a necessidade da criação de Comissões de Reforma 

Psiquiátricas junto aos Conselhos de Saúde municipais e estaduais. 

Pernambuco esteve presente no III Encontro Nacional que aconteceu em Porto 

Alegre, em 1997. Nesse evento o estado esteve representado por dois grupos: a 

Associação ligada ao NAPPE e o Núcleo de Luta Antimanicomial. 

Em 1999 é feita uma grande mobilização entre os municípios do Cabo, 

Camaragibe, Recife e o Ministério Público e dessa forma, lotam o auditório do Centro 

de Ciências Sociais Aplicadas da UFPE para uma plenária que tinha o objetivo de 

indicar pessoas para participar do 4º encontro nacional que aconteceu em Alagoas. 

Vale observar que eram pessoas que se juntaram para ir ao encontro; as mesmas não 

constituíam um núcleo organizado. Segundo os relatos de dois participantes do IV 

encontro, o referido evento foi muito confuso e houve bastantes problemas. Segundo o 

Técnico B: 

Pelo que vi... No Encontro de Alagoas mesmo... Os usuários eram, no meu 
ponto de vista, eles eram manipulados. Não havia a discussão política do lugar 
deles. Terminou que não durou [a Associação de Usuários e Familiares] e cada 
um foi indo para o seu lado.   

Esse trecho de entrevista faz surgir algumas questões: Qual a real condição de 

participação dos usuários e familiares no movimento? É possível participar sem uma 

discussão política? O movimento não conseguiu manter usuários e familiares e “cada 

um foi para o seu lado”. Esse trecho indica outras razões para o afastamento, diferente 

das apontadas por outros sujeitos, como as constantes crises dos usuários. 

A partir desse encontro os ânimos vão se acirrando e o movimento começa a 

sofrer um enfraquecimento, tanto a nível local, quanto nacional. A respeito desse fato o 

técnico A diz: 

                                                

 

34 O documento não traz o estado escolhido para sediar o III ENLAM. Também não consegui informações 
se o mesmo ocorreu. 
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Esse racha acontece também a nível nacional no movimento da luta 
antimanicomial basicamente por esse grupo que está até hoje a frente do 
Conselho de Psicologia a nível federal e a nível regional. E esse racha é um 
reflexo do desgaste.   

O referido desgaste torna-se insustentável e reflexo disso foi o V Encontro 

Nacional de Luta Antimanicomial que aconteceu em 2001, em Miguel Pereira (RJ). 

Pernambuco não conseguiu enviar uma delegação, indo apenas um representante com 

a ajuda da Coordenação de Saúde Mental da cidade do Recife. Sobre esse evento o 

técnico diz: 

Não conhecia ninguém. Foi um encontro que estava indo bem, mas na hora das 
plenárias os técnicos ficaram mais desconpensados do que os próprios 
usuários. Os usuários pediram para parar porque não estavam agüentando. Aí 
foi briga mesmo, foi de voar cadeira. O negócio foi complicado e aí não 
terminou.   

Esse encontro não foi finalizado, os estados foram convidados para participar 

das plenárias que se seguiram, mas Pernambuco não tinha dinheiro para mandar 

representantes.  

Quando questionadas a respeito do racha e dos motivos que levaram a ele, as 

pessoas do estado mostram pouca clareza: 

O racha já vinha se desenhando desde o Encontro de Alagoas. Eu percebia que 
já vinha o negócio desandando. 
Eles nunca deixaram claro. Pra mim, a leitura que fiz foi à questão de briga de 
poder mesmo... O movimento cresceu, pessoas quiseram se apoderar do 
movimento e aí...  

Reafirmando a questão posta no ponto anterior no qual girava uma tensão sobre 

a discussão da relação entre técnicos e usuários, o Técnico F diz: 

E Paulo Amarante35 era articulado com esse grupo de São Paulo, o SOS Saúde 
Mental36. Que tinha um pouco essa coisa assim, é um pouco essa discussão 
que a gente fez, assim, e que eu e você discordamos um pouco naquela 
questão da viagem do pessoal37. Muitos desse grupo colocavam o usuário, 

                                                

 

35 Paulo Amarante é psiquiatra, doutor em saúde pública, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ) e professor da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), ambas no Rio de Janeiro. 
36 A SOS Saúde Mental é uma ONG e foi fundada em 1993 em São Paulo, em meio ao movimento de 
saúde da zona leste daquela capital. Atualmente investe em pesquisa, formação popular e incubação de 
cooperativas em economia solidária 
37 A discordância a que se refere o entrevistado diz respeito à distribuição de vagas para a delegação de 
Pernambuco que foi participar do II Encontro Nacional da Rede Internúcleos realizado em 2007. Para 
esse evento a delegação de Pernambuco foi composta por: um usuário, um familiar, um estudante e três 
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assim usuário é usuário. Assim, não fazendo uma discussão do que é ser 
usuário; o que é usuário; o que vai significar para o usuário; se o usuário tem 
condições de ir. Se vai ser uma coisa boa para o tratamento dele. Ou se ele 
não tem condições de ir. Ele vai chegar lá e pode ser que tenha uma crise. 
Essas coisas assim: tem condições, não tem condições; tá em alta, não está de 
alta; o que o TR [técnico de referência] diz; o que o CAPS diz. Que isso era 
uma discordância dentro do movimento. Então, principalmente esse grupo, 
começava a não fazer essa discussão muito grande, a achar que todo usuário 
podia ir pra onde quer que fosse. E começava a se questionar quem fazia a 
avaliação de que alguns usuários não poderiam ir eram os próprios usuários. 
Então foi criando um jogo de usuário contra técnico. Paralelo a isso 
começou a haver encontros só de usuários. Depois do encontro nacional vem 
um só de usuários, porque tinham algumas coisas que eram só deles. Teve até 
o terceiro ou foi quarto encontro só de usuários. E nesse encontro lá do Rio, a 
coisa já estava super acirrada: quem é contra usuário e quem é a favor do 
usuário.  

Nesse trecho de entrevista evidencia-se que há no grupo uma tensão entre 

usuários e técnicos, por mais que esta seja negada. O entrevistado diz que “foi criado 

um jogo de usuários contra técnicos”, essa mesma afirmação foi feita por Lobosque em 

artigo no qual a autora refletia sobre a cisão no movimento: “Um acirramento nas 

relações entre alguns usuários e alguns técnicos fazia-os conduzir-se cada vez mais 

como adversários, e não parceiros de uma mesma causa (2003, p. 21-22). Mais adiante 

a autora diz que:  

A grande maioria dos participantes não chega aos encontros com essa postura 
de ressentimento e rancor, contudo, são extremamente vulneráveis à paranóia 
que se instala quando se joga diante da assembléia a falsa oposição técnicos-
usuários (Idem, p. 2).  

Apesar das tentativas, principalmente via e-mail, não conseguimos uma versão 

do movimento que permaneceu como MNLA sobre a cisão. O artigo citado de 

Lobosque encontra-se numa publicação do Conselho Federal de Psicologia; o qual 

apóia a Rede Intenúcleos. Essa é uma questão polêmica, pouco difundida e que causa 

bastante mal estar nos envolvidos; assim, muitas vezes as respostas dos militantes 

para esta questão são vagas.   

                                                                                                                                                             

 

técnicos. Não explicarei aqui os fatos, uma vez que a data do fato é posterior ao período em estudo e, 
pelo fato de que, nessa discussão e nesse episódio, a separação entre a militante e a pesquisadora se 
constitui numa linha muito tênue. 
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3.2.9. Tentativas de revitalização – o movimento se confunde com os espaços de 

trabalho;   

A partir de 2000 o movimento no estado passa por uma desmobilização. 

Pessoas isoladas tentavam retomar a organização, alguns através do Conselho 

Regional de Psicologia, outros através dos profissionais dos serviços substitutivos que 

começavam a ser inaugurados. Dentre esse último grupo havia três psicólogos e uma 

assistente social38 e, posteriormente foram agregados dois usuários do CAPS do 

município do Cabo de Santo Agostinho e um usuário que havia participado da 

Associação de Usuários e Familiares. Essas eram as pessoas que sempre 

participavam, entretanto havia dificuldade de agregar novas pessoas, segundo o 

Técnico B: “Ficava rodando e não saia do canto”.  Essas reuniões aconteciam no Posto 

Agamenon Magalhães, no CAPS Galdino Loreto, ambos no bairro de Afogados, não 

tinha um lugar fixo. O Núcleo retoma o assento na Comissão Estadual da Reforma da 

Política de Saúde Mental. Nessa formação não foram instituídos cargos, o Núcleo não 

possui presidente, vice. Era um grupo no qual cada um estava querendo chamar mais 

pessoas para o movimento caminhar. 

Algumas pessoas têm a lembrança que nesse período o Núcleo foi para o 

município do Cabo de Santo Agostinho. Entretanto, tal afirmação não é correta. A partir 

de 2001, algumas pessoas, técnicos e usuários, deste município estavam indo para as 

reuniões esporádicas que aconteciam no Recife. Entretanto, o deslocamento estava 

sendo custoso e nesse período ainda não era possível falar em Núcleo de Luta 

Antimanicomial, as pessoas estavam se reunindo tentando reativá-lo. Então, a história 

dessa tentativa de retomada confundiu-se um pouco com a atividade Projeto de Vida 

realizada no CAPS Estação Cidadania, no município do Cabo de Santo Agostinho, na 

qual, além de outras discussões pertinentes a re-inserção social, os profissionais que 

desenvolviam tal atividade tentavam mobilizar os usuários, os familiares, as pessoas da 

                                                

 

38 Fiz tentativas de marcar entrevista com a assistente social, porém percebi que estava insistindo muito e 
resolvi aceitar sua “recusa” em falar a respeito do movimento. 
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comunidade e os próprios técnicos a ingressar na militância antimanicomial. Conforme 

relatos, até então os municípios do estado que eram referência na questão da Reforma 

Psiquiátrica eram Camaragibe e o Cabo de Santo Agostinho. É nesse período que o 

Recife começa a investir na abertura de novos serviços substitutivos. 

Em 2002 foram inaugurados em Recife os CAPS Espaço Vida, José Carlos 

Souto e Esperança. Em 2004 foi inaugurado o primeiro CAPSIII39 (de funcionamento 24 

horas) da cidade e o único do estado, o CAPS David Capistrano. Em 2005, o Espaço 

Livremente adquiriu sede própria e passa a configurar-se como CAPS. Este serviço, 

assim como os demais de mesma natureza que se encontravam sob gestão do governo 

do estado passaram por processo de municipalização. Nesse período o prefeito da 

cidade era João Paulo e a coordenação de saúde mental da cidade era ocupada pela 

psicóloga sanitarista Marcela Lucena. Na cidade do Recife, ocorreu um investimento no 

que se refere à criação de novos serviços substitutivos: 

Havendo, em 2001, apenas um Centro de Atenção Psicossocial – CAPS público 
municipal, em 2005, são 15 CAPS’s de natureza pública municipal, situados nas 
redes distritais, incluindo os que foram municipalizados, sendo 07 para 
transtornos psíquicos (1 com funcionamento 24 horas), 02 para a clientela 
infanto-juvenil – CAPSi e 06 para transtornos causados pelo uso de álcool, 
fumo e outras drogas – CAPS ad (sendo 1 com funcionamento 24 Horas). 
Foram implantadas 08 residências terapêuticas, para pacientes egressos de 
longa permanência em hospitais psiquiátricos, além das Casas do Meio do 
Caminho (albergues terapêuticos), ligadas aos CAPSad, que funcionam como 
pensões protegidas para usuários que precisam de uma atenção mais 
intensiva. Além dos CAPS, considerados dispositivos estratégicos no processo 
de implementação da reversão do modelo de atenção em saúde mental, têm 
importância fundamental os ambulatórios de saúde mental distribuídos nas 
Policlínicas (atualmente existem ambulatórios de Psiquiatria e Psicologia em 10 
unidades de saúde) (CABRAL, 2005, no prelo).  

Entretanto, apesar do investimento o número de serviços substitutivos ainda está 

aquém da demanda e compromete o caráter substitutivo da rede. Em 2003 foi realizada 

a II Conferência Estadual de Saúde Mental, na qual cada município trabalhou suas 

questões separadamente. Os delegados, compostos por técnicos, usuários e familiares, 

que saíram desse evento foram para a III Conferência Nacional de Saúde Mental que 

                                                

 

39 De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 336, de 19 de fevereiro de 2002, foram 
estabelecidas modalidades de CAPS de acordo com o número da população e o tipo de clientela que o 
serviço atende, assim foram criados os CAPS I, II, III, para atendimento de adultos portadores de 
transtornos mentais em crise; CAPSi II, para atendimento de crianças e adolescentes e CAPSad II para 
atendimento de adultos usuários de álcool e outras drogas. 
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aconteceu em Brasília.  Quando questionado a respeito se houve repasse do que foi 

discutido, o Técnico C respondeu: 

Não, porque não tinha ainda esse pessoal, entendeu? As poucas pessoas 
tinham ido por outra via. Porque todas as outras pessoas de alguma 
maneira eram trabalhadoras e trabalhadores em saúde mental. Então 
tinham, sabiam por militar enquanto trabalhadores.  

Nesse trecho de fala evidencia-se, mais uma vez, o protagonismo dos 

trabalhadores no movimento. As outras pessoas envolvidas no movimento eram 

trabalhadoras e trabalhadores e foram para a Conferência por outros meios e não 

através de um movimento social. Entretanto, há relatos de que usuários também 

participaram desse evento.  

Nesse período foi realizado o concurso público da Secretaria de Saúde da cidade 

de Recife, desse modo técnicos envolvidos com a causa antimanicomial que não 

passaram no  referido  concurso  foram substituídos.  Conforme  relato do  técnico  B: 

“E aí quem assumiu foram pessoas de áreas diferentes que nunca haviam trabalhado 

com saúde mental. Para o movimento foi uma perda muito grande. A gente discutia 

isso, mas não colocamos nada em prática”.  

Entendemos a realização do concurso público como uma necessidade dos 

serviços públicos e uma das maneiras pela quais os profissionais têm os seus direitos 

trabalhistas garantidos, escapando dessa forma dos contratos temporários de trabalhos 

que têm sido utilizados em muitas prefeituras; além do que a população passa a ter 

acesso a serviços nos quais os profissionais podem atuar de forma mais crítica, uma 

vez que não sofrem a ameaça de perder o emprego.  Apesar disso, é uma crítica 

recorrente a substituição dos técnicos por pessoas que passaram no concurso e que 

não tinham afinidade com a área de saúde mental e que esperavam o estágio 

probatório para mudar de local de serviço. A falta de capacitação para essas pessoas 

também foi constantemente questionada. Entretanto, o objetivo desse trabalho não é 

avaliar os serviços substitutivos, e dito isso, indicamos que esses profissionais que não 

tinham afinidade com a temática, possivelmente também não tinham motivação para 

participar do movimento e, principalmente, mobilizar usuários e familiares nos serviços. 
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Havia discussões, mas pouca mobilização de rua. As manifestações do 18 de 

maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial, eram realizadas de forma descentralizadas 

em cada município e no caso do Recife, em cada distrito sanitário.   

3.2.10. Libertando Subjetividades: Chegou a hora dos usuários?   

Em 2004 chegou à informação que aconteceria em dezembro desse mesmo ano 

o I Encontro Nacional da Rede Internúcleos, segmento do movimento que surge com a 

cisão no movimento nacional. Então, é mobilizada uma comissão composta por onze 

pessoas: três técnicos e oito usuários40 e familiares. Durante o evento, os participantes 

do estado resolvem retomar a militância e fundam o Núcleo de Luta Antimanicomial. É 

importante ressaltar que esta foi a primeira vez que o Núcleo de Luta Antimanicomial de 

Pernambuco recebeu um nome: Libertando Subjetividades. Leram e discutiram a Carta 

de Princípios da Rede Nacional Internúcleos de Luta Antimanicomial (anexo 3) e 

resolvem se filiar à mesma, mediante a entrega de um documento elaborado à mão na 

hora e assinado por todos os participantes. Não houve discussão a respeito das duas 

correntes do movimento, nem sobre a possibilidade de se filiar a outra, ou seja, ao 

Movimento Nacional de Luta Antimanicomial.  

Quando perguntado se surgiram dúvidas a respeito da filiação do Núcleo a uma 

das duas correntes que existem em âmbito nacional, o Técnico B responde: 

Surgiu. A gente sempre se perguntava... Queria saber mais sobre esse racha 
que as pessoas não gostam muito de falar, fica uma coisa meio que no 
mistério. Mas, nós havíamos sido chamados para esse Encontro e pela Carta 
de Princípios e tudo que estava lá; todos nós achamos que seria uma coisa 
boa. Pra gente trouxe uma visão diferente porque pela primeira vez nós vimos 
que o Núcleo estava vindo com a força de usuários. Eu mesma nunca havia 
visto assim. Sempre eram técnicos que ficavam pensando o que deveriam 
fazer com os usuários e dessa vez era diferente.   

                                                

 

40 No próximo capitulo será analisada a maneira como os usuários se aproximaram do movimento. 
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Apesar das dúvidas e de não entender a divisão que houve no movimento 

nacional o Núcleo é formado e passa a integrar uma das correntes do movimento. É 

importante destacar uma novidade no movimento no estado: “pela primeira vez nós 

vimos que o Núcleo estava vindo com a força dos usuários”. Seria o início de uma fase 

na qual os usuários seriam os protagonistas do movimento? 

Outros técnicos respondem que o grupo viajou apenas para observar, que não 

havia nenhum indicativo de formar um Núcleo e de se filiar a Rede. A discussão não foi 

aprofundada, uma vez que as pessoas ali se conheciam de outros espaços: 

Não. Não aprofundaram essa discussão. Os representantes dos demais 
Núcleos da Rede [Internúcleos] são pessoas que estão conosco, nesse 
Movimento há muitos anos e que participamos de outras atividades como 
sindicais e de conselhos profissionais. São pessoas que comungam com a 
mesma ideologia que é em defesa dos Direitos Humanos. Eles lá se filiaram e 
a gente vem trabalhando com esse objetivo de ampliar as ações desse Núcleo 
(Técnico D).  

Aqui mais uma vez fica evidente o protagonismo dos profissionais no movimento, 

uma vez que as pessoas participavam de outras instâncias como conselhos 

profissionais e sindicatos. Tal fato parece justificar a ausência de uma discussão a 

respeito de que corrente do movimento o Núcleo se filiaria. Aqui é interessante recordar 

a fala do Técnico A, na página 115, na qual afirma que o racha no movimento 

aconteceu pelas pessoas que estava “à frente do Conselho de Psicologia a nível federal 

e a nível regional”. 

Retornando da viagem o Núcleo passa a se reunir, num primeiro momento uma 

vez por mês, num segundo duas vezes na sede do Conselho de Psicologia. Nesse 

período o movimento era constituído majoritariamente por usuários e familiares. Todos 

se identificavam pelos nomes, não havendo o complemento a que segmentos 

pertenciam (usuário de tal serviço; familiar de tal usuário; técnico pertencente a tal 

categoria profissional e que atua em determinado serviço). Esse grupo teve uma 

atuação bem consistente no início. Mas, aos poucos, tanto usuários e familiares, como 

alguns técnicos começaram a se afastar. O afastamento definitivo culminou no final 

2006 com o assassinato41 do usuário que assumiria a coordenação do Núcleo. 

                                                

 

41 A brutalidade do crime chocou a todos; suas circunstâncias ainda não foram esclarecidas.  
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Durante esses dois anos de atuação o Núcleo organizou as passeatas do 18 de 

maio no centro do Recife; seminários na Universidade Federal de Pernambuco; 

participou de eventos dentro e fora do estado, como o I Encontro Regional sobre 

Reforma Psiquiátrica: construindo o cuidado e ampliando o acesso à saúde mental 

realizado em 2005 em Campina Grande. Fez visita ao Hospital Alberto Maia, em 

Camaragibe em junho desse mesmo ano. Segundo o relatório da visita, o referido 

hospital tem 830 leitos conveniados com o SUS e estão ocupados por usuários de mais 

de 70 municípios. Do total de internados, apenas 50 residem em Camaragibe. Na 

referida visita foi constatado que os usuários tinham seus direitos humanos violados: 

Os pacientes apresentavam-se muito magros, com asseio precário e roupas 
também precárias, alguns seminus e outros nus, descalços e com doenças de 
pele, muitos alienados da realidade externa aos muros, outros conscientes da 
realidade vivida, tendo todos eles condições de participar de uma rede social 
(LIBERTANDO SUBJETIVIDADES, 2005, p. 2).  

O referido documento relata ainda que os banhos eram coletivos, os pacientes 

ficavam em um paredão e recebiam um jato de água de uma mangueira. Quando saiu 

do hospital a comissão se reuniu com o Ministério Público e com a Secretaria Municipal 

de Saúde de Camaragibe. 

Nesse período o Núcleo realizou ainda, protesto durante à XXIII Jornada de 

Pernambuco de Psiquiatria; foi parceiro do Conselho de Psicologia na realização de 

oficina no Fórum Social Brasileiro42, em abril de 2006. 

Ainda em setembro de 2005 realizou o seu planejamento estratégico, no qual 

definiu que sua missão é: “Sensibilizar a sociedade quanto aos prejuízos do tratamento 

manicomial, lutando pela efetivação da Reforma Psiquiátrica, para a extinção dos 

hospitais psiquiátricos e o fortalecimento de redes sociais e de cuidados, que 

                                                

 

42 Sobre esse evento é importante ressaltar que o Núcleo não aparece na programação como o 
responsável pela oficina ministrada. Depois de uma calorosa discussão a maioria do grupo decidiu 
inscrever a oficina como sendo ministrada pelo Conselho Regional de Psicologia em parceria com o 
Núcleo e uma ONG, com o argumento que dessa forma só seria necessário o pagamento de uma 
inscrição institucional (cada inscrição institucional dava direito a quatro atividades), apesar do baixo valor 
da mesma. O grupo que era contra essa proposta alertou que se assim feito o Núcleo não teria 
visibilidade, uma vez que não apareceria na programação oficial e foi sugerido o rateamento do valor da 
inscrição entre os técnicos. Entretanto, a proposta da maioria ganhou e foi feito um pequeno folheto 
(mosquitinho) na qual constava que a atividade era promovida pelas três instituições e foi distribuído 
entre os participantes da oficina. 
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resignifiquem o lugar imaginário da loucura, considerando o indivíduo em sua 

coletividade, singularidade, integralidade, dignidade e potencialidades”. 

E sua visão de futuro: 

“É um Núcleo de natureza jurídica definida, constituído por membros das 

diversas áreas de conhecimento, com forte representatividade de usuários e familiares, 

articulados com a sociedade plural na luta pela saúde mental, com sede própria e infra-

estrutura garantida”. 

Ainda em 2005 havia uma discussão a respeito do futuro do Núcleo e alguns 

militantes defendiam a possibilidade do mesmo transformar-se em uma ONG, como 

deixa claro o usuário C: “Eu lembro que a gente estava procurando um local para nos 

reunir, havíamos pedido a João Paulo, o prefeito, mas eu não sei se conseguiram. Eu 

acho que não conseguiram. Queríamos formar uma ONG”. Esse desejo era justificado, 

sobretudo, para garantir a possibilidade de arrecadar recursos financeiros para manter 

as atividades do Núcleo. Entretanto, parece-nos que se tal intenção for levada adiante, 

apenas se privilegiaria ainda mais o papel dos técnicos. Mas, isso é apenas suposição, 

uma vez que ainda hoje esse desejo, de alguns participantes, não foi concretizado. 

O Núcleo continua atuando, suas reuniões permanecem acontecendo na sede 

do Conselho Regional de Psicologia. Sua articulação com os outros 19 núcleos de 12 

estados brasileiros que compõem a Rede se dá através de reuniões telefônicas e de 

grupo de e-mails. Conforme indicado por Gohn (2003) as novas tecnologias têm 

interferido no modo de organização dos movimentos.  Dos usuários e familiares que 

fizeram parte da fundação do Núcleo Libertando Subjetividades, nenhum permanece no 

movimento. A participação dos mesmos será analisada no próximo capítulo. 

Diante do exposto fica evidente que a trajetória do movimento em Pernambuco 

passou por diferentes fases e concepções de luta e de Reforma Psiquiátrica. O 

protagonismo dos técnicos foi uma constante, entretanto, em vários momentos houve 

uma preocupação em inserir usuários e familiares no movimento. Em alguns momentos 

essa inserção aconteceu, entretanto a mesma não foi duradoura. Esse é um fator de 

preocupação e de pesquisa desse trabalho, uma vez que há o entendimento que esses 

fluxos e refluxos da participação dos usuários não se constitui em um movimento 
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natural, como algumas vezes é passado, e sim é fruto das condições efetivas de 

inserção dos mesmos e das relações existentes no movimento. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  44 

     

A PARTICIPAÇÃO DOS PORTADORES DE 
TRANSTORNOS MENTAIS NO MOVIMENTO DE 

LUTA ANTIMANICOMIAL EM PERNAMBUCO      

Eppur si muove  

Não se pode calar um homem. 
Tiram-lhe a voz, restará o nome. 

Tiram-lhe o nome 
e em nossa boca restará  

a sua antiga fome...  

Mente quem fala que quem cala consente. 
Quem cala, às vezes, re-sente, 

Por trás dos muros dos dentes, 
edifica-se um discurso transparente...  

A ausência da voz 
é, mesmo assim, um discurso. 

É um rio vazio, cujas margens sem água 
dão notícia de seu curso...  

Por isso que o silêncio 
da consciência, 

quando passa a ser ouvido 
não é silencio 
- é estampido.   

Affonso Romano de Sant’Anna 
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4.1. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS   

A realização da pesquisa sobre a participação dos usuários no movimento de 

luta antimanicomial foi uma etapa muito importante desse estudo. Ao longo do curso de 

mestrado o percurso pensado inicialmente foi sendo modificado e, o contato com os 

usuários foi nos indicando outros caminhos, inclusive no que diz respeito ao quadro 

teórico e às categorias desenvolvidas nos primeiros capítulos. 

Inicialmente pensamos em utilizar a técnica de observação participante, 

entretanto, como eu fazia parte do grupo enquanto militante, seria difícil desvincular-me 

desse papel, como também seria difícil ser vista em outra função por parte dos 

integrantes do movimento. Além do que, quando do início do curso de mestrado (2006), 

os usuários estavam se afastado do Núcleo, ficando este um período sem 

representantes dos segmentos dos usuários e familiares até meados de 2007, quando 

dois novos usuários e um familiar passaram a participar do Núcleo. Vale ressaltar que 

estes eram novos integrantes, não fizeram parte do grupo que rearticulou o Núcleo em 

2004.  

O procedimento metodológico utilizado para o estudo da participação dos 

portadores de transtornos mentais no movimento de luta antimanicomial consistiu em 

entrevistas semi-estruturadas; estas foram realizadas no período entre 18 de julho a 09 

de agosto de 2007. A idéia inicial consistia em realizar entrevistas com os três 

segmentos que participam da luta antimanicomial: usuários dos serviços de saúde 

mental ou portadores de transtornos mentais; familiares dos primeiros e técnicos. 

Entretanto, no decorrer do curso de mestrado percebemos que analisar a participação 

dos usuários a partir da visão dos técnicos43 seria complicado, uma vez que eu 

participava do movimento. Num primeiro momento minha participação era enquanto 

estudante, ou seja, técnico em potencial, e num segundo momento, já graduada. Outro 

fator foi o pequeno número de familiares que participam do movimento, destes, 

                                                

 

43 Vale ressaltar que técnicos foram entrevistados para a reconstituição da história do Núcleo em 
Pernambuco, conforme foi apresentado no capítulo anterior. 
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consegui localizar apenas um. Diante dessa realidade, decidi mudar o foco da pesquisa 

e estudar a participação dos usuários a partir da fala desses sujeitos. 

Dos oitos usuários que participaram mais ativamente do movimento no período 

de reestruturação do Núcleo (2004) até o completo afastamento (2006), consegui 

entrevistar cinco. Sobre os demais: um havia sido assassinado, um estava doente e 

não tinha condições de falar e o terceiro não foi localizado. Dessa forma, o corpus de 

pesquisa foi composto por cinco entrevistas.  

Como todos os entrevistados já me conheciam, aceitaram conceder entrevista de 

imediato. Estas foram realizadas em três locais: CAPS Galdino Loreto, localizado no 

bairro de Afogados; CAPS David Capistrano, localizado no bairro do IPSEP; e Parque 

Treze de Maio, no centro da cidade do Recife. O Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE foi devidamente lido 

e assinado, ficando cada entrevistado com uma cópia do referido documento. Nenhum 

entrevistado opôs barreira à gravação das entrevistas. Vale ressaltar que foram 

observados três aspectos éticos principais indicados por Spink e Menagon (1999, p. 

91): o consentimento informado (referido acima); a proteção do anonimato e resguardo 

do uso abusivo do poder na relação entre pesquisador e participantes. 

Assim, os dados e materiais obtidos dos usuários foram tornados anônimos. Os 

nomes dos entrevistado foram substituídos por letras e, como o grupo é pequeno, 

evitou-se caracterizá-los individualmente ou colocar trechos de suas falas através dos 

quais facilmente os mesmos fossem identificados.  

Depois de transcritas as entrevistas, o processo de análise do material iniciou-se 

com a elaboração de mapas44 baseadas em Spink e Lima.  Tais mapas têm o objetivo, 

segundo as autoras, “de sistematizar o processo das práticas discursivas em busca dos 

aspectos formais da construção lingüística, dos repertórios utilizados e da dialogia 

implícita na produção dos sentidos” (1999, p. 107). Para a análise do material utilizamos 

técnicas propostas pela análise do discurso com base em Pêcheux. A análise de 

discurso foi escolhida uma vez que tal técnica, segundo Rocha e Deusdará: 

                                                

 

44 Estes não se encontram em anexo devido à questão da preservação do anonimato. 



  
132

Não pode negligenciar a espessura que entremeia a relação entre o texto e seu 
entorno, visando predominantemente ao debate do modo como a enunciação é 
capaz de inter-relacionar ‘organização textual’ e um lugar social determinado 
(2005, p. 315).   

Tal técnica de análise foi escolhida por se entender que a mesma é condizente 

com o objeto de estudo, uma vez que concebe a linguagem enquanto ação no mundo e 

os objetivos de pesquisa de tal tipo de análise consistem em “analisar em que 

perspectivas a relação social de poder no plano discursivo se constrói” (2005, p. 321).     

4.2. SOBRE A ANÁLISE DO DISCURSO   

A perspectiva de Análise de Discurso (AD) a que nos filiamos é a francesa 

baseada em Pêcheux, sob orientação do materialismo histórico. Sendo assim, temos 

como pressuposto que o discurso é produto de condições históricas concretas, além de 

as influenciar. 

Tal perspectiva de Análise do Discurso desenvolveu-se na década de 1960 em 

oposição ao estruturalismo lingüístico de Ferdinand de Saussure e à gramática gerativa 

transformacional de Noam Chomsky. Visando romper com a teoria estruturalista, 

Pêcheux desenvolveu uma teoria da linguagem alicerçada no materialismo dialético e 

que se articula ao estudo das superestruturas ideológicas, à teoria psicanalítica e à 

pesquisa lingüística. 

A respeito desse movimento, Amaral diz: 

Desse cruzamento de idéias no campo da filosofia da linguagem decorre que no 
acervo dos fundamentos da AD, pode-se hoje verificar o intercruzamento das 
diversas abordagens do discurso: o materialismo histórico, a psicanálise e a 
lingüística. Essa última tem um estatuto paradoxal: é ao mesmo tempo uma das 
três abordagens e o campo no qual as outras se banham (2007, p. 17).  

De forma sintética, destacamos que o materialismo histórico possibilita a 

compreensão do processo sócio-histórico da realidade e, dessa forma, a compreensão 
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das suas determinações sociais. A estrutura constitutiva do sujeito é abstraída pela 

psicanálise, donde destaca-se o real, o imaginário e o simbólico. A lingüística avança 

nas descobertas de novas estruturas lingüísticas e no aprimoramento metodológico.  

O discurso é um processo no qual há uma articulação entre o lingüístico, o social 

e o histórico. Assim, constitui-se em um todo complexo. Pensar o discurso a partir do 

materialismo histórico significa compreendê-lo como “um todo complexo e como tal não 

se restringe ao texto que o representa empiricamente. Como um todo concreto que 

resulta de processos próprios das relações sócio-históricas” (AMARAL, 2008, p. 20). O 

concreto é a síntese de múltiplas determinações, como bem disse Marx (1983). 

Entendemos que as condições concretas em que estão inseridos os sujeitos têm 

influência       direta   em  sua  consciência  e  assim   no  seu   pensar,  agir  e  falar.   

Segundo  Marx:   “O modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento 

da vida social, política e intelectual em geral. Não é a consciência dos homens que 

determina o seu ser; é o seu ser que, inversamente, determina a sua consciência 

(1983, p. 24). 

Dessa forma, entendemos que a Análise do Discurso articula o que é dito com a 

situação concreta de quem fala.  Sobre as condições de produção do discurso, Amaral 

diz que “estão relacionadas à totalidade do processo sócio-histórico, um processo 

social em movimento que supõe indivíduos em relação com a cultura, a sociedade e a 

economia, tudo isso constituindo a substância da história” (2005, p. 35). 

Amaral (2007) lembra que apenas nessa perspectiva metodológica o discurso é 

entendido como um concreto pensado e um produto ideológico; fruto de um sujeito 

singular que interpreta o mundo a partir das possibilidades e limites de sua inserção 

social e histórica. O discurso por estar imbricado pela ideologia é proferido por um 

sujeito histórico. Logo, o discurso configura-se como uma representação do real. 

Pêcheux (1993) diz que é necessário ao fazer a análise do discurso, relacionar o 

texto ao conjunto  de  discursos  possíveis.   No  procedimento  analítico  é  necessário 

“compreender e explicar o ‘conjunto complexo e contraditório’ (o interdiscurso) das 

formações discursivas em jogo numa dada formação social sob a dominação do 

conjunto das formações ideológicas” (AMARAL, 2007, p.24). A formação social 
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capitalista é composta pelas relações conflituosas entre a classe que detem os meios 

de produção e a classe que vende a sua força de trabalho. Tais relações são 

permeadas pela ideologia dominante, a qual busca dissimular os conflitos e 

contradições da sociedade de classe e, assim, conservar a ordem vigente.  

Na sociedade capitalista encontramos duas principais formações ideológicas: a 

do capital e a do trabalho. A primeira expressa as idéias e valores do capital, enquanto 

que a segunda reivindica o domínio do trabalho. As práticas societárias são orientadas 

por estas duas formações ideológicas, sendo que há um domínio da primeira. Uma vez 

que “a classe que é força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua 

força espiritual dominante” (MARX, 2005, p. 72). Tanto a formação ideológica 

capitalista, quanto a do trabalho são representadas por formações discursivas; estas 

determinam o que pode e deve ser dito para que interesses determinados sejam 

atingidos, tendo por base uma formação ideológica e a posição numa conjuntura de luta 

de classes. Segundo Bakhtin “toda palavra é ideológica e toda utilização da língua está 

ligada à evolução ideológica” (1979, p.108). 

Dito isso, afirmamos que: 

O discurso é a existência material das formações ideológicas; é no discurso que 
as formações ideológicas encontram sua forma de concreção, opera no plano 
imaginário, apresentando-se na realidade como um conjunto de sistemas e 
subsistemas que orientam práticas sociais (AMARAL, 2007, p.26).  

Vale ressaltar, que para compreender o discurso também é importante estar 

atento à noção de dialogismo de Bakhtin (1979), este autor compreende que o discurso 

se constrói com o outro: “a situação e os participantes mais imediatos determinam a 

forma e o estilo ocasionais da enunciação” (1979, p. 100).  

O processo de análise do discurso compreende a interpretação do texto 

(materialidade do discurso) articulando-o com a situação concreta de quem o elaborou, 

através de sucessivas aproximações do pesquisador com o objeto de estudo. Dessa 

forma o discurso é relacionado às condições de produção sócio-históricas concretas. O 

texto, um todo concreto, é o ponto de partida e de chegada da análise. Nesse processo 

é possível identificar: 
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O discurso que esse texto representa; a sua memória histórica (interdiscurso), a 
formação discursiva que representa; a formação ideológica que essa formação 
discursiva representa, a formação social que constitui o complexo histórico 
social determinante do funcionamento do discurso. Tem-se então, o caminho de 
volta, o processo de exposição da análise que se constitui em um novo 
concreto pensado. O discurso é explicado na sua totalidade, que incorpora as 
relações dos elementos da ordem da língua com os da ordem da história. 
Compreende-se então a “situação concreta” do discurso com suas condições 
de produção, a sua exterioridade histórica (AMARAL, 2007, p. 29, grifo da 
autora).  

O processo de análise do discurso sob a orientação do materialismo histórico 

constitui-se em um processo dialético, no qual procura-se explicar o discurso em sua 

totalidade. Tal análise necessita da compreensão do processo discursivo e sua análise 

parte do texto e retorna ao mesmo, explicando como ele funciona.   

4.3. A ANÁLISE DO MATERIAL   

Focalizamos a análise do discurso dos entrevistados em referência a cinco 

aspectos abordados. São eles: 

4.3.1. Aproximação com o movimento; 

4.3.2. Dinâmica do Movimento: 

4.3.2.1. Condições de fala dos usuários; 

4.3.2.2. Condições de participação dos usuários; 

4.3.3. Contribuições do movimento para a vida dos usuários; 

4.3.4. Resultados da atuação do movimento; 

4.3.5. Motivos do afastamento do movimento: 

4.3.5.1. Motivos individuais do afastamento do movimento; 

4.3.5.2. Motivo do afastamento do movimento dos demais usuários.  



  
136

Antes de iniciar a análise das entrevistas faremos uma breve caracterização dos 

usuários:  

Caracterização dos Entrevistados  

Dos cinco entrevistados, dois são do sexo masculino e três do feminino. Apenas 

dois passaram por experiência de tratamento em hospital psiquiátrico, porém destes um 

foi internado durante uma semana e o outro passou por longos períodos de internação. 

Curiosamente, este usuário é o único que se auto-indentifica como pardo, os demais se 

declararam brancos. Apenas um continua tendo acompanhamento clínico em um CAPS 

e outro participa de atividade de geração de renda. 

Quatro usuários estão na faixa dos 25 a 35 anos de idade e um acima dos 60 

anos. Dois são católicos, dois evangélicos e um espírita.  Quanto ao estado civil, dois 

são solteiros, dois são viúvos e um vive maritalmente. Dois são estudantes; um é 

aposentado; um é pensionista; e um está desempregado.  No que se refere ao grau de 

escolaridade: dois tem nível fundamental completo, um nível médio incompleto; um 

nível médio completo e o outro está cursando a universidade. 

Todos os entrevistados foram para Fortaleza, ocasião em que o Núcleo foi 

formado e atualmente nenhum deles participa do movimento, embora todos fizeram 

referência a uma vontade de retomar a militância. 

Apesar dos técnicos não terem sido entrevistados visando à análise dessa 

segunda parte da pesquisa, vale registrar que no período em estudo, os técnicos que 

participavam mais efetivamente do movimento eram: assistentes sociais, psicólogos, 

terapeutas ocupacionais e pessoas que trabalhavam no administrativo de alguns CAPS. 

Alguns desses profissionais faziam parte da gestão. 
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4.3.1. Aproximação com o movimento   

Os cinco usuários entrevistados referiram que se aproximaram do movimento da 

mesma maneira: estavam fazendo tratamento em um CAPS45 da cidade do Recife e 

foram abordados por técnicos do serviço que falaram a respeito do encontro da luta 

antimanicomial que aconteceria em Fortaleza, o I Encontro Nacional da Rede 

Internúcleos de Luta Antimanicomial. Dessa forma os usuários foram convidados a 

participar, como fica visível nos seguintes trechos de respostas a pergunta como eles 

se aproximaram do movimento: 

Eu fazia tratamento aqui no CAPS quando eu estava com uma depressão mais 
profunda, aí surgiu a oportunidade de a gente viajar pra Fortaleza pro 
Encontro da Rede Internúcleos. Aí eu me empolguei pra ir nesse Encontro em 
Fortaleza. Aí foi formada por meio de convites, né. Levaram uma turma lá pro 
Conselho [de Psicologia], teve uma votação e aí saiu uma equipe que foi para 
Fortaleza participar desse encontro. E lá eu achei interessante, o pessoal que 
foi tinha técnicos também.  E foi assim que surgiu a luta, foi em 2004. Até 
então eu não sabia nada que existia esse movimento. E assim, gostei da 
causa e me interessei e fiquei. (Usuário B). 

Em 2004 uma assistente social do CAPS “X” me ligou me orientando e me 
chamando para ir participar de um Congresso, uma viagem, de um evento 
que ia ter em Fortaleza. E que ia ter algumas reuniões para ver qual grupo 
que iria para o Congresso, para o evento lá em Fortaleza. Logo antes teve 
algumas reuniões entre usuários, familiares e técnicos, orientou a gente no que 
significa a luta. A gente se propôs a fazer uma seleção de pessoas e acabou 
indo, e eu acabei indo, eu e mais outras pessoas. E, chegou lá a gente 
participou ativamente de todas as reuniões, de todas as palestras. 
Conhecemos realmente o movimento um pouco de perto, não tanto 
(Usuário D). 

Eu tava no CAPS fazendo tratamento, aí Dra “X” veio conversar comigo e 
com algumas outras pessoas sobre uma viagem que ia ter. Ela não definiu 
o que era, mas ela falou mais ou menos sobre o movimento, do Núcleo 
coisa e tal. O Núcleo ainda não existia, aliás. Aí a gente foi para uma reunião, 
nessa reunião foi explicado o que seria tratado nessa viagem, se a gente 
aceitasse ia fazer parte do movimento, o que era o movimento e tal. E eu me 
interessei muito. Aí comecei a participar. (Usuário E).  

                                                

 

45 Os entrevistados faziam tratamento em dois serviços de saúde mental da cidade do Recife: CAPS 
Galdino Loreto, localizado no bairro de Afogados e no CAPS David Capistrano, localizado no bairro do 
Ipsep. 
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Se retomarmos a história do movimento da luta antimanicomial no estado de 

Pernambuco, desenvolvida no capítulo anterior, recordaremos que a mobilização dos 

usuários para a sua participação no movimento era uma preocupação por parte dos 

técnicos que militavam por essa causa. Dessa forma, é compreensível que uma viagem 

tenha sido usada como mote para uma primeira mobilização.  

Pelos depoimentos, percebemos que a viagem a Fortaleza foi o primeiro 

incentivo à participação. Entretanto, as discussões e a vontade de transformar a 

atenção em saúde mental despertaram o interesse de continuar. 

Entretanto, é importante ressaltar que as falas dos entrevistados revelam que os 

mesmos foram abordados individualmente nos CAPS pelos técnicos para participar. 

Não mencionaram que tal convocação a participar houvesse sido discutida em 

assembléia dos usuários, as quais ocorrem regularmente nesse tipo de serviço. Ou 

seja, a escolha dos usuários que participariam da reunião na qual foi decidido quem 

viajaria foi feita pelos técnicos. Pensamos que o critério utilizado deve ter sido os 

usuários que os técnicos julgaram mais compensados da sintomatologia ou os que 

demonstravam uma maior consonância com as idéias que aqueles gostariam que 

fossem defendidas. 

É interessante observar a afirmação do Usuário B, a respeito dos sujeitos 

envolvidos: “tinha técnico também”. Ou seja, naquele momento havia mais usuários 

participando. Isso é confirmado pela fala do Técnico B, no capítulo anterior (ver página 

122), no qual o mesmo diz que esse momento era diferente dos demais da história da 

luta antimanicomial no estado, pois pela primeira vez o Núcleo tinha a força dos 

usuários. 

Tal fato é confirmado pelo discurso dos usuários nos quais são presentes 

formações discursivas do tipo “a gente participou ativamente de todas as reuniões, de 

todas as palestras” (Usuário D) ou “a gente decidiu fazer uma carta pra que a gente 

abrisse um Núcleo aqui em Pernambuco” (Usuário B). Demonstrando, assim, que os 

usuários se sentiam parte ativa do processo de formação do Núcleo de Luta 

Antimanicomial de Pernambuco e que os mesmos se apropriaram do movimento. Esses 
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trechos de entrevistas são repletos de memória discursiva daqueles sujeitos que 

fizeram parte do processo de constituição do Núcleo.  

É importante destacar novamente, como indicado no capítulo anterior, que nesse 

momento do Núcleo os militantes se apresentavam enquanto militantes, sem a 

caracterização: técnico, usuário ou familiar. Dessa forma, tentava-se prezar pela 

horizontalidade das relações, ainda que as especificidades de cada segmento não 

fossem esquecidas. Vasconcelos indica a importância da experiência do movimento 

feminista e como essa pode ser utilizada pelos movimentos antimanicomial e de 

usuários. Esse autor destaca o trabalho de Joan Scott (1988, 1990), no qual é afirmado 

que: “A noção de igualdade é política, pois pressupõe um acordo social para considerar 

pessoas diferentes como equivalentes em relação a um dado aspecto específico, e não 

como idênticas em si mesmas” (VASCONCELOS, 2002, p. 87). 

Outro ponto a destacar nas motivações em participar do movimento refere-se, na 

maioria das falas, em ajudar os outros, às pessoas que estão sofrendo com o 

tratamento no hospital psiquiátrico. Vê-se a solidariedade presente nas falas dos 

usuários. A necessidade de ajudar àquelas pessoas que devido às condições em que 

estão inseridas, ainda não conseguem se mobilizar, como fica claro nos seguintes 

trechos: 

Assim, me falaram sobre o movimento e eu tive vontade de participar por 
todas as coisas que eu já vi, que eu presenciei. Muitas coisas que a gente 
fica vendo, sabendo. Por conta disso mesmo, para ajudar mesmo as pessoas 
que necessitam, que precisam de alguém que olhe por eles, né. Foi esse o 
motivo (Usuário A). 

Mas, o meu principal objetivo no Núcleo era ajudar as pessoas que estão no 
hospital com medicação muito forte, com maus tratos mesmo, com 
higiene precária (Usuário B). 

Me empenhei, tive muita disposição e força de vontade para poder lutar pelo 
direito das pessoas que sofrem de alguma forma psicologicamente (Usuário 
C).  

Nos trechos acima se percebe a questão da luta pelos direitos humanos: “ajudar 

as pessoas que estão no hospital com medicação muito forte, com maus tratos mesmo, 

com higiene precária”; a vontade de ajudar as pessoas que estão tendo os seus direitos 

violados, pelo que Erwin Goffman (1974) chamou de instituições totais. Situações que 

os usuários presenciaram, seja por ter passado por internamento, seja por ter realizado 
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visitas a hospitais psiquiátricos. Nesse sentido, lutar pelos outros também significa lutar 

por eles mesmo: 

A gente tá lutando pelo o que a gente precisa; pelo que a gente quer. 
Ninguém necessita mais da mudança na saúde mental do que a gente mesmo. 
E é a única chance que a gente tem de ter mais CAPS e menos sanatório [...]; 
talvez nenhum (Usuário E).  

A necessidade de mudanças na saúde mental indicada no trecho de entrevista 

acima consiste na motivação interna necessária a participação, lutar “pelo que a gente 

precisa; pelo que a gente quer”. Como o entrevistado aponta, são eles os que mais 

necessitam de mudanças na saúde mental.   

4.3.2. Dinâmica do Movimento   

Quando o grupo de Pernambuco voltou do Encontro de Fortaleza, a militância no 

estado foi retomada. Assim, reuniam-se uma vez por mês, na sede do Conselho 

Regional de Psicologia, os militantes da luta antimanicomial. Posteriormente as 

reuniões foram ampliadas para duas vezes ao mês. Em tais reuniões eram discutidos 

assuntos da Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial e as questões do 

estado. A articulação à Rede se dá através da Internet e de reuniões telefônicas, 

evidenciando como as novas tecnologias influenciam os movimentos sociais, conforme 

foi explanado no primeiro capítulo. 

As reuniões eram abertas, constantemente chegava mais gente, como também se 

afastava, contudo, a princípio havia um grupo que sempre estava presente nas 

reuniões. Porém, aos poucos, estes também começaram a se afastar, tanto usuários e 

familiares, quanto alguns técnicos. Tal fato muitas vezes era atribuído pelas pessoas 

que militavam pela causa durante toda a trajetória do movimento, a motivos pessoais e 

a própria dinâmica do movimento; era considerado algo natural e próprio da cultura do 

estado, a fraca mobilização. 
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Não comungando com tais explicações, decidimos estudar a participação dos 

usuários, esta que era tão ativa na reconstituição do Núcleo e que no decorrer do 

processo foi se diluindo. Assim, consideramos importante entender as condições de fala 

desses sujeitos, uma vez que esta está atrelada às condições de participação. É 

através da fala que o sujeito se articula com outros sujeitos, troca, mobiliza, atua. Tem a 

possibilidade de concordar e discordar, enfim, de lutar e conquistar. Também é por esse 

motivo que neste trabalho consta um grande número de trechos das entrevistas; alguns 

longos. Achamos que é importante ouvir/ ler a fala desses sujeitos.   

4.3.2.1. Condições de fala dos usuários   

A respeito da condição de fala dos usuários, as respostas concentraram-se em 

dois pólos, um no qual afirma que as condições eram iguais aos demais participantes 

do Núcleo de Luta Antimanicomial e outro que apontam desigualdades nas condições 

das falas. 

No primeiro pólo, geralmente as dificuldades na participação são trazidas para a 

esfera individual; decorrentes de problemas pessoais referentes ao ato de falar, como 

podemos observar: 

Eu me acho com muita dificuldade para me expressar. Então nas reuniões 
eu ficava mais ouvindo. Mas, aí quando tem alguma coisa que eu discordo eu 
falo que não concordo. Mas, nunca tive assim uma participação ativa de falar 
porque eu me acho assim com dificuldade de me expressar. A minha pessoa, 
entendeu? (Usuário A). 

Eu sentia vergonha. Muita vergonha. Eu acho que as minhas idéias não 
eram legais, entendeu? Aí eu ficava na minha, calada. [Referindo que se 
fossem apenas usuários falaria] Porque seria de igual para igual, entendeu? 
Seria melhor, seria uma coisa mais à vontade pra gente. Mas, também acho 
uma importância muito grande dos técnicos, entendeu? Então é um problema 
realmente meu, não é um problema de todos. É uma base minha só. Todo 
mundo falava, menos eu. Então, é algo meu mesmo (Usuário E).  
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A tendência a individualizar essa questão também aparece quando afirmam que 

as condições de fala eram as mesmas para os três segmentos que compõem o Núcleo, 

entretanto, as diferenças diziam respeito a pessoas, como fica claro no trecho a seguir: 

[Pergunta] E os outros usuários quando eles falavam você acha que eles eram 
escutados? Que as falas deles eram levadas em consideração? 
[Resposta] Dependendo do usuário era sim. Alguns não, outros sim. Por 
exemplo, “I” eu não achava ela respondida, “Z” já era uma pessoa bastante 
escutada, já era uma pessoa reconhecida. Acho que tinham diferenças assim, 
acho que sim (Usuário E).  

Outro usuário afirma que não havia dificuldades na condição de fala e que 

sempre se posicionava. Entretanto, em sua fala, no trecho abaixo, percebe-se que 

apesar disso, algumas dúvidas não eram levadas ao grupo; eram caladas: 

Eu dava minhas opiniões não como outros usuários também na época... Existia 
uma série de coisas que eu ficava em dúvida sobre a questão da 
participação política, da... assim... de uma... Assim, eu achava que tinha uma 
influência política dentro do movimento (Usuário D).  

Os trechos acima nos revelam que algumas vezes as dificuldades são 

internalizadas como algo individual, apenas daquela pessoa; sobre essa atitude, Valla 

diz que: “a individualização da culpa é a explicação de uma prática coletiva” (1998, p. 

10).  

Percebemos que, ainda aquelas pessoas que dizem não ter dificuldade em 

alguns momentos se calavam e permaneciam com dúvidas. Apesar de afirmar que as 

condições eram de igualdade, revelam ter vergonha de falar e, caso, houvesse espaço 

composto apenas por usuários se sentiriam mais à vontade, uma vez que estariam 

falando “de igual para igual”. O próprio discurso revela contradições que demonstram 

que apesar de afirmada uma igualdade, existia uma desigualdade entre os participantes 

do movimento.  

Observando a fala que se segue questionamo-nos se o não falar se constituía 

em algo particular de alguns usuários: 

Tinham muitas controvérsias, às vezes o que a gente queria não era o que a 
maioria queria. Algumas vezes “H” queria falar alguma coisa e não falava 
porque não ia dar em nada (Usuário C). 

Eu acho assim, no meu ponto de vista, a participação dos usuários no 
posicionamento às vezes não era avaliado como um técnico, entendeu? 
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Às vezes, muitas vezes eu vi usuários dá uma idéia, sugerir alguma coisa e 
algumas pessoas até rir.  Eu acho isso muito antiético. Apesar de talvez a 
idéia daquela pessoa não ser tão construtiva, mas eu acho que em alguma 
coisa ela pode ajudar. Eu acho que muitas vezes o posicionamento do usuário 
não era bem ouvido como o do técnico, entendeu? E a relação era essa 
mesmo. Eu acho que... os técnicos achavam importante ter usuários ali 
para a participação, mas às vezes ele não era ouvido, o posicionamento 
dele não era tão...  como é que eu vou dizer, tão... Ás vezes eu achava até que 
era uma boa idéia, mas muitos técnicos não achavam, não davam atenção. 
Muitas vezes os usuários eram cortados quando estavam falando e o 
técnico entrar e tal. Eu acho que precisaria sim, por isso que eu acho que 
uma associação de usuários teria muita importância, né.  Eu acho que a 
relação era essa, eles ter o usuário participando das reuniões porque é 
importante os usuários também porque eu acho que fica uma coisa mais 
forte, mas às vezes ele não era escutado, não era bem entendido nas 
idéias dele. Os técnicos têm aqueles termos técnicos, falam direitinho, 
falam bonitinho; os usuários não têm isso, eles falam coisa mais, assim 
que der na telha.  Eu acho que, não sei, talvez eu possa estar errado, às 
vezes a gente ficava brigando com eles, [inaudível – falas ao fundo]. “Z” 
mesmo uma vez falou comigo não largou por causa de mim e tal. Eu acho que 
justamente por causa dos técnicos não dar atenção devida isso gerava 
uma certa vontade de não participar. Eu dizia, vamos continuar, é importante 
rapaz, a gente tem que lutar mesmo pelas pessoas (Usuário B).  

Mais uma vez é destacado a necessidade de se constituir uma associação de 

usuários, para dessa forma, possibilitar um espaço de relações horizontais; a 

possibilidade de iguais estabelecerem diálogo, na qual as pessoas não se calem por 

saber que não seriam escutadas. Vasconcelos ao questionar a uma liderança européia 

do movimento de usuários os motivos pelos quais defendem uma organização 

autônoma para os usuários, recebeu a seguinte resposta: 

Para não misturar profissionais e familiares falando em nosso nome. Há 
interesses diferentes. O diálogo entre os três deve se iniciar com este 
reconhecimento, e nós temos de lutar para afirmar nossa experiência e ponto 
de vista próprios (2002, p. 72).  

Em Pernambuco não temos um movimento apenas de usuários, embora o 

mesmo exista em outros estados do país, com lideranças fortes e atuantes. No caso do 

estado, o que há é um Núcleo Antimanicomial que agrupa usuários, familiares e 

técnicos. Esta é uma tendência que ocorre em grande parte do Brasil, a existência de 

grupos mistos, formados por aqueles três segmentos e que devido a cultura 

hierárquica, as organizações de usuários, quando existem, são menos autônomas e 

independente; ou seja, há uma dependência dos usuários em relação aos técnicos 

(VASCONCELOS, 2002). 
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Os movimentos sociais, além de espaços de lutas por direitos, constituem-se 

também em um espaço de aprendizado, de discussão, de trocas. Se isso não está 

ocorrendo, o movimento, provavelmente deve estar com alguns entraves em sua 

constituição e relações. Os movimentos sociais progressistas são espaços nos quais a 

ordem instituída é questionada, no qual tenta-se mudá-la. Normalmente nestes espaços 

os participantes aprendem “a descobrir os direitos, agregar interesses, reconhecer 

opositores, conhecer os caminhos por onde passam as demandas dentro da máquina 

burocrática. São escolas de cidadania e de aprendizagem política” (GOHN, 2005, p.96). 

E não espaços nos quais se institui uma ordem interna na qual não é possível discordar 

ou até mesmo concordar, por não possuir um repertório que permita aos sujeitos 

participar das discussões.  

A fala do Usuário B nos alerta para algo no mínimo contraditório: a importância 

da participação dos usuários no movimento atribuída pelos técnicos, mas em 

contrapartida uma não valorização das falas desses sujeitos. Tal constatação por parte 

do usuário nos remete a afirmação de Valla (1998), desenvolvida no primeiro capítulo, 

que diz que muitas vezes as camadas populares são chamadas a participar para 

legitimar os espaços. Cabe aqui questionar, a quem interessa a legitimação de tal 

movimento. 

Nas ocasiões em que a população é chamada para legitimar os espaços, após o 

momento da fala popular rapidamente se volta à pauta da reunião. Em tais locais, a 

linguagem utilizada, muitas vezes faz com que nem todos tenham acesso à 

compreensão do que é discutido.  A utilização de uma linguagem de difícil acesso 

consistiu em outro ponto apontado pelos entrevistados, evidenciando, mais uma vez 

que as condições de participação não eram horizontais.  Ainda sobre os termos 

técnicos, é muito significativa a seguinte fala: 

Tinham alguns técnicos que usavam uma linguagem, misericórdia, só com 
um dicionário para saber. A “Y”, por exemplo. Gosto muito da “Y”, mas a “Y” 
tem uma linguagem que só Jesus Cristo. Precisa ter sabedoria divina para 
interpretar aquilo ali. Então eu acho que podia amenizar mais ou menos os 
técnicos na linguagem. Eu sei que são pessoas cultas, coisa e tal, tem uma 
linguagem técnica, mas podiam pelo menos amenizar um pouco mais 
(Usuário E). 

[Pergunta] Você falou dos termos técnicos, vocês tinham dificuldade de 
entender esses termos técnicos? 
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[Resposta] Eu mesmo, igual eu falei não sou estudado, muita coisa que era 
falada eu ficava assim... Às vezes eu estava escrevendo a ata e não sabia 
nem o que escrever, entendeu?  Eu acho que isso dificultou muito a 
participação dos usuários porque você está num lugar e as pessoas estão 
falando de uma forma que você não entende isso é falho, isso dificulta a 
participação na reunião, tá entendendo? Eu acho que numa reunião que 
reúne técnicos e usuários eu acho que eles têm que falar igual ao usuário 
porque às vezes o usuário não entende. Eu acho que as pessoas pensam 
assim: “Pô, eu tou numa reunião e as pessoas tão falando as coisas e eu não 
tou entendendo, por que eu vou participar? Como eu vou poder contribuir 
se eu não estou entendendo o que está acontecendo, o que eles estão 
falando”. Eu acho que fica meio... Eu acho que por isso o Núcleo nunca 
conseguiu ter uma grande quantidade de usuários e familiares. Os termos 
técnicos, deles falar e a gente não entender, entendeu? (Usuário B).  

Tais afirmações remetem-nos a análise de Foucault sobre saber e poder. Em A 

ordem do discurso esse autor problematizou se realmente teríamos vencido a oposição 

entre razão e loucura. Diz que as pessoas dirão que não há mais essa separação, que 

a palavra do louco “não é mais nula e não aceita” (2005, p.12). Entretanto, ele discorda 

dessa afirmação ao constatar que: “Mas, tanta atenção não prova que a velha 

separação não voga mais; basta pensar em todo o aparato de saber mediante o qual 

deciframos essa palavra” (idem). Além do aparato técnico utilizado tanto para ouvir a 

palavra de quem está do outro lado da separação, este também serve para qualificar 

esse discurso e separá-lo da fala do outro.  

Concordamos com tais afirmações de Foucault, entretanto, compreendemos que 

não só a palavra do louco está do outro lado da separação, mas a palavra do diferente, 

do que não tem estudo, do que se encontra numa situação de pobreza, de 

subalternidade e de exclusão. Enfim, dos que possuem um saber que não é legitimado 

por uma disciplina, como é o caso dos vários saberes técnicos. Estes, muitas vezes 

crêem que por seu saber supostamente superior podem conduzir o caminho daqueles. 

A respeito da sofisticação da linguagem Demo afirma que “faz parte do rito deste corte, 

com vistas a obter certa reverência a partir da ignorância popular” (1993 p. 43). 

Foucault afirma, sobre os procedimentos de controle do discurso que: 

Trata-se de determinar as condições de seu funcionamento [discurso], de impor 
aos indivíduos que o pronunciam certo número de regras e assim de não 
permitir que todo mundo tenha acesso a eles. Rarefação, desta vez, dos 
sujeitos que falam, ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfazer a 
certas exigências ou se não for, de início, qualificado para fazê-lo (p. 36-37).  
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Tal afirmação de Foucault encontra ressonância na seguinte afirmação do 

Usuário A: 

Eu acho que o próprio usuário se sente assim, se sente um pouco sem saber 
como se pronunciar nos debates, nas conversas. Eu acho que talvez eles se 
sintam assim... Eu fico mais de escutar, de ouvir e quando vou falar alguma 
coisa penso duas vezes antes de falar porque eu sinto que não tenho 
muito conhecimento. Aí eu acho que quando os usuários não se pronunciam 
é por falta de saber o que tá falando realmente (Usuário A).   

4.3.2.2. Condições de Participação dos Usuários   

As condições de participação estão relacionadas aos pontos anteriores, a 

mobilização e as condições de fala.  Além da dificuldade em se expressar, outro ponto 

relevante apontado pelos entrevistados diz respeito à falta de conhecimento de temas 

relativos ao movimento, uma vez que para participar efetivamente é necessário ter 

compreensão e informações. Entendemos que tais dificuldades não são exclusivas do 

movimento antimanicomial em Pernambuco, são problemas que ocorrem em outros 

coletivos sociais que agrupam sujeitos oriundos de diferentes camadas sociais.  

Entretanto, é importante refletir as especificidades dessa problemática no campo 

antimanicomial, na qual muitas vezes os usuários, durante a sua vida, passaram por 

diferentes faces da exclusão: por sua origem social, por seu gênero, por sua orientação 

sexual, por sua cor, por sua escolaridade e pelo transtorno mental. Esta última face é 

que os diferenciam de outros segmentos que também são excluídos socialmente e 

aquele conjunto tem influência direta no seu modo de relacionar-se e se posicionar no 

mundo. Para se criar um novo lugar para a loucura na sociedade é necessário enfrentar 

tais questões e tal enfrentamento precisa começar dentro do coletivo que luta pela 

causa antimanicomial, em suas relações. 
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Os entrevistados relataram que o conhecimento não era socializado e que a falta 

do mesmo comprometia a qualidade da participação dos usuários. Percebendo isso, 

alguns procuraram individualmente resolver essa questão: 

Então eu procurei me informar. Procurei eu mesma ver no que eu estava me 
envolvendo.   Eu acho que os técnicos já têm uma compreensão melhor. Mas, 
os usuários eu acho que fica um pouco... A gente participa só por participar a 
gente não tem compreensão daquilo que está se envolvendo. Eu penso 
assim, não sei, talvez eu esteja errada. Eu penso, alguns usuários vão assim. 
Vão para participar porque as pessoas, os técnicos chamam eles e diz que vai 
ter isso e isso. Então, as pessoas vão, mas não tem muita compreensão do que 
está realmente fazendo ali. Eu mesmo já me senti assim, de estar num lugar 
e não saber o que realmente estava fazendo ali, qual o meu papel ali. Eu já 
me senti, muitas vezes (Usuário A). 

 

O trato individual de questões coletivas faz com que o problema continue a se 

repetir e não possibilita a troca de diferentes saberes, populares e técnicos.  O desejo 

primeiro de mudar a situação concreta de ter mais serviços substitutivos ao hospital 

psiquiátrico é importante e urgente, mas demonstra também uma visão mais imediata, 

objetiva baseada numa necessidade concreta vivida, como o famoso dito: “quem tem 

fome quer comer”. Contudo, também é necessário pensar de forma mais ampla o 

movimento social e as relações que envolvem a questão da loucura, a formação política 

dos militantes, como o entrevistado evidencia no trecho abaixo: 

A gente tem que ter consciência daquilo que está participando. Não é só acabar 
com os manicômios, não é só questão de fazer mais CAPS, a questão não é 
essa. A questão é entender o processo do movimento, a sua evolução, a sua 
autonomia e aí é diferente porque... O que diz realmente o Estado? Passar pro 
usuário isso, entender melhor todas essas questões, né. Entender melhor a 
questão das políticas públicas, entendeu? Passar pra eles tudo isso. Então 
isso aí não era passado muito claro para os usuários.  Eu acho que o 
Núcleo tem que ser verdadeiramente fiel, tem que ser democrático, ele tem 
que ser compreendido ao pé da letra, saber que o movimento ele é autônomo, 
ter compreensão da questão política e passar todas as informações 
igualmente para todas as pessoas que estão no movimento, sem 
distinção, todas tem que saber de tudo (Usuário D).  

O relato demonstra a necessidade de que todos os militantes tenham 

compreensão das questões que envolvem o movimento a nível nacional e local e as 

suas interfaces com as políticas sociais. Demonstra clareza ao afirmar que não basta 

acabar com os manicômios e criar mais CAPS, e a importância de que todos os 

envolvidos entendam as relações do movimento com o Estado. Diante desses relatos 
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nos questionamos: qual o papel dos usuários no movimento e se este tem contribuído 

para a autonomia dos usuários?  

Para o desenvolvimento da autonomia é necessário um campo ético que 

possibilite a troca de informações, saberes entre os sujeitos e a valorização dos 

diferentes saberes, para que dessa forma eles sejam capazes de compreender o 

mundo para além da aparência. A partir da compreensão das relações sociais é 

possível refletir sobre as formas de interferir nessa realidade e transformá-la. 

Entretanto, os trechos das entrevistas demonstram que na prática a autonomia está 

longe de se materializar minimamente. Ainda sobre essa questão, é relevante a 

seguinte afirmação: 

Eu acho que a alienação não é só dos usuários, mas... Eu vejo que o 
movimento podia puxar mais, propor e cobrar mais do Estado. Isso pra dar 
respaldo as pessoas que tem essa..., famílias e usuários que não tem essa..., 
uma mínima consciência de deixar seu ente querido em um lugar bom. E não 
basta estar no mundo da teoria; eu acho que o movimento tem que tá na 
prática e tem que cobrar do poder público (Usuário D).  

Diante desse relato, nos remetemos a Demo (1993) que afirma que os técnicos 

também são alienados de forma condizente à sua posição de classe e seu saber. Aqui, 

o usuário chama atenção para esse fato e para uma fraca articulação entre o mundo da 

teoria com o da prática. Há uma fraca atuação, tanto em nível de horizontalizar os 

conhecimentos, quanto de cobrar as responsabilidades do Estado. 

Estamos novamente diante de uma questão que representa um entrave e 

merece ser problematizada. O movimento antimanicomial é composto por três grupos 

de sujeitos: destes, os técnicos são detentores de um suposto saber privilegiado e de 

informações, as quais ou não são socializadas com os outros segmentos, ou são de 

forma ineficiente. Logo, os técnicos têm maiores possibilidades de atuação e de 

direcionar o movimento. Porém, como o movimento assim estruturado vai cobrar as 

responsabilidades do Estado, uma vez que de certa forma eles (técnicos) são 

representantes desse Estado, na condição de servidores do mesmo? 

Diante dessa questão, fazemos outra pergunta: quando os outros sujeitos sociais 

são colocados para falar em nome do movimento? Isso acontece devido um não poder 

aparecer dos técnicos? Aqui vale ressaltar que nem sempre isso foi uma constante e 
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alguns técnicos, apesar da possível represália por parte do poder público, encabeçaram 

alguns atos importantes do movimento, como a manifestação em frente a XXIII Jornada 

Pernambucana de Psiquiatria, em 2006. Vale ressaltar que nesse evento foi importante 

a participação dos usuários e dos técnicos.  

Mas, a contradição central consiste em: como técnicos do Estado cobram do 

próprio Estado? Como os técnicos dos serviços substitutivos problematizam a atuação 

desses serviços? Uma vez que a reforma psiquiátrica não consiste em apenas acabar 

com os manicômios, mas mudar a lógica de trato da loucura; se isso não é observado 

corre-se o risco de reproduzir essa lógica nos serviços que deveriam ser substitutivos. 

Dito isso, afirmamos que raramente os serviços substitutivos entravam na pauta das 

reuniões do Núcleo de Luta Antimanicomial, e quando entravam procuravam-se 

justificar os fatos. Como exemplo disso, recordo uma discussão na qual os usuários 

questionaram o suicídio que ocorreu dentro de um CAPS da região metropolitana do 

Recife. Eles sabiam através de vivência ou de depoimentos que nos hospitais 

psiquiátricos ocorrem assassinatos dos internos cometidos tanto por abusos do corpo 

técnico, quanto por outros pacientes46. Dessa forma, questionaram se realmente o 

ocorrido no CAPS foi um suicídio. A resposta dos técnicos foi enfática: realmente foi um 

suicídio e não somos onipresentes nem onipotentes, essas coisas acontecem. E a 

questão foi encerrada sem se abrir espaço para a problematização da atuação dos 

serviços substitutivos. Provavelmente, se tal fato tivesse ocorrido em um hospital 

psiquiátrico a condução seria diferente. 

Não estamos aqui defendendo o modelo de tratamento centrado no hospital 

psiquiátrico, mas sim a autonomia do movimento antimanicomial questionar a atuação 

dos modelos de tratamento e defender os direitos humanos independente de onde as 

pessoas estão sendo tratadas. Uma não transferência das relações estabelecidas nos 

serviços para o âmbito do movimento social, ou seja, a separação da atuação do 

técnico e do usuário do serviço de saúde mental, da atuação do militante da luta 

antimanicomial. Para ilustrar essa discussão, vale observar a seguinte fala sobre a 

atuação do movimento: 

                                                

 

46 Estamos usando o termo paciente nesse caso por ser este o sentido que os portadores de transtorno 
mental têm nos hospitais psiquiátricos. 
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Eu não tou certo disso, mas alguma coisa tinha a ver, como se fosse uma coisa 
que tivesse ainda sendo condicionada e dependente do Estado. Eu notei 
isso assim, sabe. Das pequenas coisas como uma material que podia fornecer, 
mas posso estar enganado também (Usuário D).  

Nesse trecho, assim como em outros, percebemos uma hesitação dos usuários 

ao se referirem a aspectos que os mesmos entendiam como problemáticos no 

movimento. Eles percebiam, sentiam tais questões. Essa afirmação nos remete a 

Gramsci que diz: 

O elemento popular "sente", mas nem sempre compreende ou sabe; o elemento 
intelectual "sabe", mas nem sempre compreende e muito menos "sente”. O erro 
do intelectual consiste em acreditar que se possa "saber" sem compreender e, 
principalmente, sem sentir e estar apaixonado (1995, p. 138).  

Diante da realidade apresentada até aqui nos questionamos a respeito da 

identidade desse movimento. Compreendemos que a identidade de um movimento 

social está intrinsecamente relacionada ao projeto do mesmo, segundo Gohn (1997), e 

para compreendê-la é necessário observar as articulações e as práticas dos 

movimentos, além de compreender como as diferenças, os descensos, configuram-se 

em consenso, representando, assim, uma unidade.  

Uma outra questão que merece ser analisada para a compreensão do 

movimento diz respeito à participação dos usuários nos eventos promovidos pelo 

Núcleo. Estes eram convidados a participar tanto como ouvinte, quanto como membro 

de mesas. Nessas ocasiões os usuários diziam-se despreparados: 

Eu me sentia muito despreparado, Paula, essa era a verdade. Porque às vezes 
a gente ia para o evento, como se diz, na tora mesmo porque não tinha uma 
preocupação do Núcleo de estar trabalhando o que ia ser falado, o que ia ser 
conversado. Então, às vezes quando a gente chegava num evento assim eu 
me sentia despreparado porque o próprio Núcleo não te preparava.  Eu 
ficava super perdido; o pessoal perguntava como surgiu o movimento e tal, 
quantos CAPS existem eu ficava perdido porque... (Usuário B).  

Fica claro que informações a respeito do próprio movimento e da reforma 

psiquiátrica no estado e no país eram desconhecidas pelos usuários. Estes 

problematizam essa situação, enfatizando mais uma vez a ausência das trocas de 

conhecimento no movimento, fato que fazia com que os mesmos se sentissem 

despreparados nos eventos de que participavam. Os usuários sentiam a necessidade 
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de saber e sabiam que esse conhecimento interferia nas condições de sua participação. 

Ainda que esse fosse o sentimento, reconhecem a importância da participação dos 

usuários em tais eventos: 

 

É porque aquela coisa. A gente tem liberdade, né. A gente tem liberdade, eu 
acho. Preparado ou não, mas alguma coisa, já compreendida. O pouco que se 
compreende tem que falar. Tem que abrir o coração e dizer. Eu acho que isso 
que importa. Com o tempo, com [inaudível] mais, com o respaldo, um 
(inaudível) possível das coisas, até mesmo pra poder um êxito no futuro. No 
futuro ter uma sociedade mais justa, eu acho que tem que ter liberdade e 
participar. Mesmo que não tenha essa compreensão (Usuário D).  

Quando não se passam informações e os saberes não são trocados pelos 

sujeitos sociais oriundos de camadas sociais diferentes, estabelece-se uma forma de 

participação para os elos mais fracos desse arranjo associativo. Segundo Demo (1993) 

a forma de participação cujos espaços são delimitados constitui-se em participação 

tutelada, não participativa. As condições de participação estão diretamente 

relacionadas às relações estabelecidas no Núcleo; a esse respeito o Usuário B afirma: 

Eu acho que, eu acho que o Núcleo é um conjunto e que tem que estar 
articulado, bem próximo e eu acho que, pelo menos quando eu estava 
participando, que a gente nunca conseguiu ter uma aproximação... Eu 
mesmo nunca consegui, era só ali na sala ali; quando acabava a reunião cada 
um ia para a sua casa. A gente não conseguia conversar, sentar com 
alguma pessoa sobre... Sobre o que a gente podia fazer.  Eu acho que eles, 
os técnicos, e os usuários há uma certa distância e que entre os usuários 
não. Entre os usuários há preocupação; eu mesmo quando soube que “Y” 
morreu fiquei super preocupado, eu fui no enterro (Usuário B).  

Entretanto, há os que afirmem o contrário: 

[Pergunta] Como você via as relações entre os usuários, os familiares e os 
técnicos?  

[Resposta] Era de igualdade; como era no CAPS, era de igualdade também 
(Usuário E).  

O primeiro trecho indica ausência de relações interpessoais entre usuários e 

técnicos, fato que não acontecia entre os usuários. A preocupação mencionada reflete 

o cuidado com o outro. O segundo trecho aponta relação de igualdade, contudo não 

desenvolve argumento sobre a mesma. Além de comparar com o tratamento dos 

serviços substitutivos. Entretanto, o movimento é espaço de militância política; a 

comparação entre os espaços nos faz questionar se a diferenciação entre os espaços 
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estava realmente definida, como já indicado. Se a designação no movimento dos 

sujeitos através de usuários, familiares e técnicos não reforça uma reprodução das 

relações dos serviços de saúde no movimento social? Se neste espaço não seria mais 

adequado que todos fossem chamados de militantes, o que não significa desprezar as 

especificidades de cada segmento. O que não significa tratar todos através da 

igualdade, mas da equivalência.  

A esse respeito Vasconcelos referindo-se ainda sobre o trabalho de Joan Scott 

diz: 

O oposto da igualdade é a inequivalencia e não a diferença. A pretensão não é 
anular as diferenças entre os sujeitos, mas sim afirmar que tais diferenças são 
usadas para justificar tratamentos desiguais, não equivalentes (2002, p.87).  

Compreendemos que o não fortalecimento da autonomia dos usuários contribui 

para que estes, algumas vezes, percebem sua participação vinculada e/ou 

condicionada aos técnicos, uma vez que entendem que o movimento só funciona 

devido aos mesmos: 

[Pergunta] O que você percebe como positivo no movimento? 

[Resposta] Eu acho que o empenho de alguns técnicos eu acho muito 
importante. Se eles quisessem podiam deixar pra lá, né. Fundou aqui e podiam 
deixar pra lá. Mas, eu acho que o empenho deles é muito importante porque 
sem eles aquilo não anda. Eu acho que é importante o empenho dos técnicos 
que eu vi e convivi. Eu achava e admirava muito assim o empenho deles em 
tentar resolver tudo isso (Usuário A). 

[Pergunta] E como era a relação com os técnicos? 

[Resposta] Muito boa. Era muito importante a presença deles. Eu era muito feliz 
vendo eles se empenhar para poder nos ajudar porque nós sozinhos não 
conseguiríamos, né. Porque eles têm mais estudos, eles têm mais forma de 
encontrar soluções, eles nos dá sustento, uma sustentação (Usuário C).  

Os trechos acima demonstram que os usuários têm clareza do poder dos 

técnicos. Tal poder está vinculado a uma valorização do saber dos mesmos: “eles têm 

estudo”. Expressa ainda o não poder dos usuários: “porque sem eles aquilo não anda” 

ou “nós sozinhos não conseguiríamos” e estão em consonância com a formação 

discursiva dominante que vê no sujeito que experimenta a experiência da loucura como 

desprovido de racionalidade, logo, desprovido de capacidades organizativas. As falas 

evidenciam ausência de fortalecimento desses sujeitos e reafirma que por mais que o 
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movimento tenha avançado na conquista de direitos sua atuação está longe da 

construção de bases que contribuam para a construção da emancipação dos 

portadores de transtornos mentais, do fortalecimento desses sujeitos para que 

adquiram autonomia. Sem esquecer que na ordem capitalista a autonomia é sempre 

relativa. 

Ainda sobre a importância que é atribuída à participação dos técnicos no 

movimento e a sua caracterização como essencial é interessante observar o que Valla 

diz: 

Mesmo que alguns mediadores sejam mais atenciosos e mais respeitosos com 
as pessoas pobres da periferia, os muitos anos de uma educação de classe, 
preconceituosa, fazem com que o papel de tutor predomine nas suas relações 
com as classes populares (1998, p.17).  

Os relatos dos usuários demonstram que no movimento antimanicomial a 

tendência dos profissionais a se comportarem como tutores dos usuários, realmente 

acontece.  Esta poderia criar uma tendência dos usuários a serem tutelados, a 

interpretar tal atitude como algo natural e aceitável. Contudo, as entrevistas 

demonstram que os usuários, ainda que não compartilhassem uns com os outros suas 

opiniões, questionavam, ainda que de maneiras diferentes, as relações dentro daquele 

coletivo.  

Ainda que entendessem a participação dos usuários de formas diferentes, todos 

os entrevistados afirmaram que é importante a participação desse segmento no 

movimento de luta antimanicomial:  

Eu acho fundamental, né. Tendo em vista que muitos usuários já foram 
internados em hospitais psiquiátricos, sofreu na pele mesmo, né.  A importância 
do usuário no Núcleo é lutar pela causa dele que é lutar pelos direitos dele 
de ser bem tratado, ter uma comida boa, ter uma equipe que possa ouvi-lo 
realmente, tipo: “Oh! Esse medicamento tá me fazendo mal”. Não igual ao 
hospital, chega lá o médico passa e você tem que tomar. E também estar 
lutando por outros usuários também, né (Usuário B). 

É importante os usuários estar nesse movimento porque somos nós as vítimas, 
né? Somos nós que fazemos mais alarde, né?  Não adianta estar só os 
técnicos lá reivindicando se os usuários que é quem está sofrendo não vai 
também falar. Eu acho que é muito importante ter essa associação dos técnicos 
com os usuários (Usuário C).  
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Nos trechos das falas dos entrevistados percebemos que a importância da 

participação dos usuários no movimento é apontada por estes serem as vítimas da 

violência e dos maus tratos nos hospitais psiquiátricos.  

Percebemos posições opostas: a que atribui a importância da participação por 

esta ser uma luta desses sujeitos e outra que, ao contrário, compreende que a luta é 

dos técnicos e dos usuários, sendo que estes últimos são os que fazem mais alarde, o 

que demonstra uma idéia de participação secundária. Esta última posição confirma a 

idéia dominante de que o usuário não tem condições de falar por si, ou até tem, desde 

que respaldada pela voz do técnico. 

No trecho da fala do Usuário B percebe-se a importância vinculada à conquista 

de direitos dos portadores de transtornos mentais. Tais direitos estão na esfera dos 

direitos humanos: direito ao tratamento humano, no qual a pessoa que é tratada não se 

constitui em um paciente, não é pessoa passiva. Mas, ao contrário, é um usuário 

consciente de seus direitos, dialoga com o técnico e interfere no tratamento. E mais 

uma vez evidencia-se a solidariedade para com aquelas pessoas que sofrem e não 

estão no movimento.   

4.3.3. Contribuição do movimento para a vida do usuário   

Quando questionados se a participação no movimento da luta antimanicomial 

trouxe contribuições em suas vidas, todos entrevistados responderam de forma 

afirmativa. A principal questão destacada diz respeito ao aprendizado, ainda que este 

tenha partido de uma busca individual e extra-Núcleo, também houve referência à 

possibilidade de exposição de trabalhos artísticos e ao fato de conhecer pessoas:  

Aprendi assim a ver o lado das pessoas. Me achei incapaz de entender muitas 
coisas que aconteciam lá, então isso aí me fez tentar ler para mim 
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compreender o que eu estava participando. Eu acho que a ajuda que me deu 
foi mais essa (Usuário A). 

Contribuiu sim pro meu crescimento, eu acho que aprendi muito. E outras horas 
fiquei muito chateado com alguns posicionamentos, com algumas coisas. Mas, 
eu acho que contribuiu mais do que não contribuiu. Na minha vida pessoal 
não contribuiu em nada. Mas, em ver que realmente existe um movimento 
que briga pela causa importante que é aquelas pessoas que sofrem. Eu 
acho que essa é a grande contribuição... Pra mim foi ótimo ter conhecido as 
pessoas, ter participado, ter... Assim, estar ali mesmo participando. Eu acho que 
teve coisas muito boas, mas teve falhas também, né (Usuário B). 

Contribuiu e acrescentou bastante. Por que? Porque eu aprendi a lutar por 
aquilo que eu queria, entendeu?  É a gente lutar pelo que a gente quer, sabe. 
É uma saúde mental bem melhor. Porque a saúde mental que dizem que existia 
que é no sanatório fechado, comigo, por exemplo, me deixou mais doente 
ainda. Toda vez que eu saia... Eu entrava no sanatório doente e saia pior. Eu 
saia impregnada sempre. Sempre saí impregnada porque não tem uma 
dosagem certa de remédio, não sei o que acontece lá. Entendeu? Eu saia 
andando de um lado para o outro, eu não conseguia ficar quieta. Quando eu 
saia do sanatório fechado às pessoas viam, ela é uma pessoa que tem uma 
doença mental. Hoje eu estou no CAPS ainda e pra notar que eu tenho alguma 
doença mental eu tenho que confessar que tomo tranqüilizante, remédio. Aí as 
pessoas fazem: “Por que?”. Mesmo conversando comigo elas não notam ainda. 
Perguntam por quê. Aí eu digo que tenho um transtorno mental. Essa é a 
diferença entre o CAPS e o outro, né. E isso conseguiu através do Núcleo, 
por isso é tão importante pra mim lutar por isso (Usuário E).  

É importante ainda destacar desses trechos à referência a existência dos 

serviços substitutivos como fruto da luta antimanicomial e que a luta de outras pessoas 

possibilitou a existência dessas unidades de saúde e conseqüentemente que os 

entrevistados fossem tratados lá em momento de crise.  Fazemos essa interpretação 

visto que, todos os entrevistados, passaram a ter conhecimento e a participar do 

movimento a partir do tratamento em CAPS. Além da afirmação do Usuário B que diz 

que a principal contribuição consiste em “ver que realmente existe um movimento que 

briga pela causa importante, que é aquelas pessoas que sofrem”. 

É importante destacar, no relato do Usuário E, os avanços no que se refere à 

qualidade de sua vida e que foi possível pela existência dos CAPS, “melhorar de vida 

concretamente é tão importante quanto saber discutir o problema politicamente” 

(DEMO, 1993, p. 73).  

Outra questão que merece destaque diz respeito ao aprendizado referente à luta: 

“Porque eu aprendi a lutar por aquilo que eu queria, entendeu?”. Ou seja, aprendeu a 
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ter uma postura mais ativa na sociedade. Talvez essa tenha sido a grande contribuição 

apontada pelos entrevistados. 

Em nenhum momento foi mencionada a questão da conquista de direitos como 

uma contribuição para a vida dos usuários. Diante desse fato e das respostas obtidas, 

percebemos que o principal resultado almejado consiste no fechamento de hospitais e 

resultado conquistado, o tratamento no CAPS, o que representa o direito à saúde, mas 

especificamente a um tratamento digno e humano na saúde mental. Tal fato confirma, 

de certo modo a afirmação de Vasconcelos sobre a tendência do movimento no Brasil 

em dar: 

Ênfase na luta pelos direitos sociais básicos e especiais, dado o contexto mais 
amplo de pobreza, diminuindo temporariamente a força, no outro pólo, da luta 
pela igualdade, contra a exclusão e a estigmatizarão do louco (2002, p.77).  

Não houve menções a conquistas ou lutas no âmbito das relações extra-tratamento, 

para além da saúde, no âmbito comunitário, das relações sociais. Fato que demonstra 

que o movimento ainda está atuando muito atrelado a nível institucional. No caso, o 

direito social básico indicado é a saúde aos outros, como trabalho, assistência, 

educação, não foram feitas menções.   

4.3.4. Resultados da atuação do movimento   

Questionamos aos entrevistados a respeito dos resultados da atuação do Núcleo 

de Luta Antimanicomial. As respostas mostram um certo desânimo diante das poucas 

mudanças que o Núcleo conseguiu: 

[Pergunta] O que você considera negativo no movimenta? 
[Resposta] Negativo? A pouca atuação no Núcleo.  Quando eu estive lá não 
fechou nenhum sanatório fechado, tou errada? Pois é. Até se abriu mais 
CAPS, se não me engano, mas sanatório fechado não acabou. Quer dizer 
eu vivo com medo. Por que? Porque se acontecer alguma coisa comigo, eu 
tiver uma crise, com certeza me levam para um sanatório fechado. Por que? 
Porque não estão fechados (Usuário E). 
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Eu considero positivo a gente ter chegado aonde a gente chegou que eu 
achei que a gente não ia chegar. Em termo de conhecimento, da rede, de 
estar atuante, apesar de às vezes não ser eficaz, mas estar ali, entendeu? 
Batalhando... E de positivo também fazer evento na faculdade, ter mesa, ter 
pessoas importantes que falou sobre temas importantes. Ter conseguido 
articular com algumas entidades também, dando apoio, apoio financeiro não, 
mas dando apoio de estar participando na construção desses eventos. Eu acho 
que o Núcleo é muito importante. Ele é muito importante mesmo, bem articulado 
com outros movimentos, bem, havendo uma grande amizade entre as pessoas 
que fazem parte do Núcleo, com preocupação um com o outro.  Eu acho que o 
Núcleo ele teve muito avanço, mas por outro lado ficou uma coisa muito dentro 
da sala, sabe? Dentro da sala, ali dentro das reuniões e não uma coisa 
gratificante assim pros usuários.  Em alguns momentos o Núcleo não soube tá 
ouvindo com mais atenção as denúncias e também estar ajudando o usuário a 
ser encaminhado. Se o Núcleo não pode estar ajudando efetivamente tá 
encaminhando para um órgão, né, que poderia estar vistoriando essas 
denúncias.  Todo mundo que estava na reunião ouvia, o grupo falava, mas 
ninguém podia ajudar realmente, vamos pra tal lugar, vamos fazer assim, 
assim. Então, eu acho que, continuo achando, tenho certeza que a gente teve 
muitas falhas, né. Pelo menos na minha passagem a gente teve muitas falhas 
com os usuários (Usuário B). 

De alguma coisa conquistada eu não sei. Não posso dizer que eles 
conseguiram ou que não conseguiram. Mas, pelo que eu vejo as pessoas 
falarem conseguiram muito pouca coisa (Usuário A). 

 

As articulações com outras instituições, movimentos sociais são apontadas como 

conquistas positivas, que ajudaram a dar visibilidade à causa. Entretanto, muitos 

entrevistados indicam que havia pouca atuação, limitando-se, na maioria das vezes, às 

reuniões. Aqui vale reportarmos para a discussão a respeito do movimento composto 

por servidores do Estado estarem cobrando do mesmo Estado. A lentidão da Reforma 

Psiquiátrica é apontada como algo negativo; a abertura de CAPS e o fechamento de 

leitos não têm tido a mesma proporção, fato que representa uma ameaça, visto que a 

possibilidade de internação em hospital psiquiátrico não está totalmente descartada. 
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4.3.5. Afastamento do Movimento   

4.3.5.1. Motivos individuais do afastamento do movimento   

Todos os usuários fizeram referência a motivos pessoais47 para o seu 

afastamento do movimento. Entretanto, também foram indicados outros motivos: 

 

Eu se afastei primeiramente [motivo pessoal] e pelos horários das reuniões. 
Segundamente pelos posicionamentos de “J” [um técnico] naquele dia [faz 
referência a um episódio polêmico no Núcleo]. Terceiro pelo Conselho 
Regional [de Psicologia] está apoiando e tá querendo ter mais voz que 
algumas pessoas. Eu sentia isso, mas eu poso sentir uma coisa e você sentir 
outra. E também, eu tou falando aqui, quando você for passar a limpo você 
corrija alguma fala minha. Por sentir falsidade de algumas pessoas, de não 
estar querendo contribuir com o Núcleo e querer que o Núcleo contribua 
com ela, não diretamente com ela, mas com o ela faz parte de um serviço que 
tá brigando com outro serviço (Usuário B). 

Eu me afastei porque estava procurando emprego e não estava conseguindo 
conciliar com o Núcleo (Usuário C).  

Questões de relacionamentos tanto entre usuários, quanto entre usuários e 

técnicos foram apontadas como motivos para o afastamento. Alguns entrevistados 

também fizeram referência à morte do usuário que iria assumir a coordenação do 

Núcleo como um fato que os abalou, assim como o suicídio de um outro usuário dentro 

de um serviço substitutivo (fato já mencionado nesse trabalho); tais fatos os fizeram 

questionar a própria Reforma Psiquiátrica. O horário da reunião foi indicado apenas por 

uma pessoa como motivo que dificultava a sua participação, entretanto essa questão foi 

levada inúmeras vezes para as reuniões do Núcleo, por se tratar de um motivo que 

dificultava a participação de novos usuários, conforme esses referiam durante as visitas 

                                                

 

47 Os motivos considerados da esfera pessoal não foram indicados aqui para evitar a identificação dos 
entrevistados. 
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que integrantes do Núcleo faziam a serviços substitutivos tentando agregar novas 

pessoas ao movimento. 

Essa questão gerava um impasse, uma vez que o horário da noite era favorável 

aos técnicos que trabalhavam durante o dia, enquanto que dificultava a participação 

dos usuários. Tentou-se uma solução de meio termo, fazer reuniões quinzenais, cada 

uma em um horário, as da noite no CRP e as do dia em diferentes CAPS, mas não se 

obteve sucesso. 

Além disso, foi indicado como motivo de descontentamento, a participação 

pontual de algumas pessoas, essas aconteciam, sobretudo, perto de datas 

comemorativas, como o 18 de maio (dia nacional da luta antimanicomial), ou em 

ocasião de algum evento na qual havia um embate entre serviços substitutivos e 

hospitais psiquiátricos. Tal fato é sentido como falsidade, ou forma de utilizar o Núcleo, 

uma vez que a participação dessas pessoas não era efetiva.  

Além das relações de poder entre os segmentos que compunham o Núcleo ser 

questionada e ter sido motivo de afastamento, também configurou motivo de 

questionamento a relação de poder entre o Núcleo e o Conselho Regional de 

Psicologia, entidade que além de disponibilizar o espaço físico apóia o Núcleo e tem 

membros participantes do movimento. Em vários momentos das entrevistas os usuários 

questionavam a autonomia do Núcleo, tanto em relação a essa entidade, quanto em 

relação ao poder público, como fica visível nos seguintes trechos: 

Por está apoiando o Núcleo... mais vontade. Porque “G” mesmo que se 
posicionou daquela forma, eu acho que o posicionamento pessoal do Conselho 
Regional [Psicologia], deles, e não do Núcleo, né. Eu acho que “G” não estava 
sabendo diferenciar o Núcleo do Conselho. “Z” também.  Então, eu acho isso 
que, que não tá bem separado o Núcleo do Conselho de Psicologia 
(Usuário B). 

Então, eu acho que esses serviços que estão com gestores públicos e que 
querem realmente participar do movimento eles tem que ser desvinculados. Ou 
então vira pessoas corporativistas e em vez de ser autônomo e 
independente ele fica condicionado (Usuário D).  

Outra questão importante indicada por alguns usuários como dificuldade de sua 

participação no movimento diz respeito à necessidade de trabalhar, de garantir o seu 

sustento e de seus familiares. Diante dessa constatação, reafirmamos que a militância 
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por direitos específicos não pode estar desvinculada da questão da reprodução da vida, 

da questão econômica, enfim, do mundo do trabalho. Essas são dimensões importantes 

e que têm uma interface com os demais aspectos da vida do sujeito. Dessa forma, 

percebemos que as questões indicadas como motivos pessoais, na realidade são 

questões coletivas que mais uma vez foram individualizadas. Tal afirmação é 

confirmada no item subseqüente. 

Quando as questões coletivas são individualizadas e levadas para a esfera 

pessoal, tende-se a reproduzir a fala dominante, a formação discursiva que está de 

acordo com a classe que detém os meios de produção, de que se trata de questões 

naturais. Essa formação ideológica é internalizada pela classe trabalhadora, no caso 

específico desse estudo, os técnicos, os usuários e os familiares que passam a 

reproduzi-la. Assim, a ordem social não é questionada e as relações permanecem como 

dadas.   

4.3.5.2. Motivos do afastamento do movimento dos demais usuários   

Os entrevistados foram questionados a que motivos atribuíam o afastamento do 

movimento pelos outros usuários. Abaixo alguns trechos de respostas a essa questão: 

O que eu acho mais importante é isso, é eles ter mais conhecimentos das 
coisas que estão sendo discutidas. Eu acho que isso aí é um fator muito 
importante para que o grupo em si se fortaleça. Porque se os usuários não 
tiverem conhecimento eles vão se afastar.  Porque vai, vai, vai termina que 
ele não sabe o que tá fazendo ali (Usuário A). 

Vários motivos, alguns deles são esses, pelos termos técnicos; pela fala 
deles não ser respeitada assim, como deveria ser; por sentir o Núcleo 
fragilizado; por não dar respaldo; por não ter práticas como eles 
gostariam que tivesse. Esses são os motivos (Usuário B). 

Alguns se afastam porque perdeu a esperança que um dia o governo olhe 
pra nós e nos dar uma ajuda. Porque muitos hospitais têm uma hierarquia, 
não é, e não dão o braço a torcer. Porque são mais fortes que nós (Usuário 
C). 
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Bom, alguns que me falaram, me falaram que deixaram porque estava se 
agindo pouco. Não estavam sanatórios sendo fechados, era só reuniões, não 
se fazia nada (Usuário E).  

Os motivos indicados para o afastamento dos usuários são as dificuldades nas 

condições de participação, estas estão relacionadas à falta de conhecimento, a falta de 

respeito na fala desse grupo e a utilização de uma linguagem que dificultava a 

compreensão do que estava sendo discutido. Esse conjunto de fatores favorecia a um 

estar no Núcleo por estar, sem compreender o seu real papel no movimento. Além, 

dessas questões, foram indicados como motivos, a pouca e fraca atuação do Núcleo 

em oposição à força dos donos de hospitais psiquiátricos. Diante disso, não eram 

observados resultados, principalmente o fechamento dos hospitais, em conseqüência 

desses fatores a esperança foi se enfraquecendo.  

Para refletir a respeito da atuação do movimento é necessário levar em 

consideração as suas articulações externas. Estas se dão, através, sobretudo, de 

articulações com conselhos e sindicatos profissionais, além dos serviços substitutivos, 

no caso desse último com o próprio Estado. As articulações costumam ser pontuais 

como, por exemplo, apoio a determinados eventos. Dessa forma, a luta antimanicomial 

não é apropriada por outros coletivos sociais. Em Pernambuco há pouca articulação 

com outros movimentos sociais, com ONGs e organizações de bairro. Disso também 

decorre a dificuldade em captar recursos, estes muitas vezes são solicitados ao Estado, 

aos conselhos profissionais e a contribuições dos técnicos. Procura-se evitar 

articulações com partidos políticos, em consonância a carta de princípios da Rede 

Internúcleos. 

Apesar de todas as dificuldades apontadas, os entrevistados relataram a 

importância do movimento da luta antimanicomial e o desejo de voltar a participar do 

Núcleo. A principal motivação para voltar consiste na esperança de transformar a 

realidade: 

É uma porta que se abre pra que existe um local de tratamento, um local pra 
nós reivindicar, pra nós lutar, um lugar onde há uma esperança. Eu vejo assim, 
como esperança da gente modificar o que está aí. Modificar pra melhor o 
atendimento. Sabemos que não sou eu só que sofro, que sofri de algum 
transtorno mental, de alguma patologia. Como também tem outras pessoas que 
estão sofrendo sem saber que existe o CAPS sem saber que existe a luta. Se 
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um dia eles descobrirem eles vão pro CAPS, eles vão pra luta, também 
(Usuário C).  

Pensamos que para reanimar a esperança e mobilizar as pessoas a participar é 

necessário despertar nesses sujeitos a consciência de que são sujeitos de direitos e 

que precisam lutar para conquistá-los, uma vez que, como já indicado, participação é 

conquista. Demonstrar que a realidade em que estão inseridos é passível de mudança, 

de transformação e que esta depende da participação dos maiores interessados, no 

caso específico desse movimento: dos usuários. Mas, tal participação precisa ser 

qualificada, esses sujeitos precisam ser fortalecidos e adquirir autonomia para falar, 

questionar, enfim, para participar de forma ativa da política de saúde mental e das 

demais políticas sociais. 
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CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

  
O estudo a que nos dedicamos durante os dois anos do curso de mestrado foi 

fruto das inquietações enquanto militante do movimento de luta antimanicomial em 

Pernambuco. Visando trazer uma pequena contribuição a esse movimento social que 

consideramos de suma importância, procuramos investigar questões que cremos ser 

entraves na dinâmica do mesmo. Buscamos ir além da aparência, do senso comum que 

indicava que o movimento tem ciclos naturais nos quais em alguns momentos os 

usuários estão mais presentes do que em outros. 

Para a elaboração dessa problematização foi imprescindível compreender como 

os movimentos sociais se organizam contemporaneamente e como acontece a 

participação social nesses coletivos que agrupam sujeitos oriundos de diferentes 

camadas sociais. O movimento de luta antimanicomial encontra-se dentro do rol dos 

chamados novos movimentos sociais, os quais lutam por direitos específicos de 

determinados grupos. 

Para compreender a participação dos usuários no movimento antimanicomial em 

Pernambuco foi necessário fazer uma leitura do movimento nacional e reconstituir a 

história da luta antimanicomial no estado. Compreender as disputas que ocorrem 

nacionalmente e que deram origem a duas correntes do movimento antimanicomial. 

Assim como a organização da Rede Nacional Internúcleos de Luta Antimanicomial, 

corrente a que o Núcleo de Pernambuco está filiada. 

Ao longo do nosso estudo percebemos que a participação dos usuários no 

movimento é uma questão importante e que tem provocado discussões, sendo, 

inclusive, uma das questões que se encontra no cerne da cisão no movimento nacional. 

Em Pernambuco o movimento antimanicomial não possui uma trajetória contínua. A 

questão da participação dos usuários esteve presente em vários momentos, 

principalmente através da preocupação em como trazê-los para o movimento. 
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Entretanto, não percebemos a mesma preocupação em entender os motivos que os 

levam a se afastar desse coletivo. 

Assim, procuramos chegar à essência da questão, através de sucessivas 

aproximações e ouvir o que os usuários tinham a dizer sobre a sua participação no 

movimento e os motivos que os levaram a se afastar. Confirmamos nossa hipótese de 

que as condições de fala e participação entre os três segmentos (usuários, familiares e 

técnicos) que compõem o Núcleo são inequivalentes, além disso, não há uma clara 

definição dos papéis de cada grupo social, fato que facilita um deslocamento das 

relações estabelecidas nos serviços substitutivos para o espaço da militância. 

Temos que levar em consideração, ainda, as desigualdades estruturais que cada 

vez mais divide a classe trabalhadora entre aqueles que estão no mercado formal de 

trabalho e aqueles que sobrevivem no subemprego ou no desemprego e que, devido a 

essas condições materiais concretas têm diferentes olhares e saberes a respeito da 

realidade. Aliado a isso, temos uma cultura hierárquica e autoritária que influencia tanto 

grupos conservadores, quanto, progressistas. 

Dito isso, afirmamos que a separação entre técnicos e usuários não significa, 

necessariamente, a existência de oposição na qual os primeiros são algozes e os 

segundos vítimas. Mas, que as relações estabelecidas nesse coletivo foram construídas 

histórica e socialmente e por mais que se questione uma forma de saber e de 

tratamento condizentes com a racionalidade burguesa, que aprisionou e continua a 

aprisionar o chamado louco, estamos inseridos nessa forma de sociabilidade e, muitas 

vezes acabamos por reproduzi-la. 

Assim, o nosso estudo constatou que os usuários percebem a sua participação 

no movimento antimanicomial em Pernambuco subordinada a dos técnicos, uma vez 

que estes possuem um suposto saber superior ao saber popular. Alguns usuários 

fazem crítica às relações estabelecidas nesse coletivo e questionam o fato das 

informações e saberes referentes ao movimento antimanicomial e a Reforma 

Psiquiátrica não serem socializadas entre todos os militantes. E, alguns vão além, 

enfatizando que é preciso ter um olhar geral para as relações sociais. 
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Os entrevistados entendem que os usuários afastam-se do movimento por não 

ter compreensão do seu papel naquele coletivo, por não saber realmente do que estão 

participando; pelas relações de poder que se estabelecem nesse coletivo e por não 

perceberem resultados, que para eles seriam o fechamento dos hospitais psiquiátricos. 

Dizem que muitas vezes participam por participar, porque foram convidados. A 

linguagem técnica é igualmente outro fator que dificulta a compreensão das questões 

discutidas no movimento. 

Tais aspectos abordados pelos usuários demonstram que por mais bem 

intencionado que seja um coletivo e apesar deste ter caráter progressista é preciso 

estar constantemente refletindo sobre a sua prática.  

Apesar das críticas, todos os usuários referiram ter vontade de voltar a participar 

do movimento e compreendem que é importante sua atuação, uma vez que são as 

vítimas do modelo de tratamento psiquiátrico clássico. Percebemos, no nosso estudo, 

que a mobilização inicial surtiu efeito, conseguiu trazer os usuários para o movimento. 

Estes passaram a se apropriar das questões e as incorporaram. São importantes os 

depoimentos que demonstram que a partir da participação eles aprenderam a lutar, ter 

uma postura mais ativa na sociedade. Nas falas desse primeiro momento percebe-se 

que quem fala é um “nós”, os usuários se sentindo parte atuante do processo, 

entretanto, no decorrer da militância esse “nós” vai se esvaindo, perdendo força. O que 

nos faz concluir que no desenrolar do processo os usuários já não se sentiam parte 

principal, mas em papel secundário. Isso é confirmado pela descrição das relações que 

os mesmo fizeram da dinâmica do movimento, de suas condições de falas e 

participação. Como já indicamos, as relações de saber e poder presentes no movimento 

fazem parte das relações contraditórias do nosso modo de sociabilidade. Ainda que a 

questionemos, em muitos momentos acabamos por reproduzi-la. 

Isso não significa, entretanto, que tal ordem social seja imutável. Daí a 

importância da atuação dos movimentos sociais que questionam a ordem vigente; que 

buscam transformar a realidade; que lutam pelos direitos daqueles que têm seus 

direitos violados devido à exploração do homem pelo homem em nome da acumulação 

do capital. 
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Nessa luta é preciso fortalecer os sujeitos que tiveram seus direitos violados e se 

encontram em situação de vulnerabilidade e exclusão. Trabalhar a valorização de suas 

características, de sua singularidade e assim, fortalecer a sua auto-estima e dignidade, 

como exemplo: o movimento negro, o qual trabalha no sentido de valorizar os negros e 

suas características étnicas/raciais. Transformar a lógica pela qual a sociedade vê 

esses segmentos começa pela transformação de como esses sujeitos se vêem. No 

nosso estudo não identificamos tal fortalecimento dos usuários. Pelo contrário, as falas 

desse segmento demonstram que as relações estabelecidas no movimento contribuem 

para que estes não sejam sujeitos do processo e que vejam nos técnicos a sustentação 

principal do movimento. Tal relação também é visível na fala de alguns técnicos: 

Embora penso que participar de um Movimento que você precisa assumir que é 
usuário de saúde mental numa sociedade preconceituosa é muito difícil, as 
pessoas querem ser lembradas enquanto profissionais, não enquanto 
usuária do CAPS “X” (Técnico D).  

Na nossa pesquisa não estudamos como os técnicos percebem a participação 

dos usuários, mas essa é uma questão que merece ser estudada. O trecho de 

entrevista acima mostra uma visão que, a princípio, não encontra correspondência nas 

falas dos usuários entrevistados, além de confirmar relações inequivalentes no coletivo. 

Pensamos que no caso específico dos usuários que participam da luta 

antimanicomial é preciso trabalhar a valorização dos mesmos enquanto sujeitos de 

direitos e de saberes diversos. Pessoas que a partir da experiência concreta adquiriram 

saber tanto sobre a sua experiência com a loucura, como em outros aspectos da vida e 

do mundo. Os trechos do discurso dos usuários que compuseram essa dissertação são 

exemplos pulsantes da elaboração, da leitura sobre a realidade, enfim, do saber 

popular desse segmento. Saber popular que encontrou ressonância nos saberes dos 

teóricos utilizados nesse trabalho. 

Compreendemos que a criação de uma associação de usuários e familiares seria 

importante nesse processo, como os próprios usuários indicaram. Possivelmente seria 

um espaço no qual esses sujeitos se fortaleceriam enquanto coletivo e poderiam lutar 

por questões específicas, as quais não encontram muita ressonância no movimento 

antimanicomial geral. Como indicou um usuário entrevistado, a questão não é apenas 
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acabar com os manicômios. Além do que a criação da associação não é incompatível 

com a participação dos usuários no Núcleo de Luta Antimanicomial.  

Outra questão importante se refere à identidade do movimento. Suas 

articulações externas se dão mais a nível profissional que das organizações populares, 

de bairros e a ONGs. Essa característica, como as das condições de participação dos 

sujeitos populares, no caso os usuários, nos levam a pensar que este movimento não 

se constitui em um movimento social popular. É um movimento social progressista, 

porém não é popular. Talvez essa seja uma das dificuldades para que a luta 

antimanicomial em Pernambuco seja mais disseminada na sociedade. Tal questão 

merece ser investigada em profundidade. 

Contemporaneamente, os movimentos sociais têm agregado sujeitos sociais 

oriundos de diferentes camadas sociais em torno de bandeiras de lutas específicas. 

Tais sujeitos têm valores, saberes, olhares diferentes. Diante dessa realidade é preciso 

atentar para as relações que se estabelecem dentro desses coletivos, procurando 

dessa forma evitar a reprodução de formas de opressão. A realidade das relações 

estabelecidas no movimento antimanicomial não são exclusivas desse coletivo social. 

Construir unidade na diversidade consiste em um desafio para os movimentos 

sociais e outros coletivos que lutam por justiça social, pela emancipação política e de 

forma mais ampla, pela emancipação humana. Nesse sentido é importante a reflexão 

crítica sobre as próprias atitudes, sobre as formas de relacionamento com o outro. 

Construir uma nova sociabilidade começa pela crítica ao próprio modo de relacionar-se 

com a diversidade, seja a diversidade com a qual se luta, sejam os segmentos sociais 

organizados que têm outras bandeiras de lutas.  É, enfim, preciso atentar dentro da 

diversidade de lutas para o fio que os une: as condições concretas de vida e assim lutar 

pelo ser humano genérico.  
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Apêndice 1 - Roteiro Entrevista Usuários 

  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 
MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL  

ROTEIRO DE ENTREVISTA USUÁRIOS

 

Identificação 

1. Nome:_______________________________________________________________________  

(Na dissertação os nomes serão substituídos por números).  

2. Idade: 

a. (  ) 16 -17   b. (  ) 18 - 24   c. (  ) 25 - 35    d.(  ) 36 - 50    e. (  ) 51 - 60   f. (  ) 61 - 65   g. (  ) +  65 

3. Sexo: 

a. (  ) Fem.                  b. (  ) Masc. 

4. Cor/ Raça: 

a. (  ) Branca           b. (  ) Indígena     c. (  ) Preta         d. (  ) Amarela       e. (  ) Parda 

5. Religião 

a. (  ) Católico         b. (  ) Evangélico   c. (  ) Religião de matrizes africanas    d. (  ) Espírita   

e. (  ) Mulçumano    f. (  ) Judeu(ia)       g. (  ) Sem religião                                h. (  ) Outras                           

6. Estado Civil: 

a. (  ) Casado         b. (  ) Solteiro                     c. (  ) Separado judicialmente    d. (  ) Divorciado  

e. (  ) Viúvo            f. (  ) Vive maritalmente       g. (  ) Outro 

7. Condição Profissional 

a. (  ) Empregado      b.(  ) Subempregado                c. (  ) Desempregado    d.(  ) Do lar   

e.(  ) Aposentado      f. (  ) Procurando 1º emprego   g.(  ) Estudante             h.(  ) Outro 

8. Atividades de Trabalho 

a. (  ) Profissional liberal/ Empresário  b. (  ) Comerciante   c. (  ) S/ profissão  d..(  ) Empregado   

e..(  ) Artesão  f.(  ) operário  g.(  ) Camponês  h. (  ) outras 

9. Escolaridade: 

a. (  ) analfabeto           b.(  ) alfabetizado      c.(  ) Nível fund. incompleto   

d. (  ) Nível fundamental completo    e. (  ) Nível médio incompleto       f. (  ) Nível médio completo  

g.(  ) Nível superior incompleto    h.(  ) Nível superior completo       i. (  ) Pós- graduação 

10. Já foi internado em hospital psiquiátrico? 

a.(  ) Sim     b. (  ) Não 
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Sobre a Participação no Movimento 

1. Como se aproximou do movimento? (quando, por que motivo). 

2. De que maneira você participa do movimento? 

3. Normalmente você se posiciona? Se não, por quê? Se sim, suas posições são escutadas?  

4. Você se considera respaldado nas decisões do grupo?  

5. Como a participação no movimento contribuiu para a sua re-inserção social?  

6. O que a participação no movimento acrescentou em sua vida? 

7. O Movimento é formado por três grupos: usuários, familiares e técnicos; você considera que há 

diferenças no valor que o grupo dá à fala de cada um desses sujeitos? 

8. Como você vê a participação dos usuários e familiares no movimento? Por quê? 

9. Qual a importância da participação dos usuários e familiares no movimento? 

10. O que você considera de positivo no movimento? 

11. O que você considera de negativo no movimento? 

12. Quais resultados você percebe a partir da atuação do movimento? 

13. Atualmente você está participando do movimento? Se não, por quais motivos se afastou. Se sim, 

como você avalia o atual momento do movimento? 

14. Algumas pessoas vêem se afastando do movimento, a que você atribui esse fato?  

  

Entrevistador(a) __________________ 
                  Data: ____/_____/_____ 
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Apêndice 2 - Roteiro Entrevista História do Movimento 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 
MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL   

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
HISTÓRIA DO MOVIMENTO   

1. Quando você participou do movimento? Em que período? 

2. Onde vocês se reuniam? 

3. Essa formação do núcleo, quando e como se deu? 

4. Participavam os três segmentos (técnicos, usuários e familiares)? 

5. Como se dava essa participação? 

6. Como se dava a atuação do movimento? 

7. Por que você se afastou? Por que essa formação do núcleo acabou? 

8. Havia associação de usuários? Se sim como era a relação desta com o núcleo? 

9. Quem eram os principais aliados/ parceiros? 

10. Quais as principais dificuldades? 

11. Quais eventos vocês participaram e/ou organizaram? 

12. Nesses, defenderam alguma tese?  
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Anexo 1 - Lei estadual 11.064/94. 

LEI Nº 11.064 DE 16 DE MAIO DE 1994. 

EMENTA: Dispõe sobre a substituição progressiva dos Hospitais Psiquiátricos por rede de atenção integral a saúde mental, regulamenta a 
integração psiquiátrica involuntária e dá outras providências. 

O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º São direitos do cidadão portador de transtorno psiquiátrico e deveres do Estado de Pernambuco: 

I - tratamento humanitário e respeitoso, sem qualquer discriminação; 

II - proteção contra qualquer forma de exploração; 

III - espaço próprio, necessário à sua liberdade, com oferta de recursos terapêuticos indispensáveis à sua recuperação; 

IV - assistência universal e integral à saúde; 

V - acesso aos meios de comunicação disponíveis para protege-se contra quaisquer abusos; 

VI - integração, sempre que possível, à sociedade, através de políticas comuns com a comunidade de procedência dos pacientes asilares, 
assim atendidos aqueles que perderam o vínculo com a sociedade familiar e encontram-se dependendo do Estado. 

Parágrafo Único - O disposto neste artigo se aplica também aos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, resguardando o que dispõe 
o código penal. 

Art. 2º O Estado de Pernambuco substituirá progressivamente, mediante planificação anual, os leitos dos hospitais psiquiátricos pelos 
recursos assistenciais alternativos definido nesta Lei. 

Art. 3º A reforma do sistema psiquiátrico estadual, na sua operacionalidade técnico-administrativa abrangerá necessariamente, na forma da 
Lei Federal e respeitadas as definições constitucionais referentes às competências, o Estado de Pernambuco e seus municípios, devendo 
atender às peculiaridades regionais e locais, observados o caráter articulado, integrado e universal do Sistema Único de Saúde - SUS. 

§ 1º a Secretaria Estadual de Saúde disporá de (06) seis meses, contados da publicação desta Lei, para apresentar ao Conselho Estadual 
de Saúde e Planejamento e o cronograma de implantação da rede de atenção integral em saúde mental de que trata esta Lei;  

§ 2º o Plano Estadual de Saúde Mental será apreciado pelo Conselho Estadual de Saúde, enquanto parte integrante do seu plano de saúde. 

Art. 4º Constituem-se em recursos psiquiátricos a serem aplicados ao tratamento e assistência psiquiátrica de Estado de Pernambuco: 

I - atendimento ambulatório, o serviço externo (fora do hospital), destinado a consultas e tratamentos dos transtornos mentais; 

II - emergência psiquiátrica no pronto socorro geral, o serviço integrado por uma equipe especializada no atendimento, triagem e controle 
das internações psiquiátricas de emergência; 

III - leitos psiquiátricos em hospitais geral o serviço destinado e internação e assistência de pacientes psiquiátricos em hospital geral; 

IV - hospital-dia e hospital-noite, os serviços assistenciais de semi-hospitalização, nos quais o paciente, durante certo período do dia ou da 
noite, recebe os cuidados terapêuticos de que necessita; 

§ 1º os serviços ambulatórias e de emergências psiquiátricas, no âmbito do SUS, a que se referem os incisos I e II, deverão, quando 
funcionarem como porta de entrada do sistema assistencial de saúde mental, serem oferecidos unicamente pelo serviço público, com a 
competência de autorizar o instrumento responsável pelo financiamento do procedimento específico. 

§ 2º os serviços definidos no inciso III deste artigo deverão ser oferecidos por hospital que conte com estrutura física e pessoal capacitado, 
área, equipamentos e serviços básicos específicos ao portador de transtorno psíquico, em proporção não superior a 10% da capacidade 
instalada limitada ao máximo de 30 leitos. 
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§ 3º qualquer outro recurso psiquiátrico não previsto nesta lei, deverá ser previamente avaliado pelo Conselho Estadual de Saúde. 

Art. 5º Os recursos psiquiátricos definidos no artigo anterior serão aplicados à população segundo critérios e normas definidos no Plano 
Estadual de Saúde Mental.  

V - centro de convivência, atelier terapêutico ou oficina protegida, os serviços que dispõem de espaço terapêutico para convivência e 
recreação de pacientes com transtornos mentais com o objetivo de ressocialização; 

VI - pensão protegida, o serviço com estrutura familiar, que recebe pacientes egressos de internação psiquiátrica, em condições de alta, 
mais sem condições de volta ao convívio familiar; 

VII - lar adotivo, o cuidado, sob supervisão, do paciente psiquiátrico crônico por família que não a sua; 

VIII - unidade de desintoxicação, o serviço destinado a desintoxicação de dependentes químicos, devendo funcionar em hospital geral; 

IX - serviço de tratamento de dependência, o serviço especializado no tratamento do alcoolismo ou outra dependência química, devendo 
funcionar nas unidades gerais da rede de saúde. 

Art. 6º A implantação e manutenção da rede de atendimento integral em saúde mental será descentralizada e municipalizada, observadas as 
particularidades sócio-culturais, locais e regionais, garantida a gestão social destes meios. 

Art. 7º A internação psiquiátrica é involuntária quando realiza sem o consentimento expresso do paciente em qualquer serviço de saúde ou 
recursos psiquiátricos. 

1. a internação involuntária será comunicada pelo médico que a procedeu através da instituição, ao Ministério Público, no prazo de 48 horas, 
contadas do procedimento, para que sejam adotadas as providências cabíveis. 

Art. 8º O Poder Executivo Estadual, no prazo de 120 dias da publicação desta Lei proporá à Assembléia Legislativa: 

I - Instrumento de mecanismo de multa e punição ao descumprimento do disposto nesta Lei; 

II - Criação de órgão competente, que cuidará da reforma da política de saúde mental no Estado; 

III - Competência, objetivos, representação paritaria no órgão estadual e prerrogativas de seus membros. 

Parágrafo Único - O órgão estadual denominar-se-á de Comissão de Reforma da Política de Saúde Mental, vinculada ao Conselho Estadual 
de Saúde, que proporá, acompanhará e exigirá da Secretaria Estadual de Saúde, estabelecido nesta Lei. 

Art. 9º Fica proibida ao Estado de Pernambuco, por sua administração direta, fundações, autarquias, empresas públicas, sociedades de 
economia mista, nas quais detenha participação acionária, construir, ampliar, contratar ou financiar novos estabelecimentos, instituições 
privadas ou filantrópicas que caracterizem hospitais psiquiátricos. 

I - o Estado de Pernambuco só poderá manter contratos com Instituições ou estabelecimentos privados ou filantrópicos de tratamento 
psiquiátricos sob condição contratual de inclusão e obediência ao dispostos nesta lei. 

II - O Estado de Pernambuco, sob pena de rompimento de contrato, fará incluir nos contratos ora mantidos a obrigação de que trata o 
parágrafo anterior no prazo de 3 meses a contar da publicação desta lei. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário, e, especialmente a Lei 11.024 de 05 de janeiro de 1994. 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, em 16 de maio de 1994. 

Miguel Arraes 
Governador do Estado 

Humberto Costa 

Felipe Coelho 
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Anexo 2 – Declaração do Recife elaborada no I Encontro Nordestino da Luta 

Antimanicomial, nov.1994. 

  

Declaração de Recife  

  Historicamente, a Região Nordeste tem se caracterizado por apresentar os maiores 

índices de pobreza, analfabetismo, miséria e fome. A estrutura fundiária feudalista, 

domínio público das oligarquias clientelistas, a indústria da seca, são apenas alguns 

dos mais gritantes elementos que determinam à região, o seu lugar de menos valia no 

cenário nacional. 

  O seu quadro sanitário se caracteriza, dramaticamente, pela escandalosa liderança da 

mortalidade infantil, desnutrição, altos índices de violência, índice de câncer de colo do 

útero, traduzindo para o homem nordestino as mais baixas expectativas de vida no 

País. 

 

No campo psiquiátrico, o modelo perpetua-se a partir de compromissos políticos e 

econômicos, celebrados entre os dirigentes governamentais e os donos de hospitais 

psiquiátricos, pacto contra o avanço dos princípios da Reforma Psiquiátrica e da Luta 

Antimanicomial, hoje desenvolvidos mundialmente. 

  Nós, técnicos, familiares e usuários, presentes no I Encontro Nordestino da Luta 

Antimanicomial, plenamente integrados ao Movimento Nacional, reafirmamos a nossa 

disposição e compromisso para a reversão deste quadro. 

  Entendemos que ao lado das inúmeras dificuldades, anteriormente citadas, a pujança 

cultural do nosso povo, a sua obstinada capacidade de resistência e esperança, a sua 

vocação para a solidariedade, são a matéria prima sobre a qual, o apoiará para 

construir uma nova relação ética e libertária entre a sociedade e os seus loucos. 

  Nesse sentido, reiteramos o Movimento da Reforma Sanitária pela efetiva implantação 

do Sistema Único de Saúde, universal, descentralizado e democrático, lutando hoje 

pela imediata municipalização da Saúde, enquanto condição básica para a implantação 

de um novo modelo capaz de garantir aos cidadãos uma atenção à Saúde Mental que 

respeite a sua dignidade e os seus direitos de cidadania. 
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  Desta forma, apontamos a urgência de uma política de financiamento que possibilite a 

multiplicação de recursos alternativos existentes na Região, bem como a aprovação do 

Projeto de Lei de Paulo Delgado, as determinações da Segunda Conferência Nacional 

de Saúde Mental, a regulamentação das leis estaduais e o cumprimento das Leis de 

Reforma Psiquiátrica. 

   Apoiados nas vitórias anteriormente conquistadas, através das Leis aprovadas (CE e 

PE), dos serviços já implantados, dos núcleos do Movimento Antimanicomial existentes 

na quase totalidade dos Estados nordestinos reunidos nós hoje no objetivo de ampliar a 

organização do nosso Movimento, através da presença social das nossas idéias nos 

diversos segmentos da sociedade, e acelerando o intercâmbio entre os vários grupos 

nordestinos da Luta Antimanicomial. 

 

Recife, 27 de novembro de 1994. 
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Anexo 3 – Carta de princípios da Rede Nacional Internúcleos de Luta 

Antimanicomial 

 

REDE NACIONAL INTERNÚCLEOS DA LUTA ANTIMANICOMIAL 

CARTA DE PRINCÍPIOS  

1-Histórico 

A Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial constituiu-se a partir da decisão coletiva 

de representantes de 13 núcleos da luta antimanicomial de todo o Brasil, reunidos em dezembro 

de 2003, em Brasília. O Manifesto pela Luta Antimanicomial: em boa companhia, divulgado 

então, apresenta a história e as razões da criação da Rede – reproduzidos brevemente nas linhas 

que se seguem. 

Relembrando o Congresso de Bauru, em 1987, onde nasce a palavra de ordem “Por uma 

sociedade sem manicômios”, e o I Encontro Nacional do Movimento Antimanicomial, em 

Salvador, 1993, reiteramos nosso compromisso com a organização plural e solidária desta luta em 

âmbito nacional. Enfatizando as inúmeras e valiosas conquistas obtidas desde então, constatamos, 

todavia, que a forma e o ritmo da organização do movimento já não acompanhavam a intensidade 

de sua força. Este descompasso se revela quando, embora por iniciativa de alguns poucos, nosso 

fóruns nacionais passaram a reproduzir a mesma violência que sempre combatemos nas 

instituições manicomiais. No VI Encontro de Usuários e Familiares, em Goiânia, 2000, e no V 

Encontro Nacional do Movimento da Luta Antimanicomial, em Miguel Pereira, 2001, tal 

violência manifestou-se de forma intolerável, impossibilitando a abordagem das divergências, o 

enfrentamento dos impasses e a tomada das decisões.  

Nossa participação na plenária nacional de São Paulo, em 2002, representou a última de 

numerosas e infrutíferas tentativas para colocar em pauta estes problemas e procurar saná-los. 

Desde então, afastamo-nos de um espaço organizativo que já rompera há muito com os princípios 

libertários e democráticos de sua origem, partindo para a constituição da Rede Nacional 

Internúcleos da Luta Antimanicomial. 
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Com a adesão de novos signatários ao nosso Manifesto, a Rede realiza, em dezembro de 2004, 

com 19 núcleos de 12  Estados brasileiros, o seu I Encontro Nacional.   

2- Princípios   

 

A Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial tem como empreendimento 

fundamental a radical transformação das relações entre loucura e sociedade, combatendo todas 

as figuras de aprisionamento e exclusão dos chamados loucos, para conquistar seu acesso ao 

pleno exercício da cidadania; 

 

Lutamos por uma vida digna, livre e independente para os portadores de sofrimento mental, 

com o respeito às suas escolhas e o incentivo às suas produções, assegurando sua presença e 

atuação no espaço social; 

 

Lutamos igualmente, portanto, pelas condições exigidas pela dignidade da vida humana, a 

saber, o acesso ao trabalho, ao lazer, à saúde, à educação, à cultura, que constituem direitos 

legítimos e inalienáveis de todos os homens; 

 

Tal como a entendemos, a transformação das relações entre loucura e cultura exige, por sua 

vez, transformações igualmente profundas nas estruturas econômicas, sociais e políticas do 

mundo em que vivemos, visando torná-las compatíveis com os valores de justiça, 

solidariedade, igualdade e liberdade afirmados pela luta antimanicomial; 

 

Sustentamos, pois, uma atuação política que intervém de forma ativa e constante nas 

questões que afetam diretamente os portadores de sofrimento mental - ao mesmo tempo em 

que nos situamos como aliados de outras políticas de emancipação e lutas libertárias, no Brasil 

e no mundo; 

 

Nosso espaço para tal exercício político é aquele do movimento social - entendido como 

autônomo, apartidário, independente diante de governos e administrações; 

 

Apresentando nossas reivindicações relativas a políticas públicas efetivas, justas e 

abrangentes, oferecemo-nos como parceiros e interlocutores ao poder público - reconhecendo 

seu empenho, quando efetivo, e denunciando suas omissões, quando ocorrem; 

 

Na área da assistência aos portadores de sofrimento mental, lutamos pela constituição de 

serviços de Saúde Mental que ofereçam um tratamento digno, pautado pelo respeito à liberdade 
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e busca do consentimento dos seus usuários, constituindo uma rede de atendimento que 

possibilite a extinção progressiva e irreversível dos hospitais psiquiátricos; 

 
Participamos de forma ativa do acompanhamento e apuração de denúncias de violação de 

direitos humanos que afetam os portadores de sofrimento mental; 

 

Defendemos a criação e aprimoramento das legislações que assegurem aos portadores de 

sofrimento mental a plena condição de sujeitos de direitos, abolindo as figuras da 

discriminação e do preconceito; 

 

Empreendemos a construção de pensamentos, práticas, atividades, etc, que possibilitem a 

inscrição dos portadores de sofrimento mental no espaço da cultura, jamais através de medidas 

adaptativas e normativas, e sim pelo convívio e o diálogo com as experiências da loucura; 

 

Através de publicações, debates, produções culturais, manifestações públicas, etc, 

convidamos a sociedade a reconhecer, acolher e respeitara singularidade destas experiências; 

 

Enquanto movimento social cuja identidade e propósitos foram esboçados acima, nossa 

organização nacional tem como elementos básicos e constitutivos os núcleos da luta 

antimanicomial - entendidos como organizações autônomas e militantes de portadores de 

sofrimento mental, seus familiares, trabalhadores de Saúde Mental, etc, que empreendam 

efetivamente, a nível local ou estadual, as ações e os enfrentamentos exigidos pela construção 

de uma sociedade sem manicômios; 

 

A real participação dos portadores de sofrimento mental, tanto nos núcleos locais como em 

âmbito nacional, como porta-vozes de suas questões e protagonistas da luta por seus direitos, é 

característica essencial e definidora da Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial.   

3- Estruturação e funcionamento  

 

Sendo os núcleos nossos elementos de base, a entrada e participação na Rede, com direito a 

voz e voto, só é possível através deles (indivíduos ou instituições não vinculados a núcleos são 

bem vindos a título de colaboradores e parceiros, com direito a voz, mas não a voto); 

 

Desde que partilhem os princípios expressos nesta Carta, efetivando-os em sua prática, os 

núcleos têm inteira autonomia para definir sua forma própria de funcionamento; 

  



  
193

 
São considerados núcleos participantes da Rede Nacional Internúcleos da Luta 

Antimanicomial: 

 
.Até a data do I Encontro Nacional, todos aqueles que assinaram seu documento de 

fundação (o Manifesto pela luta antimanicomial: em boa companhia); 

 

.A partir do I Encontro, aqueles que endereçarem por escrito à Rede Nacional sua 

solicitação de adesão, declarando sua concordância com os princípios desta Carta, e 

apresentando a constituição, as ações e as iniciativas que os caracterizam como núcleos 

da luta antimanicomial; 

 

A Rede realizará encontros nacionais de caráter deliberativo com a periodicidade de 2 em 2 

anos, com a seguinte estruturação: 

 

.Os encontros nacionais terão como objetivo a avaliação e debate de questões 

consideradas relevantes na ocasião de sua realização, assim como a tomada das decisões 

exigidas, e a proposição de seu encaminhamento; 

 

.As avaliações e propostas relativas a estas questões serão feitas em grupos de 

trabalho, e ali votadas por maioria simples; 

 

.Os coordenadores dos grupos de trabalho elaborarão, a partir do relatório de cada 

grupo, um relatório único a ser apresentado à plenária. No caso de divergências, deve-se 

empreender todo o esforço na busca de um consenso. Propostas ou avaliações 

divergentes que não puderem ser conciliadas desta maneira devem ser destacadas, e 

encaminhadas para a apreciação dos núcleos participantes da Rede; 

 

.Cada núcleo fará com seus delegados a discussão das proposições divergentes, e se 

posicionará a respeito de cada uma delas. A respeito de cada proposição, prevalecerá a 

posição tomada pela maioria simples dos núcleos; 

 

A Rede será coordenada por um colegiado, eleito a cada Encontro Nacional, com as 

seguintes características e atribuições: 

 

.Será composto por dois representantes de cada Estado (estes representantes serão 

escolhidos pela deliberação entre todos os núcleos daquele Estado que participam da 

Rede); 

   



  
194

 
Deve reunir-se regularmente, de forma a possibilitar a coordenação das diversas 

iniciativas e frentes de ação da Rede, e sua divulgação e acompanhamento pelos núcleos 

participantes; 

 
Deve, ainda, tomar as decisões que não possam aguardar a data do próximo Encontro 

Nacional, tomando suas posições a partir das discussões realizadas com os núcleos; 

 

Além dos Encontros Nacionais, com as características e objetivos já descritos, a Rede deve 

promover, a qualquer tempo, seminários temáticos, feiras culturais, etc, de interesse para 

fortalecimento, ampliação e divulgação da Luta Antimanicomial; 

 

Deve, ainda, constituir comissões específicas de trabalho, cuja composição, objetivos e modo 

de funcionamento ocorrerão conforme prioridades e necessidades definidas pela própria rede.  

 

A estruturação e o funcionamento da Rede devem sempre refletir os princípios que a 

constituem, de forma a assegurar em sua organização a prática democrática e solidária que 

reúne seus núcleos.   

 

Esta Carta de Princípios foi aprovada por aclamação, com unanimidade, na abertura do I 

Encontro Nacional da Rede Internúcleos da Luta Antimanicomial, no dia 2 de dezembro de 

2004.  
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Anexo 4: Descrição dos documentos analisados 

 
Nome Tipo Resp. Elaboração Data, número, 

local 
Qnt de 
laudas 

Formato 

Relatório final do I Encontro 
Estadual de Luta 
Antimanicomial 

Relatório Não está assinado Recife;  não está 
datado (mas, o 
mesmo ocorreu em 
1994). 

Duas  Digitado 

Trabalho dos grupos 1 e 2 
acontecidos no I Encontro 
Nordestino de Luta 
Antimanicomial  

Relatório Coordenação (GTs): 
Rosano (PE); Relatora: 
Tarcília (RN) 

Recife, 1994. Quatro Datilografado 
e digitado 

I Encontro Nordestino de Luta 
Antimanicomial 

Relatório Comissão Organizadora Recife, 25 a 27 de 
novembro de 1994 

Treze Digitado 

Jornal dos Psicólogos da Saúde 
em Pernambuco 

Jornalzinho Comissão de Articulação 
dos psicólogos em saúde 
em Pernambuco 

Julho-dezembro de 
1994, Ano II, nº 4 

Quatro 
(frente e 
verso). 

Digitado 

Boletim da Luta Antimanicomial Jornalzinho MNLA Julho de 1994, nº1, 
ano I  

Uma (frente e 
verso) 

Digitado 

Boletim da Luta Antimanicomial Jornalzinho MNLA Janeiro de 1995, 
nº3, ano II  

Uma (frente e 
verso) 

Digitado 

Informativo da Associação de 
Usuários e Familiares de 
Serviços em Saúde Mental 

Jornalzinho A associação – Comissão 
de divulgação: Eliane e 
Célia 

Agosto de 1995, 
Ano I, nº 1. Recife. 

Duas (frente 
e verso) 

Digitado 

Relatório do II Encontro 
Nacional de Luta 

Relatório Participantes de PE: 
Cacilda Santana da Silva; 
Ivanete Araújo; Mércia 

Belo Horizonte, 
1995 

Sete Datilografado
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Antimanicomial Maria Mendes de Barros; 

Tereza Freire de Pontes 

II Encontro Nordestino de Luta 
Antimanicomial 

Relatório Não está assinado Maceió, 1 a 4 de 
agosto de 1996. 

Dezesseis 
(frente e 
verso). 

Manuscrito 

Metas da Corsam para a 
discussão de contato de gestão 
1996  

CORSAM Recife, 1996 Três Digitado 

II Encontro Nordestino de Luta 
Antimanicomial 

Caderno de 
textos 

Produção e Adaptação: 
Fernando Antonio Pedrosa 
Fidelis e Hozana Alves de 
França 

Maceió, agosto de 
1996 

Vinte e uma 
(frente e 
verso) 

Digitado 

Construção da Comissão 
Estadual de Política de saúde 
Mental (CEPSM) 

Relatório 
Síntese 

Jane Lemos Recife, 1998 Duas Digitado 

I Encontro da Rede Nacional 
Internúcleos da Luta 
Antimanicomial - Luta 
Antimanicomial: Movimento 
Social 

Relatório Rede Nacional 
Internúcleos De Luta 
Antimanicomial 

Ceará, 2004. Trinta e três  Digitado 

Carta de Princípios Carta de 
Princípios 

Rede Nacional 
Internúcleos De Luta 
Antimanicomial 

Ceará, 2004. Cinco Digitado 

Relatório da visita ao Hospital 
Psiquiátrico José Alberto Maia, 
Camaragibe – PE 

Relatório Núcleo de Luta 
Antimanicomial Libertando 
Subjetividades 

Recife, 2005 Duas Digitado  
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Anexo 5: Descrição das fichas do banco de dados do NUPEPS utilizadas 

Ficha

 
Data

 
Localização

 
Pesquisador

 
Título

 
Autor

 
Caderno

 
Página

 
A 08/02/1987 Cidade A-21 Paula V. Grunpeter Clínica retém paciente há quase 2 

meses. Suspeita é de cárcere privado. 
João Antônio 

B 10/02/1987 Cidade  A-8 Paula V. Grunpeter Instituto ainda mantém paciente 
incomunicável 

Sem identificação 

C 11/02/1987  Não consta  A-9 Paula V. Grunpeter Denúncia de Cárcere privado é doença 
de amor 

Sem identificação 

D 12/02/1987 Cidade A-9 Paula V. Grunpeter Hábeas-Corpus para tirar Joselice da 
clínica 

Sem identificação 

F 15/02/1987 Cidade A-19 Paula V. Grunpeter Advogado quer interdição judicial de 
Joselice 

Sem identificação 

G 15/02/1987 Cidade A -21 Paula V. Grunpeter Instituto Jung desmascara farsantes. 
Suspeita é de dinheiro grosso 

Ineditoriais 

H 22/02/1987 Cidade A-19 Paula V. Grunpeter Instituto Jung vence de novo Ineditoriais 

805 19/05/1987 Cidade A-13 Paula V. Grunpeter Doméstica denuncia hospital Sem identificação 

032 07/07/1987 Cidade A-9 Flávia F de Albuquerque Funcionários do Jung lutam, agora, pelo 
emprego 

Sem identificação 

035 08/07/1987 Cidade A-5 Flávia F de Albuquerque Rotina de horror também no manicômio 
judiciário 

Sem identificação 

053 11/07/1987 Últimas 
notícias 

A-14 Flávia F de Albuquerque Jung mantém liminar Sem identificação 

056 12/07/1987 Cidade A-14 Flávia F de Albuquerque Psiquiatria não pode ser lixo de problema 
social 

Sem identificação 

085 17/07/1987 Cidade A-5 Flávia F de Albuquerque Lisboa assegura que liminar do Jung não 
refaz credenciamento. 

Sem identificação 
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Anexo 6: Descrição dos jornais analisados 

Nº Data Localização Título Autor 
Caderno Página 

1.

 
14/06/1990 Cidade A-12 Eulampio Cordeiro recupera drogados já há quatro anos  

2.

 
25/11/1990 Cidade A-27 Alcoólicos terão tratamento inovador Roziane 

Fernandes 

3.

 

04/02/1992 Cidades B-3 Psiquiatria Inspeção vai a hospitais  

4.

 

03/01/1993 Cidades B-5 O fim do hospício – Documento de Caracas pede mudanças Andréa Guerra 

5.

 

24/03/1993 Cidades B-3 O fim do Ulysses – O hospital será desativado até dezembro  

6.

 

09/07/1993 Vida Urbana B-3 Recife tem Núcleo Psicossocial – Centro é o único em regime aberto 
do NE  

7.

 

15/07/1993 Saúde & 
Medicina 

D-5 Pernambuco ganha núcleo de atenção psicossocial.  

8.

 

30/07/1993 Vida Urbana B-2 Hospital-Dia é modelo – Descentralização mostra resultados 
positivos  

9.

 

20/08/1993 Corações e 
Mentes 

D-8 O pensamento psicanalítico em discussão – Especialistas de todo o 
Brasil estarão reunidos no Recife para debater as mais variadas 
questões da saúde Mental  

10.

 

23/09/1993 Vida Urbana B-4 Ética na loucura – Encontro de Salvador debate antimanicômio  

11.

 

24/09/1993 Política A-4 Psiquiatra ta doido  

12.

 

03/10/1993 Vida Urbana B-8 Tamarineira já cumpriu função social – Pioneiro o manicômio está 
superado  

13.

 

16/11/1993 Vida Urbana B-3 Assistência Psiquiátrica em discussão  
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14.

 
10/12/1993 Vida Urbana B-4 Loucura e cultura terão tratamento diferenciado  

15.

 
07/01/1994 Vida Urbana B-2 Saúde mental começa a seguir nova filosofia  

16.

 
09/04/1994 Sociais D-2 Antimanicomial  

17.

 
26/04/1994 Saúde & 

Medicina 
D-4 Manicômios  

18.

 

02/06/1994 Sociais D-2 Nappe  

19.

 

04/06/1994 Vida Urbana B-3 Saúde mental é discutida em Seminário – Minimizar as internações é 
prioridade  

20.

 

08/05/1995 Viver D-1 O testemunho do inconsciente – O movimento antimanicomial ganha 
um dia nacional e, no Recife, dá provas de que a arte pode instigar 
aptidões criativas 

Lydia Barros 

21.

 

11/06/1995 Caderno III 
(Classificados) 

G-1 Psicologia hoje  

22.

 

12/07/1995 Vida Urbana B-2 Psiquiatria  

23.

 

14/07/1995 Vida Urbana B-4 Manicômio- Italiano defende regime aberto  

24.

 

11/10/1995 Vida Urbana B-2 Oficinas comemoram dia Mundial de Saúde Mental  

25.

 

24/11/1995 Viver D-1 A linguagem dos excluídos – Artaud: a lucidez da loucura é o 
espetáculo mostrado a partir de hoje pelo ator Rubens Correa em 
Olinda  

26.

 

30/11/1995 Vida Urbana B-4 Concerto para a loucura – Projeto cultural chega a Tamarineira  

27.

 

19/12/1995 Vida Urbana B-2 Reforma psiquiátrica terá prazo de dez anos.   
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