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Resumo:  Este trabalho visa discutir  os tensionamentos produzidos em torno das

categorias que permeiam os diferentes planos da política pública de saúde/saúde

mental, especialmente “loucura”, “doença mental” e seus “sintomas”. As reflexões

apresentadas  têm  como  base  os  dados  parciais  de  uma  pesquisa  de  caráter

etnográfico, desenvolvida a partir de 2015, tendo como sujeitos os/as usuários/as de

um Centro de Atenção Psicossocial da cidade de Pelotas/RS/ Brasil. A pesquisa visa

analisar os efeitos da transformação cultural em relação à loucura na produção de

subjetividades de usuários/as dos serviços de saúde mental. A política pública de

saúde mental no Brasil e os processos de desinstitucionalização dela decorrentes

tem sido construídos tanto por iniciativas institucionais quanto por experiências de

sujeitos que instituem formas singulares de subjetivação e estratégias para lidar com

seus  sofrimentos.  As  experiências  destes  sujeitos  tem  tensionado  algumas

categorias  presentes  no  âmbito  das  iniciativas  institucionais  como,  por  exemplo,

“doença  mental”  e  seus  “sintomas”  e  demonstrado  o  caráter  heterogêneo  e

rizomático  dos  processos  de  desinstitucionalização.  Como  apontam  os  dados
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parciais da pesquisa, tais categorias são desnaturalizadas e relativizadas pelos sujeitos

que confrontam e articulam diferentes modelos interpretativos no enfrentamento de suas

experiências de sofrimento. Demonstram também que apesar do modelo biomédico ser

hegemônico no contexto estudado, “doença mental” e “loucura” são categorias distintas,

não  podendo  a  última  ser  reduzida  a  primeira.  A  “doença  mental”  em  geral  está

relacionada aos sujeitos acometidos por  sofrimentos  da ordem do mental  enquanto a

“loucura”  está  associada  a  experiências  difusas  não  necessariamente  ligadas  ao

sofrimento de um sujeito singular. 

Palavras-chave: política  pública  de  saúde  mental;  desinstitucionalização;  modos  de

subjetivação; loucura; doença mental.

Introdução

Ao iniciar o trabalho de campo da pesquisa intitulada “Entre reformas e revoluções:

tensionamentos no campo da política pública de saúde/saúde mental” vivi uma situação

que me inquietou bastante.  Estava sentada junto a três usuários e duas usuárias do

Centro  de  atenção  psicossocial  onde  realizo  a  pesquisa,  todos/as  adultos/as,

pertencentes  às  classes  populares,  participando  da  conversa  ali  compartilhada.  Em

determinado  momento,  devido  a  oportunidade  na  conversa,  comecei  a  apresentar  a

pesquisa quando fui interrompida por Matias, que me disse: “Louco todo mundo é um

pouco!”  Tentando  saber  um pouco  mais  sobre  o  que  ele  estava  querendo  me dizer,

perguntei: “Como assim?” Ele respondeu: “Ué guria, tu não sabe?! Louco todo mundo é

um pouco, todo mundo fala isso.” De fato eu já tinha escutado tal expressão, e respondi:

“é, já ouvi sim, mas o senhor acha que louco todo mundo é um pouco?” Ele respondeu:

“Acho. Me diz, tem alguém que nunca fez uma loucura? Tem?” Nesse momento, os que

estavam ali  apenas  ouvindo  nossa  conversa,  começaram a  relatar  situações  ou  que

tinham experimentado ou que estavam relacionadas a experiências alheias. Riam das

situações. Uma delas comentando a situação contada pela outra, disse: “não, mas essa

(a mulher envolvida na história contada) é bem louca mesmo”. As situações relatadas

envolviam  situações  como  subir  em  uma  árvore  e  ficar  chamando  os  transeuntes,

responder ironicamente e/ou inadequadamente para uma pergunta séria, falar bobagens

em ambiente inadequado.  Todas se referiam  a  pessoas adultas.  Em dado momento

comentei: “ah tá, louco assim...” Ao que Matias responde: “é, não é louco de doente.” Eu

pergunto: “e como é louco de doente?” Ele responde: “aí tu sabes né guria, até faz isso,

mas  quando é  de doença daí  o  cara  faz  umas coisas assim...  mas aí  é  loucura  de



doença.” Eu pergunto: “tá, mas o que é loucura de doença?” Ele responde: “Aí já não sei

guria.” Prepara um cigarro de papel, pede licença e diz que tem que ir embora, como já

tinham feito os/as demais. 

A situação  descrita  indica  várias  possibilidades  para  a  reflexão  sobre  a  atual

política pública de saúde mental  no  Brasil,  das quais destacarei  aqui  aquela  que diz

respeito  às  possíveis  transformações  culturais  que  ela  desencadeou  com  relação  à

loucura, vale dizer, a “loucura de doença”, conforme o entendimento de Matias, bem como

aquela  que  diz  respeito  aos  tensionamentos  de  categorias  presentes  no  âmbito  das

iniciativas institucionais como, por exemplo, “loucura”, “doença mental” e seus “sintomas”.

O processo de concepção, formulação e execução de política pública de saúde

mental no Brasil é resultado do movimento de reforma sanitária e reforma psiquiátrica que

tiveram início no final dos anos setenta e início dos anos 80, quando o Brasil vivia seu

processo  de  abertura  política  e  democratização.  Após  doze  anos  de  embates  entre

setores com interesses divergentes, a política foi aprovada através da Lei 10216/2001,

com  avanços  importantes  para  a  reorientação  da  assistência  psiquiátrica  no  país.

Contudo, não conseguiu garantir de maneira precisa o fechamento dos leitos em hospitais

psiquiátricos,  o  que  trouxe  uma  série  de  dificuldades  para  a  superação  da  lógica

manicomial. 

 O  processo  da  reforma  psiquiátrica  brasileiro,  através  da  execução  da  política

nacional de saúde mental, é heterogêneo, composto por disputas e relações complexas

de poder, que assim como o impulsionam, criam conflitos e impasses que passam pela

crítica à morosidade no fechamento dos leitos nos hospitais psiquiátricos, as dificuldades

para a consolidação e organização da rede de serviços substitutivos, além dos desafios

apontados por  Pitta  (2011),  Lobosque  (2011)  e  Bezerra  (2011),  quanto  à  questão da

formação profissional, da desmobilização do movimento social que apontariam para um

“clima cultural” diferente daquele dos anos anteriores. 

Além disso, como aponta Maluf (2010), a política pública vai além da normativa

institucional (leis, portarias, planos estaduais e municipais, etc), mas se constitui de tudo

aquilo que os seus sujeitos alvo - no caso da política nacional de saúde mental, usuários

e usuárias dos serviços de saúde mental - experimentam no contexto das mesmas; pelas

atividades  desenvolvidas  pelos  profissionais  e  agentes  de  saúde  que  atuam  no

atendimento à saúde em seus cotidianos de trabalho e, sobretudo, no que diz respeito à

relação com os usuários desses serviços.



Um dos objetivos da reforma psiquiátrica brasileira é a transformação cultural em

relação à loucura, ou seja, a superação da lógica manicomial através de práticas que

possibilitassem  outros  modos  de  subjetivação  e  convivência,  experimentadas  com  a

loucura, sobretudo a “loucura de doença”, para usar os termos de Matias. A transformação

cultural,  tal  como apresentada  aqui,  diz  respeito  a  superação da lógica  manicomial  -

coercitiva, classificatória e prescritiva.

Como apresentado em Andrade (2012), a política pública de saúde mental no Brasil

- que dispõe sobre a reorientação da assistência psiquiátrica no país e indica a extinção

progressiva  e  planejada  dos  leitos  em  hospitais  psiquiátricos  -  tem  instituído

transformações importantes na vida das pessoas que acessam os serviços de saúde

mental  para  alívio  de  seus  sofrimentos  bem como  da  sociedade  como  um todo.  As

transformações  desencadeadas  podem  ser  reconhecidas  tanto  no  plano  institucional

quanto  no  plano  das  experiências  singulares.  “Estes  planos  estão  interligados,  se

conectam  de  distintas  maneiras  e  se  mostram  relevantes  pelos  deslocamentos  e

perspectivas  que permitem vislumbrar  sobre  a complexidade da reforma psiquiátrica”.

(Andrade e Maluf, 2014, p. 36)

Ao  confrontar  tais  planos  percebe-se  que  se  no  plano  institucional  trata-se  do

processo  da  reforma  psiquiátrica,  tomada  como  um  processo  amplo  e  complexo,

enquanto no plano das experiências dos singulares é possível falar em “as reformas”, seja

pela heterogeneidade do processo no plano institucional como apontado por Fonseca et

al.(2007) e Andrade (2012), seja pela pluralidade de experiências, agenciamentos sociais

e práticas cotidianas  e evidenciadas no plano das experiências singulares. 

A ideia de que no contexto da política de saúde mental haveriam “reformas” também

encontra respaldo no reconhecimento de que no campo da reforma psiquiátrica brasileira

existem  muitas  reformas  acontecendo.  Elas  são  heterogêneas,  se  caracterizam  pela

multiplicidade de práticas e teorias construídas em diferentes contextos socioculturais.

(Andrade, 2012) 

Ao dizer que existem múltiplas reformas acontecendo, estamos dizendo que além

das reformas sanitária e psiquiátrica, que ganharam legitimidade através da consolidação

da política pública de saúde/saúde mental, outras reformas acontecem cotidianamente.

Tais  reformas  se  dão  no  dia  a  dia  dos  sujeitos,  nas  relações  que  eles  estabelecem

consigo mesmos, com seus vizinhos, seus familiares e com a sociedade da qual fazem

parte.   Os  sujeitos  criam  estratégias  para  lidar  com  seus  sofrimentos  e  aflições,  ao

compartilharem  o  transporte  coletivo,  ao  frequentarem  restaurantes,  ao  ocuparem os



espaços públicos da cidade, dentre outras atividades que realizam em seus cotidianos.

Além disso, produzem subjetividades e conferem novos sentidos as suas experiências. 

Assim, pode-se reconhecer que a política pública de saúde mental no Brasil e os

processos  de  desinstitucionalização  dela  decorrentes  têm  sido  construídos  tanto  por

iniciativas  institucionais  quanto  por  experiências  de  sujeitos  que  instituem  formas

singulares de subjetivação e estratégias para lidar com seus sofrimentos. As experiências

destes sujeitos tem tensionado algumas categorias presentes no âmbito das iniciativas

institucionais como, por exemplo, “doença mental” e seus “sintomas” e demonstrado o

caráter  heterogêneo  e  rizomático  (Deleuze  e  Guattari,  2007)  dos  processos  de

desinstitucionalização.

O  objetivo  deste  texto  é  discutir  os  tensionamentos  produzidos  em  torno  das

categorias que permeiam os diferentes planos da política pública de saúde/saúde mental,

especialmente “loucura”, “doença mental” e seus supostos “sintomas”, a partir dos dados

parciais  de  uma  pesquisa  de  caráter  etnográfico,  que  visa  analisar  os  efeitos  da

transformação cultural em relação à loucura na produção de subjetividades de usuários/as

dos serviços de saúde mental, desenvolvida a partir de 2015, tendo como sujeitos os/as

usuários/as de um Centro de Atenção Psicossocial – CAPS1, da cidade de Pelotas/RS. 

Percurso metodológico.

Trata-se  de  uma  pesquisa  etnográfica,  aprovada  pelo  Comitê  de  Ética  da

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas sob parecer nº 1.104.267,

desenvolvida em um dos Centros de Atenção Psicossocial da cidade de Pelotas, que se

destaca dos  demais  pela  importante  história  de  consolidação  de  práticas  de atenção

psicossocial bem como pelo perfil da clientela atendida. 

O  trabalho  de  campo  tem  sido  desenvolvido  em,  no  mínimo,  dois  turnos

semanais,  através  da  observação  participante  e  da  realização  de  entrevistas  semi

estruturadas com usuários e usuárias do CAPS. Além disso, também foram realizadas

observações  e  entrevistas  semi  estruturadas  em  eventos  culturais  desenvolvidos  na

cidade e no estado, tal como a Parada do Orgulho Louco, no sentido de atender aos

objetivos do projeto. Além disso, outro espaço importante de interlocução tem sido uma

rede social.

1 Os Centros de Atenção Psicossocial são serviços de saúde mental abertos, comunitários e de base
territorial. Surgiram no final dos anos 80 no contexto das mudanças na assistência psiquiátrica no Brasil,
tendo  como objetivo  oferecer  atividades de  atenção  psicossocial  e  ser  um local  onde  as  pessoas
pudessem receber tratamento de um modo diferente daquele oferecido pelo hospital psiquiátrico.



A proposta de análise dos dados é o método da descrição das redes enunciativas

de Foucault  (2006).  Tal  análise propõe-se a apreender o visível  e o enunciável  como

acontecimentos  e,  assim,  analisar  como  tais  acontecimentos  emergem em tempos  e

espaços específicos de uma formação discursiva e permitem que certas coisas possam

ser  ditas  em  determinado  momento  e  lugar.  Ao  propor  a  análise  das  modalidades

discursivas, Foucault também propõe analisar as diferentes enunciações, descrever quem

fala e seu status, os lugares institucionais de onde falam e as posições do sujeito que se

definem pela situação que é possível ocupar em relação aos diversos domínios ou grupo

de objetos. (Foucault, 1996, 2006) 

“Loucura” e “doença mental” no contexto da política pública de saúde mental.

Para uma problematização das categorias “loucura” e “doença mental” no contexto

da saúde mental, retomarei a situação descrita anteriormente. 

 Segundo Matias, louco todo mundo é um pouco. Entretanto, segundo ele mesmo

dá a entender, esta loucura que todo mundo experimenta um pouco parece ser diferente

daquela acionada pela política pública que,  no seu entendimento,  seria a “loucura de

doença”,  experimentada  por  alguns,  mas  não  todos.  Ele  não  indica  quais  seriam as

diferenças, mas demanda reflexões sobre os limites entre ambas.

A ideia de uma “loucura de doença” leva a pensar na captura da experiência da

loucura, operada pelo saber psiquiátrico, pela racionalidade moderna e por discursos e

práticas que construíram social e historicamente a doença mental tal como concebida e

denominada pelo campo biomédico. Foucault (1981) argumenta que, com o advento da

modernidade, substituiu-se uma noção de relação por uma noção de oposição entre razão

e desrazão, estando a desrazão intimamente relacionada à loucura e, consequentemente,

tomadas como problemáticas e excluídas da ordem social. 

A loucura, como apresenta Foucault (1997), foi adquirindo historicamente o estatuto

de doença mental e consequentemente foram sendo constituídos dispositivos tidos como

capazes de atender a esta nova demanda, tal como os hospitais psiquiátricos. O autor

alega que as instituições psiquiátricas, na passagem para a era moderna, deixam de ser

um lugar de depósito, como o asilo da era clássica, para ser um lugar de constituição de

verdades,  de  individualização  e  normalização  dos  comportamentos  e  modos  de

subjetivação.

Foucault  (1997)  demonstrou  como  os  saberes  relacionados  à  loucura  e  seus



espaços de reclusão foram historicamente criando as possibilidades para que a psiquiatria

fosse se apropriando da loucura como seu objeto por excelência. O autor mostra o caráter

culturalmente construído daquilo que passou a ser entendido na racionalidade biomédica

como doença mental. Além disso, para ele, a constituição de uma doença mental que

deva ser submetida ao tratamento (físico e moral) é o que fundamenta toda uma série de

práticas que constituíram os asilos.

Nessa passagem ou captura, em que a loucura ganha o estatuto de doença mental,

talvez esteja uma das diferenças indicadas por Matias. Poderíamos refazer a expressão

dita por ele, dizendo que: “louco que não é doente, todo mundo é um pouco”, já que a

loucura de doença é condição apenas de alguns. Alguns escapam desta captura, outros

não. Félix Guattari e Suely Rolnik (2008) argumentam que

(...) ao transformar a loucura em doença, classificada no quadro de uma

nosografia e confinada em espaços médicos, o saber psiquiátrico produz

tanto a identidade de tais pessoas quanto o ponto de vista desde o qual a

sociedade as vê e com elas se relaciona. No jogo de cartas marcadas,

instituído pelo dispositivo da psiquiatria, o “louco” é para sempre uma carta

fora do baralho. (idem, p.416)

Em pesquisa anterior (Andrade, 2012), havia percebido que os/as interlocutores/as

compartilhavam  a  ideia  de  que  a  “loucura”  poderia  ser  reconhecida,  em  geral,  nas

experiências mais críticas, evidenciando uma diferença de intensidade das experiências

com a  “loucura”  estando  elas,  em geral,  situadas  nessa  radicalidade  da  diferença.  A

intensidade  das  experiências  com  a  loucura  redefiniriam  as  categorias  nosográficas

apresentadas  pelo  modelo  biomédico  e  se  aproximariam  das  discussões  feitas  por

Canguilhem (2006) a respeito do continuum entre o normal e o patológico. Nesse sentido,

para  muitos/as  dos/as  interlocutores/as,  ser  louco  era  ter  uma  experiência  crítica,

passageira, relacionada à doença e da qual geralmente seria acometido o “outro”.

Talvez Matias também se utilizasse destes argumentos para falar sobre a “loucura

de doença”. Até este momento não consegui reencontrá-lo para retomar nossa conversa.

Contudo, entendo ser importante pensar que sua suposição que de louco todo mundo é

um pouco pode ajudar a pensar os processos de desinstitucionalização decorrentes da

política pública de saúde mental por retomar uma discussão necessária sobre a loucura

neste contexto. 

Autores  como Franco  Rotelli,  Franco  Basaglia,  Franca  Ongaro  Basaglia,  Paulo

Amarante,  dentre  outros,  argumentam que é  necessário  ter  claro  que o  processo  de



redirecionamento da assistência psiquiátrica não significa direcionar a loucura, ou seja, a

“loucura de doença”, para outros espaços que estejam marcados pela lógica manicomial,

mas  redirecionar  e  redimensionar  os  saberes/fazeres  e  poderes  que  compõem  este

campo. Para Rotelli  (2001, p.89), “Faz-se necessário repetir algo para nós óbvio, mas

desconhecido para muitos:  a  instituição que colocamos em questão nos últimos vinte

anos não foi o manicômio mas a loucura.” 

Desta maneira, o processo de reorientação da assistência psiquiátrica preconizada

pela política pública de saúde mental passa pelo entendimento de que  transformação da

loucura,  do  desvario  ou da desrazão em “doença mental”  é  um fenômeno complexo,

histórico e culturalmente situado, como apontam Foucault (1987, 2000) e Pelbart (2009).

Para Pelbart (2009, p.40): “nem sempre aquilo que nós chamamos de loucura significou

doença.” Assim como, nem sempre o que a biomedicina entende como doença mental é

concebida como loucura ou mesmo como doença pelos sujeitos que tem sua experiência

com problemas dessa ordem. 

Foi  com  outros/as  interlocutores  que  pude  reconhecer  tanto  processos  de

relativização e desnaturalização da “doença mental” bem como retomar em certa medida

o  argumento  de  Matias,  de  que  haveria  uma diferença entre  “loucura”  e  “loucura  de

doença”, como discutirei a seguir. 

A “loucura de doença” e suas possíveis interpretações

As  expressões  “doença  mental”,  “transtornos  mentais”  e  talvez  “loucura  de

doença”,  carregam sentidos parecidos no âmbito da política pública de saúde mental.

Parecem se referir a um conjunto de sinais e sintomas que, agregados e reconhecidos

pelo saber psiquiátrico, são passíveis de um diagnóstico psiquiátrico. Já no plano das

experiências  singulares,  tais  expressões  revelam  um  repertório  variado  de  sentidos

conferidos pelos sujeitos, especialmente aqueles que são interpelados pelos mesmos.

Ao  iniciar  o  trabalho  de  campo,  apresentei  a  pesquisa  numa assembleia 2 que

reunia  os/as  usuários/as,  familiares  e  trabalhadores/as  do  Centro  de  Atenção

Psicossocial.  Ainda quando falava dos objetivos da pesquisa,  Nóris,  uma usuária,  me

interrompeu e disse: “assim, tu quer saber o que que aconteceu na vida da gente? Da

2 As assembleias são reuniões acontecem semanalmente e reúne usuários/as, familiares e trabalhadores
do serviço. Durante a realização das mesmas são discutidos assuntos referentes a rotina do serviço,
atividades que acontecem fora do mesmo bem como assuntos de interesse geral. A coordenação da
assembleia é feita por uma trabalhadora que tem a função de construir a pauta junto aos participantes.
Das assembleias que participei, tinha em média trinta pessoas e tiveram duração média de duas horas.



doença assim? Não é que tem doença, assim, a gente tem é problema, muito problema,

entendeu? Aí vem aqui.” 

A ênfase dada por Nóris ao fato de não ser doença e sim problemas, me fez pensar

na  pesquisa  que  havia  realizado  anteriormente  em  que  “doente”  e  “doença”  tinham

significados muito específicos, em geral ligados muito mais as questões orgânicas do que

a  questões  da  ordem  do  mental,  o  que  mostrava  que  a  “doença  mental”  não  teria

existência fora das interpretações e do contexto que lhe dão origem. 

Além disso, outros aspectos também evidenciaram que mesmo quando se referem

às  suas  experiências  a  partir  da  interpretação  biomédico,  alegando  ter  sido

diagnosticado/a  como  esquizofrênico/as,  bipolar,  depressivo/a,  não  naturalizam  tais

diagnósticos,  como  demonstra  o  relato  de  Carla,  outra  interlocutora.  Durante  uma

conversa que tivemos, ela disse: “eu vi na minha ficha, eles colocaram assim: depressão,

bipolar e mais uma coisa que eu não consegui entender.” “E o que tu achou disso?”,

perguntei. Ela respondeu: “Sei lá, eu sei disso de bipolar, as vezes eu fico lá pra cima,

outras vezes pra baixo, mas eu acho mesmo é que me faltam umas ideias sabe. Assim,

eu tenho umas ideias a menos.” “E porque tu achas que tens umas ideias a menos?”,

perguntei. Ela responde depois de pensar um pouco: “muitos maus tratos, muita judiação

quando eu era pequena, aí fiquei assim, fui ficando. Mas tem tempo que eu já não tenho

mais isso do bipolar, estou bem tem tempo, nem sei se eu tenho mais isso. Dizem que

tem se tratar pra sempre. Não sei.”

Para Martínez-Hernaez (2013, p. 22): 

É um lugar comum localizar a loucura em oposição à razão ou inclusive à

racionalidade, entendendo a primeira como qualidade e a segunda como

sistematização dessa qualidade. Frente a uma ideia de “razão” ahistórica

que permite uma valoração correta das coisas, se oporia o defeito do juízo,

a confusão da realidade interna com a externa, a falta de discernimento

dos desejos subjetivos, enfim: a loucura como sem-razão indomável.

Assim como o relato de Carla,  ouvi outros relatos em que havia, por parte das

pessoas, uma apropriação da nomenclatura biomédica dos diagnósticos, mas eles em

geral estavam acompanhados de outras interpretações como: “é disso da esquizofrenia,

da cabeça da gente, mas muito é da pessoa ficar só pensando nos problemas e mais

problemas”, o que revela uma dimensão eminentemente social da problemática mental;

ou então uma dimensão religiosa,  em que se  encontram relatos  do tipo:  “é  coisa  do



demônio” ou “eu não sei muito disso, mas é também de outras vidas.” (fragmentos de

relatos extraídos dos diários de campo e entrevistas)

Tal  como  apontado  em  Andrade  (2012),  no  campo  das  práticas  presentes  no

contexto  da  reforma  psiquiátrica  brasileira  é  possível  perceber  a  predominância  do

modelo biomédico, articulado com o modelo religioso e o modelo dos nervos (Duarte,

1988). 

No contexto desta pesquisa, há um elemento interessante que parece fazer parte

dos modos  de  articulação de tais  modelos.  Trata-se  da associação  destes  diferentes

aspectos, traduzidos na fala de Luisa que, relatando sua situação atual, me contou: “Sabe

o que acontece? O atestado que ele (o médico) me deu não é forte. Eu fui lá (realizar a

perícia médica para receber o benefício do INSS) e eles disseram que aquele atestado é

fraco, não tem força. Agora tô batalhando para ver se consigo um mais forte.” “Como é o

mais forte?”, pergunto. Ela diz: “Mais forte? Mais forte, com um número mais forte, que aí

eles vêem assim e sabem que é bem forte.” Pressupondo que ela está se referindo ao

número  de  classificação  da  doença  no  CID  (Código  Internacional  das  Doenças),  e

pergunto: “E como tu pretendes conseguir?” Ela diz: “Não sei ainda, tô rezando bastante

para ver se consigo. Tô rezando assim, assim pra ver se consigo um jeito, uma maneira.

Assim também já me acalmo. É muito bom rezar. Isso daí dá muita ansiedade.” 

O atestado de Luiza precisa ser forte, o que significa que ela precisa reivindicar que

o médico diga que sua doença mental tem força suficiente para lhe garantir um benefício

do INSS, uma vez que entende não ter mais condições para trabalhar (conforme relatou

no começo de nossa conversa). As estratégias que lança mão para conseguir o atestado

(algo bem pragmático) é a mesma que lhe alivia a ansiedade, produzida, ao menos como

faz parecer seu relato, pela situação imposta pela fraqueza de seu atestado. Assim, ainda

que ela não explicite, sua luta é por um documento que diga que ela tem uma “doença

mental”, forte e devidamente classificada no Código Internacional de Doenças. 

Baroni, Vargas e Caponi (2010), ao problematizarem a identificação com o nome de

um  diagnóstico  e  demais  questões  que  perpassam  a  temática  da  medicalização,

argumentam que 

O paciente, ao buscar seu diagnóstico, uma razão que explique e justifique

seus sintomas, acaba por auxiliar na produção do nome de sua doença,

selecionando  para  confessar  ao  médico  o  que  é  já  considerado  como

anormal  em relação ao seu estado  anterior  e  ao que  é  previsto  como

normal  para  os  indivíduos  sob  essa  mesma  realidade.  Este  saber  da



doença não se resume ao saber produzido pela disciplina médica,  mas

também advém do saber produzido por demais práticas sociais legitimadas

por ela, sistematizadas ou não. (p.74)

A  demanda  de  Luiza  por  um  atestado  forte  vai  além  de  sua  necessidade

socioeconômica. Ele confere uma possibilidade de produção de subjetividade, tal como

desenvolvido  por  Michel  Foucault.  Para  Foucault,  a  vida  é  efeito  de  um  campo  de

possibilidades  em  que  estão  em jogo  regimes  de  verdade.  Assim,  compreende-se  a

subjetividade como uma categoria analítica que possibilita a compreensão da dinâmica e

da estrutura social a partir da indissociabilidade do individual e do coletivo. O sujeito não é

visto como uma unidade psicológica “autônoma”, mas como um ser inscrito numa trama

histórica que lhe oferece as condições para a construção de si no registro social. 

Tal  conceito  me  parece  importante  para  analisar  as  categorias  e  os  discursos

presentes  no  âmbito  dos  processos  de  desinstitucionalização  decorrentes  da  política

pública de saúde mental no Brasil, seja sobre as experiências dos sujeitos acometidos por

algum  tipo  de  aflição  ou  sofrimento  mental  seja  sobre  as  transformações  culturais

advindas da reorientação da assistência psiquiátrica no país. 

Como apontam os dados parciais da pesquisa e alguns estudos como Andrade

(2012);  Cardano e Lepori  (2013), os processos de desinstitucionalização presentes no

contexto da reforma psiquiátrica não ocorrem apenas a partir de iniciativas institucionais,

mas  são  construídos  pelas  experiências  dos  sujeitos  que  conseguem  instituir  novos

modos de se relacionar consigo, com outros e também com as instituições presentes no

contexto onde tais processos de desencadeiam. 

Considerações Finais:

A  transformação  cultural  tem  sido  apontada  como  o  maior  desafio  para  os

processos de desinstitucionalização no âmbito da reforma psiquiátrica brasileira,  como

mostram  os  trabalhos  de  Dimenstein  e  Alverga  (2006),  Scarcelli  (2011)  e  Amarante

(2007).  Tal  transformação  requer  a  reflexão  sobre  os  modos  de  produção  de

subjetividades  presentes  nestes  processos,  sobre  os  tensionamentos  no  âmbito  das

políticas  públicas  de  saúde  mental,  sobre  as  articulações  de  práticas  e  discursos

construídos  nos  diferentes  planos  em  que  tal  política  se  constitui  bem  como  a

ressignificação de conceitos e práticas do campo da saúde/saúde mental. 

O  tensionamento  das  categorias  significativas  no  âmbito  da  política  pública  de



saúde  mental  no  Brasil,  seja  no  plano  institucional  como  no  plano  das  experiências

singulares, permitem refletir sobre os processos de desinstitucionalização presentes neste

contexto.

A possibilidade de pensar uma loucura possível, da qual compartilham todas as

pessoas implícita na expressão “louco todo mundo é um pouco”, talvez seja uma  maneira

de  aproximação  com  uma  outra  loucura,  a  “loucura  de  doença”.  Tal  aproximação

permitiria, neste sentido, constituir maneiras de conviver e subjetivar experiências com as

diferenças sem aprisioná-las ou mesmo classificá-las.

Outro  aspecto  que  importa  salientar,  é  a  importância  de  considerar,  no  plano

institucional da política pública, as singularidades presentes no plano das experiências

dos  sujeitos  que,  como  discutido,  compõe  a  política  pública  de  saúde  mental.

Considerando o caráter universal da política pública, considerar uma possível articulação

entre tais planos, é um desafio posto.

Considerando que as reflexões apresentadas aqui  advém de dados parciais de

uma pesquisa,  tais  considerações finais  são provisórias  e pretendem indicar  algumas

possibilidades de análise.
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