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 Esse trabalho aborda a questão do processo de desinstitucionalização dentro da 
reforma psiquiátrica que acontece no país. De fato, a reforma psiquiátrica é uma questão 
de pesquisa recorrente, bastante trabalhada no campo das ciências humanas e da saúde, 
nos últimos anos. O interesse pela questão está vinculado à repercussão social que ela 
assumiu, principalmente, perante os profissionais de saúde, familiares e usuários dos 
serviços de saúde mental. No Brasil, a reforma psiquiátrica teve início nos anos 70 e se 
tornou política pública oficialmente definida para ser implantada em todo país, desde a 
aprovação da lei 10.216, Lei Paulo Delgado, em 2001.  

 O processo de reforma é gradativo, mas tem gerado muitas mudanças na 
assistência em psiquiatria, tanto no setor público quanto no setor privado, nos últimos 
sete anos. De modo geral, a lei determina que os hospitais psiquiátricos sejam 
gradativamente fechados até sua total extinção, além disso, os hospitais, ainda hoje 
existentes, devem respeitar normas de internação e cuidado, que são mais criteriosas do 
que as que existiam entre as décadas de 60 e 80, período em que o país teve o maior 
número de internações psiquiátricas da sua história. A reforma não se restringe ao 
fechamento dos manicômios, ela também conta com a implantação de uma rede de 
cuidados em saúde mental que é composta por uma série de serviços substitutivos para 
atender às diferentes necessidades das pessoas que sofrem com os transtornos mentais.  

 Isso indica que a reforma psiquiátrica no Brasil, não é uma negação às 
necessidades de cuidados em saúde, nem mesmo é a negação da doença mental. É na 
verdade, a tentativa de pensar outras estratégias em saúde que não excluam o suposto 
doente e que desconstruam os estigmas perpetrados pela instituição psiquiátrica. 

 Recentemente o poeta Ferreira Gullar veio a público demonstrar toda a sua 
insatisfação com a reforma psiquiátrica brasileira, através de dois grandes veículos de 
comunicação: o Jornal Folha de São Paulo e a Revista Época. A entrevista, concedida 
em maio de 2009 à revista, foi realizada justamente em função da repercussão das três 
colunas que havia escrito no mês anterior para o jornal. Segundo ele, a reforma 
brasileira considera que a doença mental não existe e por isso estabelece o fim dos 
hospitais psiquiátricos. O poeta desaprova a redução do número de leitos psiquiátricos. 
Considera que os profissionais de saúde não conhecem o real sofrimento que as famílias 
como a dele, que teve dois filhos esquizofrênicos, passam e afirma: 

Tem que internar. Nenhum pai e nenhuma mãe internam seus filhos 
contentes da vida, achando que se livraram. Não estou dizendo que a 
lei foi feita para perseguir as pessoas. Não vou imaginar uma coisa 
dessas. Ela foi feita com boa intenção. Mas de boa intenção o inferno 
está cheio. (GULLAR, 2009)  
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 Na mesma entrevista, Ferreira Gullar, que foi considerado subversivo pelo 
governo militar na década de 60 e 70, vai afirmar que é desesperador ser exilado, sentir-
se longe da família e dos amigos. Em nenhum momento da entrevista ou das colunas 
que havia escrito anteriormente ele reconhece as dificuldades do confinamento e do 
exílio gerados pela internação psiquiátrica, que em muitos aspectos pode ser igual ou 
pior ao exílio político.  

 É no mínimo importante ressaltar que o poeta Ferreira Gullar escreveu a coluna, 
não porque procurou um serviço para o seu filho e foi mal atendido, mas porque, 
considera preocupante a redução em mais de 30% dos leitos psiquiátricos do Brasil. 
Segundo ele, quem realmente sofre com essa transformação são as famílias pobres que 
não têm dinheiro para internar seus filhos em clínicas de repouso quando necessário.  

  Assim como muitos psiquiatras e algumas famílias de usuários dos serviços 
substitutivos, o poeta defende a internação, mesmo tendo um filho com 50 anos de 
idade que foi diagnosticado como esquizofrênico desde a juventude e que hoje, vivendo 
em um sítio no interior de Pernambuco, passa muito bem, sem reincidências e sem 
médicos e enfermeiros a sua volta. O que faz com que Ferreira Gullar se utilize do 
espaço que tem na imprensa para escrever um texto contrário à reforma no Brasil? Por 
que alguns pais como ele, sentem-se tão indignados com essa transformação na 
assistência em saúde mental? Quais são os reais problemas da reforma brasileira? 
Devemos nos interrogar sobre essa possível desassistência que ele considera existir, em 
que medida ela é real, em que medida os serviços substitutivos atendem ou não a crise 
como ele denuncia. Contudo, é fundamental questionar porque se defende tanto a 
internação hospitalar, porque a denuncia se limita ao fechamento dos leitos 
hospitalares? Será que a manutenção dos índices de leitos em hospitais psiquiátricos 
garantiria o cuidado? Os leitos que ainda existem garantem cuidado e os que existiam 
nas décadas de 70 e 80, em grande número, garantiam?   

 O posicionamento contrário à reforma tem muitas vezes se fundamentado nessa 
acusação ao fim dos hospitais, o que para alguns é o fim do cuidado adequado. Mas a 
proposta de desinstitucionalização não defende o fim da assistência e do cuidado em 
saúde mental e não se limita, como já disse, ao fim dos manicômios, ela propõe a 
desinstitucionalização do paradigma psiquiátrico, da instituição psiquiátrica. Nesse 
trabalho o que se problematiza é a relação entre as atividades desenvolvidas pela Rede 
de Saúde Mental no município de Aracaju e a efetivação da desinstitucionalização 
psiquiátrica, sem supor que a implantação das políticas públicas por si só garantam a 
ação desinstitucionalizante em sua totalidade.  

 Dessa forma, é imprescindível, antes de iniciar uma discussão a respeito dos 
processos de desinstitucionalização, no tocante a instituição psiquiátrica, definir 
primeiramente o que se entende por instituição, instituinte, instituído e a dinâmica de 
institucionalização, para que a partir de então se pense o processo de 
desinstitucionalização como sendo um processo complexo. Um processo que não se 
refere ao planejamento do novo, mas ao desmonte de lógicas antigas, lógicas que são 
efeitos das relações de poder. 

 O conceito de instituição durante muito tempo esteve atrelado à idéia do espaço 
físico ou da organização, o próprio Hospital Psiquiátrico, foi entendido, por alguns 
movimentos de reforma como sendo a instituição propriamente dita. Esses movimentos 
não colocavam em questão a própria psiquiatria, naturalizavam sua função e seu lugar 
de saber-poder. A instituição, entretanto, não diz respeito a um lugar onde os indivíduos 
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estão reunidos e submetidos a determinadas formas de pensar e de agir, por exemplo, na 
história da loucura a instituição que se engendra não seria o Hospital Psiquiátrico, e sim 
a Psiquiatria amparada pelo seu aparato técnico científico, administrativo e jurídico, que 
não se limita aos muros do asilo. As instituições são dimensões da existência social 
criadas, inventadas, responsáveis por engendrar formas de agir e pensar, dimensões 
transitórias e específicas à cultura e ao momento histórico que se desenvolvem. A 
religião, o Estado, a linguagem, a educação, a saúde são exemplos de instituições 
presentes na sociedade contemporânea. As instituições são ainda, contratos humanos 
criados com o intuito de atender a determinadas necessidades. Os homens se revelam 
em cada um desses contratos por serem seus inventores, mas são também produtos 
dessa invenção. Portanto, pensar as instituições é também pensar nos modos de fazer e 
nas relações de poder que existem entre os indivíduos. (PAULON, 2006) 

 Castoriadis (2004), considera a invenção das instituições algo fundamental no 
processo de socialização da espécie, indispensável à construção do caráter humano do 
ser coletivo. O processo de socialização edifica um modo de existência que não é 
limitado à dimensão funcional, ao contrário de outras espécies animais, o homem não 
vive para sobreviver ou para um fim biológico previsível. As instituições inventam 
novos sentidos para existência que é a significação imaginária social, portanto, as 
instituições fornecem os sentidos e os meios para a existência. Pode-se dizer que o 
imaginário social pode ser instituinte e ou instituído. O instituinte, criador, responsável 
por criar a instituição em geral sendo ele próprio, efeito da atuação dessas instituições, 
contudo não é um efeito previsível, nem produto da atividade de uma instituição 
isolada, mas do entrelaçamento das diversas instituições sociais, faz parte daquilo que 
existe, mas que não é do universo da racionalidade, o instituinte é o não dito, o 
invisível. Já o imaginário social instituído são as significações imaginárias sociais e as 
instituições quando se cristalizam ou solidificam-se, ele assegura a continuidade da 
sociedade, a reprodução e a repetição das mesmas formas que a partir daí regulam a 
vida dos homens e permanecem até que venha a mudança histórica ou uma nova 
criação que a transforme e substitua.  

 A sociedade é constituída pela tensão constante entre o instituinte e o instituído, 
que seria o próprio processo de institucionalização. A instituição é efeito do processo de 
institucionalização, onde as forças instituintes ao assumirem formas fixas instituem-se, 
tornam-se explicáveis e visíveis e por vezes, a cristalização produz a naturalização 
dessas instituições. Foi de tal forma que a instituição psiquiátrica, que assim como 
outras instituições é um efeito das relações de poder, por tanto tempo esteve sustentando 
o discurso da doença mental amparada pelo paradigma da racionalidade.  

 As instituições de tão cristalizadas e desprovidas de sentidos escondem 
interesses que justificaram sua produção, manutenção e o próprio processo de 
institucionalização. Por isso Foucault (2005), propõe sempre a análise dos discursos, 
que se interroguem as relações de poder que se instituem no discurso psiquiátrico e que 
naturalizam a superioridade da razão em detrimento da desrazão. Defende o 
questionamento às instituições, a pesquisa que interroga os discursos, porque são, nos 
diferentes discursos, que se manifestam as relações de poder existentes responsáveis 
pela cristalização de determinados modos de fazer. 

 Foucault (2005), com a construção da genealogia da loucura, ou seja, com a 
investigação das práticas discursivas que engendraram e são engendradas por 
determinados modos de pensar e lidar com a experiência da loucura, revela como as 
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relações de poder acabam instituindo determinadas práticas, a serviço do controle dos 
corpos e do controle da vida, o que ele chamará de biopoder. São discursos-práticas que 
se institucionalizam, formas de agir que fazem emergir determinados objetos, no caso 
da loucura, por exemplo: a doença mental, o tratamento moral e a própria psiquiatria. O 
que Foucault apresenta é a própria história da instituição psiquiátrica, desnaturalizando 
a condição da doença mental objeto e da própria psiquiatria como ciência portadora da 
verdade sobre esse suposto objeto natural, o doente.   

 O desmonte da instituição psiquiátrica na Itália é reflexo dos questionamentos 
que foram feitos à instituição, resultado da atuação das forças instituintes ali existentes, 
que originou a formação de um grupo sujeito, que já era autogestor. A experiência 
ocorrida na Itália, por volta da década de 60, reflete a força da dimensão instituinte, que 
aponta as contradições existentes a princípio no hospital e que passam a ser percebidas 
na rede social. O grupo reformista não se limita a montar uma estratégia de mudança, o 
grupo acaba se confrontando com aquilo que identificam como lógicas instituídas 
produtoras de doença, e com isso, as mudanças pensadas eram todas direcionadas ao 
desmonte de tal lógica.  

 Lapassade afirmava que o movimento da Antipsiquiatria, que aconteceu na 
Inglaterra também na década de 60, não poderia ser caracterizado como uma simples 
análise institucional, no sentido de análise da instituição-estabelecimento, mas como 
um verdadeiro movimento institucionalista, porque interrogava a hipótese da base da 
psiquiatria, que era certa concepção de transtorno mental que deu origem ao 
estabelecimento de cuidados, práticas terapêuticas, organizações e práticas sociais. 
Dessa mesma forma também, entendia o movimento da Psiquiatria Democrática que 
aconteceu na Itália, havia segundo ele, uma desnaturalização e historização da doença e 
do entendimento do que deveria ser a partir de então o cuidado. (RODRIGUES, 2005)  

  A Psiquiatria Democrática italiana, que serviu como referência para o 
movimento de luta antimanicomial brasileiro na década de 80, empreende o processo 
desinstitucionalizante sem necessariamente organizar-se como um movimento de 
caráter abolicionista nem um movimento de desospitalização apenas. Diferente dos 
movimentos que aconteceram na Europa e nos Estados Unidos a partir da década de 50, 
os quais se podem chamar de psiquiatria reformada, o movimento italiano teve um 
caráter desinstitucionalizante. O processo de desinstitucionalização na Itália, diz 
respeito à desinstitucionalização do paradigma. Que paradigma? O paradigma 
racionalista que tem como efeito a noção de doença mental. A psiquiatria assim como 
qualquer outro saber cartesiano, se legitima e funciona com base na relação racional 
entre a definição e explicação do problema (doença), acompanhadas da solução ou da 
possibilidade de solução (cura), tudo em função de uma leitura causal que se faz dos 
fatos. Contudo na prática, a história da psiquiatria aponta como essa relação é um tanto 
quanto mais complexa, em função do objeto problema, no caso a loucura. Portanto a 
crítica feita aqui não é referente à existência da doença em si, mas de um discurso e de 
práticas que produzem um modo de entender e lidar com tal doença. (ROTELLI, 
LEONARDIS e MAURI, 2001).  

 O que se pretendia com a reforma na Itália e no Brasil não era acabar com os 
manicômios apenas, nem mesmo desconsiderar a existência de uma doença que acarreta 
em problemas e sofrimento para a família e os doentes, é o desmonte da instituição 
psiquiátrica em suas lógicas de funcionamento, que por tantos séculos se manteve 
controlando, segregando e coagindo a vida, produzindo esse indivíduo excluído, 
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coagido, cerceado pela noção de periculosidade que o acompanha. É o combate ao 
estigma, combate que só se efetiva por meio dos questionamentos feitos a instituição 
psiquiátrica, que desencadeiam o desmonte da mesma. (ROTELLI, LEONARDIS e 
MAURI, 2001) 

 A instituição em questão, para o movimento de reforma italiano e para o 
movimento de reforma no Brasil é o conjunto de aparatos científicos, legislativos, 
administrativos, códigos de referência cultural e de relações de poder estruturados em 
torno de um objeto bem preciso a “doença mental”. É essa imensa rede de relações de 
poder que estiveram subjugando modos de vida e produzindo outros. O objeto para os 
reformistas deve ser sempre o sofrimento do paciente e sua relação com o corpo social, 
para tanto há uma complexificação do objeto, o objeto não é mais a doença mental 
(problema), a doença exclusivamente orgânica, que teria como solução necessariamente 
o internamento. 

 É por isso que se torna imprescindível delimitar o que é a desinstitucionalização 
para que então se pense a reforma, em que medida ela se efetiva e o que as atuais 
queixas contra ela indicam. Se essas queixas são elas também desinstitucionalizantes ou 
apenas discursos em defesa da instituição que a reforma pretende, ao menos 
teoricamente, desmontar.  

 No Brasil, desde a aprovação da lei 10.216 em 2001, o modelo substitutivo de 
atenção tem se expandido em detrimento do número de leitos psiquiátricos, o objetivo é 
superar a lógica hospitalar. Em 2002, por exemplo, existiam apenas 85 Residências 
Terapêuticas (RTs), em 2006 esse índice subiu para 475. Em Sergipe entre os anos de 
2002 e 2006 o número de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), subiram de 3 para 
20, além disso, na mesma época, o estado também já contava com a existência 12 
Ambulatórios de Saúde Mental. (BRASIL, 2007)      

 No município de Aracaju, capital do estado, as transformações começaram a 
acontecer quando em 2001 a cidade assume Gestão Plena do Serviço de Saúde, 
assumindo a partir de então o controle e a responsabilidade de todos os equipamentos de 
saúde. Logo no ano seguinte é fundado o primeiro CAPS no município e, a partir de 
então, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde são criados outros serviços, com o 
objetivo de compor uma rede de assistência, com caráter substitutivo. Atualmente a rede 
é considerada modelo quando comparada a outras cidades do país em função do nível de 
complexidade que adquiriu. (ARACAJU, 2008)  

 Mesmo a Rede de Atenção Psicossocial contando com diversos equipamentos 
para assistência, não está garantida a efetividade do processo desinstitucionalizante. Em 
Aracaju, assim como em outras cidades do Brasil, a rede se organizou de acordo com as 
determinações legais, a partir da implantação de uma série de políticas públicas de 
saúde, financiadas pelo governo. A reforma não foi acompanhada por um expressivo 
movimento social de apoio à luta antimanicomial. Tanto os profissionais quanto os 
usuários dos serviços não estavam envolvidos e implicados com o processo de 
desinstitucionalização.             

A implantação da rede de serviços substitutivos de saúde mental de 
Aracaju ocorreu, portanto, sem articulação de um expressivo 
movimento social†, verificada pela inserção de um número reduzido de 

                                                           
† Conforme registrado, em Aracaju, a reforma psiquiátrica de Aracaju acontece sem articulação com um 
movimento social expressivo. Apesar disso, temos observado um movimento de maior politização dos 
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militantes compondo o quadro de trabalhadores, os quais, em sua 
maioria, não tinham experiência prévia com saúde mental, nem sequer 
desejavam trabalhar nessa área. Desse modo, consolidou-se uma rede 
de atenção psicossocial fundamentada nas diretrizes institucionalizadas 
pela Política Nacional de Saúde Mental sem produção de sentido junto 
aos trabalhadores. Aliado a isso, a lógica da educação permanente era 
bastante incipiente. (...) Em linhas gerais, analisa-se que, 
acompanhando uma tendência nacional, consolidou-se uma rede 
municipal de saúde mental fundamentada nos princípios e diretrizes 
institucionalizadas pela Política Nacional de Saúde Mental, sem a 
devida produção de sentido junto aos atores sociais que habitam tal 
rede: profissionais, usuários, familiares e comunidade. Nesse cenário, 
concentrou-se esforços na abertura de CAPS, os quais tendem a 
funcionar ensimesmados, ilhados. (ARACAJU, 2008, p.09) 

 A implantação das políticas públicas no campo da saúde e em específico da 
saúde mental, portanto é perpassada por essa questão política e social, que é o sentido 
das práticas desenvolvidas. Para identificar as transformações e as precariedades da 
reforma no Brasil, antes de tudo, é preciso levar em consideração a história da luta 
contra a instituição psiquiátrica, a luta do movimento antimanicomial, contudo, é 
preciso também atentar para a história recente de implantação de políticas públicas que 
foram pensadas dentro de um movimento social, mas que não contam mais com uma 
participação social significativa para se efetivarem. Essas histórias precisam ser 
consideradas para que se possa pensar em que medida satisfaz-se ou não com a reforma 
no país.  

 Diante dessa realidade surge, em Aracaju, a construção de um projeto específico 
de gestão e cuidado, assumido pela Coordenação de Saúde Mental a partir de 2007. Esse 
projeto tinha como eixos principais de atuação: o fortalecimento da Diretriz de 
Educação Permanente e o fortalecimento das ações que extrapolem os espaços físicos 
dos CAPS’s. O objetivo era superar os problemas existentes na Rede de Atenção 
Psicossocial do município de Aracaju, produzindo um processo de 
desinstitucionalização psiquiátrica, qualificando os profissionais para o trabalho na 
assistência em saúde mental. Dentre as mudanças estruturais pensadas por essa gestão 
estão: a criação do núcleo de gestão inter-redes, o núcleo de apoio ao cuidado em saúde 
mental na atenção básica (NACSMAB) e a expansão e aumento nos investimentos 
referentes à função Apoio Institucional (AI).  

 Essas mudanças produzidas no funcionamento da rede foram pensadas a partir 
de inúmeras avaliações a respeito da realidade local. Considerando as necessidades dos 
usuários e também os problemas apontados pelos profissionais. Tais mudanças estão 
ainda, baseadas nos ideais da luta antimanicomial e são condizentes com os princípios 
reformistas. Sendo assim, são o exercício de busca pela produção de sentido na 
construção dos serviços substitutivos no município. E a partir de então é fundamental 
que se investigue quais foram os sentidos produzidos por tais transformações estruturais 
e que processos desinstitucionalizantes elas engendram. 

 É atentando para os discursos e as práticas e a sua relação fundamental com a 
lógica de produção de sentidos, que se destaca a importância de pensar a questão da 
loucura no contemporâneo sem desvincular-se do que se faz e do que se diz em nosso 

                                                                                                                                                                          

usuários, observada, por exemplo, no aumento do número de ouvidorias e de articulações entre os 
usuários na direção de garantir melhoria na assistência prestada. 
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cotidiano. Que práticas são essas? Que relação elas teriam com outras que já existiram? 
Quais as que se mantêm? Por que são mantidas? Que produtos, que objetos, que formas 
de compreensão da loucura são engendradas por elas atualmente? A 
desinstitucionalização, que é resistência, é a ação que interroga o instituído, fazendo ser 
visível outros possíveis. Possíveis que talvez não se operacionalizem pela lógica do 
confinamento, pela produção de uma anulação física e funcional do sujeito. A 
resistência apresenta outras possibilidades diante dessa que é a instituição assim como a 
concebemos, construída mediante uma relação de saber-poder médico, que se institui, e 
assim naturaliza, por exemplo, a condição do doente portador de determinada doença 
que deve ser sempre tratado de determinada forma, sem antes se interrogar que doença é 
essa e que forma é essa de tratar? 
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