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Como podemos pensar a afirmação das diferenças enquanto elemento na 
produção de categorias identitárias e na constituição de subjetividades, em relação ao 
gênero e a “saúde mental”?  

O objetivo deste trabalho é trazer algumas reflexões que ajudem a pensar a 
interface saúde mental e gênero, no contexto da reforma psiquiátrica brasileira e dos 
estudos sobre os regimes contemporâneos de subjetivação, a partir da articulação de 
dados de pesquisa, da experiência no campo da assistência em saúde mental bem como 
de aportes teóricos pertinentes.  

Reconhecemos que inúmeros são os processos através dos quais podemos 
problematizar a constituição e modos de subjetivação contemporâneos; tais processos 
são produzidos pelos diferentes movimentos da contemporaneidade, aqui especialmente 
falando nas interfaces do campo da saúde mental. A argumentação aqui apresentada 
pretende contribuir com as necessárias rupturas, muitas ainda em processo, com os 
processos de disciplinarização, tecnologias de biopoder, que “modelam” os hábitos e 
condutas e que remetem a reflexão sobre os sujeitos marcados pela experiência nas/das 
práticas de saúde.  

Meus argumentos constituem-se dos atravessamentos da minha subjetividade e 
localizam-se não apenas nas interpretações que faço a partir do lugar em que fui me 
constituindo, mas também daqueles discursos aos quais fui e sou interpelada a produzir, 
“pois pensar é também pensar historicamente, um ato ancorado em um horizonte de 
interpretações e interpelações” (SWAIN, 2006, p.127).  

De início, então, cumpre-me falar de um destes lugares: o da militância e 
assistência, e atualmente na condição de pesquisadora, no movimento da reforma 
psiquiátrica brasileira. Este movimento foi iniciado na década de 70 a partir do 
questionamento dos saberes e práticas psiquiátricos e da crítica radical ao espaço do 
hospital psiquiátrico como local de tratamento. Teve como contexto o país em processo 
de democratização e, especificamente, um diálogo estreito com a experiência italiana, 
que já iniciara seu processo de reforma psiquiátrica, aprovara a Lei 180 e já fechara os 
hospitais psiquiátricos. Iniciado por trabalhadores da saúde e sustentado, até os dias de 
hoje por diversos atores, tais como usuários dos serviços, familiares, trabalhadores da 
saúde e também de outros campos do conhecimento, tal processo /movimento trata-se 
tanto de um movimento social quanto de um processo complexo que produz inúmeros 
sentidos e inquietações e que precisa ser (re)inventado cotidianamente.  

Em 2001, após vários anos de tramitação no Congresso Nacional e de 
mobilizações da sociedade civil organizada, o país aprovou a Lei 10216 (BRASIL, 
2004) que estabelece direitos para os portadores de transtornos mentais e redireciona a 
assistência psiquiátrica no país, indicando a criação de uma rede de serviços 
comunitários que substitua o hospital psiquiátrico. Desde a aprovação da lei, muitos 



serviços de saúde mental, baseados nos pressupostos do modelo psicossocial de cuidado 
(CAPS, NAPS, Serviços Residenciais Terapêuticos, além da articulação com a Atenção 
Básica através da Estratégia de Saúde da Família) vêm sendo implantados, de forma 
heterogênea, em todo o país. Abílio da Costa-Rosa (2000) propõe “a designação de dois 
modos básicos das práticas em saúde mental no modo tal como se apresentam no 
contexto atual: modo asilar e modo psicossocial” (p.142). Para tanto, traça um paralelo 
entre estes dois modos, no que diz respeito às concepções de paradigma, instituição, 
objeto e dos meios de trabalho, dentre outros e diz: “Por oposição ao modo asilar como 
paradigma das práticas dominantes, proponho designar modo psicossocial ao paradigma 
que vai se configurando tendo por base as práticas da reforma psiquiátrica.” (p.151) 

A proposta de assistência nestes serviços prevê a formulação de um projeto 
terapêutico que contenha propostas capazes de superar a simples assistência e 
incorporar uma nova forma de cuidar, contribuindo para a invenção de novas 
perspectivas de vida e subjetividades para os sujeitos.  

Esta breve introdução situa o argumento que será considerado no decorrer dessa 
análise: a constituição dos sujeitos no campo saúde mental, significativamente marcado 
pelas questões de gênero. 

Cabe-me, desta forma, apresentar o gênero como um modo de constituição de 
subjetividade que parece refletir-se sobre a complexidade da experiência do sofrimento 
psíquico, que tem aparecido com freqüência na experiência feminina percebida, 
sobretudo, pela busca por atendimento para o alívio do sofrimento pelas mulheres nas 
unidades de saúde. Como sugere MALUF (2006: 7):  

Nos estudos antropológicos sobre saúde mental, distúrbios psicológicos e/ou 
perturbações nervosas o gênero tem aparecido em sua relevância etnográfica- 
tanto quantitativa, pelo alto índice de mulheres sofredoras desse tipo de 
perturbação, quanto qualitativa, pelas especificidades da experiência social 
“feminina” da doença e do sofrimento psicológico, físico-moral ou do nervoso. 

  Temos percebido, em especial no desenvolvimento da pesquisa Gênero, 
subjetividade e saúde mental”, desenvolvida pelo Núcleo de Estudos de Modos de 
Subjetivação e Movimentos Contemporâneos, da Universidade Federal de Santa 
Catarina, coordenada pela Dra. Sônia Maluf, que a prática assistencial apresenta 
peculiaridades quanto à questão do gênero, tanto pela busca de alívio do sofrimento 
quanto pelo relacionamento que as mulheres estabelecem com seus pares no seu 
cotidiano a partir do gênero e das demais categorias que as identificam, tais como: 
mulheres, brancas, negras, gordas, pobres dentre outras, mas, especificamente para esta 
discussão, loucas/nervosas. Como diz SWAIN(2006:130):  

A desigualdade de gênero precede a de raça na ordem do discurso, pois se é 
mulher ou homem antes de ser branco, negro, amarelo, azul ou roxo. No ápice 
das desigualdades se é, portanto, mulher, negra, lésbica, pobre, gorda, velha, feia 
etc., em uma escala que parte do “natural”, da norma, para as diferentes formas 
de “diferença”. 

Em suas diferentes dimensões, podemos perceber que tanto a saúde mental quanto 
o gênero vem se constituindo como um regime de subjetivação que se desdobra não 
apenas nas políticas públicas como também nos modos de cuidar e buscar cuidados nos 
serviços de saúde mental. Ser mulher e/ou sofrer afetivamente acabam definindo uma 
série de concepções bem como modos de sentir e pensar tanto pelas próprias mulheres 
como pelos profissionais de saúde quanto pelas pessoas que com elas convivem. 

O gênero tal como exemplificado neste processo tem marcado, assim, as 
concepções e teorias acerca do sofrimento/insanidade, bem como as políticas públicas, a 
militância e a prática assistencial, tal como apontou SILVEIRA: “Além disso, gênero 



tem motivado o atendimento diferenciado na assistência médica, seja pela 
especificidade de características médico - fisiológicas, seja pelos preconceitos e 
estereótipos médicos a ele ligados.” (2000, p.84) 

Estas marcas, ainda que não estejam presentes explicitamente entre o rol de 
preocupações dos envolvidos no movimento da reforma psiquiátrica, são reconhecidas 
pela maioria destes. Quando se questiona sobre qual é o público que recorre aos 
serviços de saúde mental de alta, média ou baixa complexidade, seja entre gestoras/es 
e/ou trabalhadoras/es, a resposta é sempre a mesma: as mulheres. Tal fato faz pressupor 
que a pouca preocupação com uma particularidade tão marcante neste campo possa ser 
entendida como fruto de um entendimento de uma natureza feminina do sofrimento 
afetivo. Como foi apontado por ROHDEN, quanto a uma concepção de natureza 
feminina ligada a questões biológicas (o útero): “Daí derivaria a idéia de que as doenças 
das mulheres nada mais seriam do que a expressão mesma de sua natureza. Na medida 
em que são mulheres, são também doentes e são doentes porque são mulheres.” (2001, 
p.16) E, por isso, não se envidaria esforços para um entendimento maior disso. 
 Importante lembrar que estamos tratando aqui da experiência de mulheres 
acometidas por algum tipo de sofrimento psíquico que por não terem sido asiladas em 
função de suas diferenças e/ou sofrimentos, podem produzir novos significados para sua 
experiência com a loucura.  

Mas existe uma diferença? 
Faço aqui uma primeira reflexão sobre a diferença que, tanto no campo da saúde 

mental como dos estudos de gênero, se dá sobre os binarismos a partir dos quais 
definimos feminino/masculino; normal/patológico, dentre tantos outros. Como sugere 
SWAIN (2006:130): “... só há diferenças lá onde se estabelece um referente, e a 
“diferença” dos sexos aponta apenas para a construção social de um parâmetro 
corpóreo, fundamento de hierarquias.” Assim, para o feminino, o masculino é o 
referente historicamente construído assim como para o patológico, o normal, também 
em contingências históricas, foi construído e é atualizado na comptemporaneidade. 

Em Inventando o Sexo, Thomas Laqueur (2001), apresenta a questão da 
diferença sexual como uma categoria que não existia até o nascimento da medicina ou 
século XVIII, quando, segundo o autor, o sexo tal como o conhecemos foi inventado. 
Pode ser inventado por circunstâncias e contexto históricos que permitiram tal 
invenção.Até então, imperava o modelo de sexo único, que parecia ver os órgãos e as 
qualidades do corpo como formas de expressar hierarquia.  

Também FOUCAULT, em O Nascimento da Clínica e Vigiar e Punir, traz a 
discussão sobre o que é considerado loucura ou questões da alma e que, assim como a 
sexualidade, é mantida sobre controle pelo controle dos corpos. Para tanto, o louco é 
recolhido, mantido sobre controle nos asilos e hospitais psiquiátricos, reafirmando uma 
diferença entre os sujeitos da razão e os insanos. 

 No desenvolvimento da história percebem-se mudanças nesses dois domínios: 
da razão e sexualidade. No entanto, com o incremento da biologização da vida entende-
se que a loucura se vê localizada não mais na alma, mas no corpo e, assim como a 
sexualidade, passa a ser moldada na experiência da carne, definindo formas de 
comportamento socialmente permitidas e normalizadas. 

Neste sentido, quando falamos em uma especificidade do sofrimento feminino, 
estamos reconhecendo uma diferença? Qual o lugar da diferença nesta interface 
gênero/saúde mental? E que discursos essa diferença produz? 

Na tentativa de responder a estas questões, uma das possibilidades é entender a 
constituição do sujeito a partir da discursividade. Dos regimes discursivos que nos 
impelem desde que nascemos, a assumir uma identidade permanente e tantas outras 



modos de agir, pensar e sentir e que, de alguma maneira, conduz a uma homogeneidade 
que possibilita poucos espaços, internos e externos ao sujeito,  para a experiência com 
as diferenças. Ainda que possamos acreditar que estamos sempre nos diferenciando, nos 
tornando em desvio do que éramos e construindo pequenas diferenças que arejam nossa 
subjetividade, certo está que existe uma produção do gênero e também do louco a partir 
de um discurso médico, jurídico e ideológico. Tomamos aqui como referência, para 
tratar da discursividade, o exposto por SWAIN (2006:123): 

 O discurso, essa prática modeladora de significados no social e no político é, 
portanto, força que engendra a percepção do real, ou seja, aquilo que 
interpretamos como real é o que toma forma e sentido na nossa rede de 
percepções, em nossas condições de imaginação, recortadas por “verdades” 
circulantes em discursos científico-religiosos, que Foucault nomeia “regime de 
verdade”.  

Desta forma, entendo que assim como a saúde mental, o gênero se produz por 
uma complexidade discursiva, que é responsável por produzir corpos homens e corpos 
mulheres (PORCHART,2008), assim como corpos loucos. Esses, visivelmente 
marcados e subjetivamente experimentados, pela intensa medicalização do sofrimento. 

Neste momento do movimento da reforma psiquiátrica brasileira, em processo há 
vinte anos no país, percebe-se a necessidade do reconhecimento desse sujeito para além de 
sua doença/diferença, ainda que sua identidade seja fortemente marcada pelo sofrimento, pela 
carga de um diagnóstico psiquiátrico e pela categoria identitária a qual faz parte e que lhe 
permite acessar direitos. Esse é o paradoxo: afirma-se uma diferença para garantir a equidade. 
Assim também, especificamente, no movimento da reforma psiquiátrica brasileira, houve e 
ainda há um movimento no sentido de reconhecer os direitos das pessoas portadoras de 
sofrimento psíquico, o que desde já, encerra-os em uma categoria identitária.   

FOUCAULT (1995) faz uma discussão sobre estas relações de poder 
relacionando-as com relações estratégicas, vendo as estratégias de poder como um 
conjunto de meios operados para fazer funcionar ou manter um dispositivo de poder, 
mostrando como toda relação de poder implica uma estratégia de luta e, assim existe 
uma reciprocidade entre estas e estratégias de confronto. A partir daí sugere que para 
compreender as relações de poder talvez devêssemos analisar as formas de resistência e 
as tentativas de dissociar estas relações.  

Desta forma, tanto a igualdade quanto a diferença constituem-se como 
estratégias de luta por parte, aqui especificamente dos loucos e das mulheres (e também 
das mulheres loucas), para resistirem às relações de dominação. Ambos estariam 
situados em campos discursivos discursos tais como: o discurso diferencialista que 
estaria baseado nas diferenças biológicas e tantas outras, que poderia ser denominado 
como essencialista e, também, um discurso igualitarista, pensado sobre a base da 
igualdade de direitos, portanto, universalista.  Como sugeriu Ergas: 

Para os “igualitários”, o feminismo tende a desestruturar o gênero e está 
geneticamente ligado à sua presença opressiva; para os “defensores da 
diferença”, o feminismo tende a revalorizar o gênero e é provocado pela negação 
de identidade de que as mulheres sofrem. (Ergas, 1995:592)  
Sem traçar nenhum referente, acredito ser fundamental pensar o sujeito sobre o 

qual essas diferenças se apóiam e quais são os processos que o constituem, pensando na 
subjetivação como um processo, uma produção dos modos de existência e 
experimentação. FOUCAULT nos auxilia a pensar o sujeito nestes processos:  

esta forma de poder aplica-se à vida cotidiana imediata que categoriza o 
indivíduo, marca-o com sua própria individualidade, liga-o à sua própria 
identidade, impõe-lhe uma lei de verdade, que devemos reconhecer e que os 



outros têm que reconhecer nele. É uma forma de poder que faz dos indivíduos 
sujeitos. Há dois significados para a palavra sujeito: sujeito a alguém pelo 
controle e dependência, e preso à sua própria identidade por uma consciência ou 
autoconhecimento. Ambos sugerem uma forma de poder que subjuga e torna 
sujeito a.” (1995:235) 
Neste sentido, se o sujeito só se constitui enquanto tal enquanto assujeitado, 

importa ter claro como temos pensado estes processos e quais os elementos que estão ai 
colocados. 

Butler(1997) tratando da forma psíquica do poder argumenta que a sujeição está 
ligada ao discurso político e não individual ainda que seja iniciado e mantido pela 
agência do sujeito. Para demonstrar isso usa a noção de interpelação, a partir de Foucault 
e Althusser, mas mais especificamente do último, em que este utiliza a alegoria do 
guarda, para demonstrar o quanto a subjetividade é constituída através da lingüística, 
citando além desta alegoria outras como a do batismo, dos nomes enquanto condições 
para a produção de subjetividades. Nesse sentido, é preciso pensar o sujeito, 
paradoxalmente, como instrumento e condição de sua agência e ao mesmo tempo como 
subordinado, ou seja, privado da mesma. Pragmaticamente, podemos pensar que, em 
geral, após um diagnóstico psiquiátrico de depressão, por exemplo, parece se construir, a 
partir deste, um modo de perceber a experiência do sofrimento do sujeito, tanto por parte 
do profissional de saúde como da pessoa que sofre. 
   

Gostaria, por fim, de pensar nos processos atuais que estão em vias de 
produzir subjetividade. De produzir modos de vida. 

Quanto aos processos de subjetividade produzidos pelos inúmeros movimentos 
da contemporaneidade, aqui especialmente falando na interface saúde mental e gênero, 
estamos falando da ruptura, ainda em processo, com o disciplinamento que modela os 
hábitos e condutas. Para BUTLER (1197:122): “ What is called “subjetivity”, 
understood as the lived and imaginary experience of the subject, is itself derived from 
the material rituals by wich subjects are constituted.” (BUTLER,1997:122) 

PORCHART(2008) diz que o gênero estaria colocado para além dos gêneros 
compreensivos, para além da biologia e da cultura, mas como algo que se constrói como 
ato intencional e performativo. Ao tratar da importância do corpo na obra de Butler, 
aponta que não se trata de que o corpo não é redutível a linguagem, mas que a 
linguagem se produz no corpo. O corpo não acata a discursividade, ele resiste às normas 
sociais e excede as intenções do sujeito. Assim, “o gênero não tem um original, não tem 
uma essência, não é uma substância” (MALUF, 2008), mas um modo de produção de 
uma ilusão de substância. Ilusão no sentido de que o gênero não tem um original, se 
constitui no ato, na performatividade, que se dá através do corpo. 
 Por fim, acredito ser necessário refletir sobre como podemos contribuir, através 
de nossos discursos, para a compreensão de diferentes possibilidades de subjetivação e 
constituição de sujeitos, na interface do gênero e saúde mental e, por isso, finalizo com 
BUTLER argumentando que:  

será igualmente importante pensar sobre como e para que finalidade os corpos 
são construídos, assim como será importante pensar sobre como e para que 
finalidade os corpos não são construídos,e, além disso, perguntar, depois, como 
os corpos que fracassam em se materializar fornecem o “exterior”- quando não o 
apoio- necessário, para os corpos que, ao materializar a norma, qualificam-se 
como corpos que pesam.” (BUTLER in  LOURO,1999:170)  
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