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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho é resultado de discussões realizadas no grupo de estudos Saúde Mental 
& Mediação, do Programa Pólos de Cidadania da Universidade Federal de Minas Gerais, composto 
por estagiárias e técnicas das áreas de direito e psicologia que atuam nos Núcleos de Mediação e 
Cidadania (NMCs) dos Aglomerados Serra e Santa Lúcia, vinculados ao referido programa. Os 
NMCs trabalham em prol da efetivação de direitos humanos através da orientação sócio-jurídica e 
da mediação de conflitos em duas frentes: mediação atendimento e mediação comunitária. No que 
concerne à primeira, são atendidos casos diversos nos quais a violação de direitos está presente, 
sendo possível constatar, especialmente no NMC Serra, uma grande incidência de casos 
relacionados direta ou indiretamente a questões de saúde mental.  

Surgiu, então,  a necessidade de refletir sobre o papel dos NMCs no acompanhamento 
desses casos, uma vez que não se pretende ofertar atendimento clínico e os Núcleos não fazem parte 
da rede substitutiva de atenção à saúde mental estruturada a partir da Reforma Psiquiátrica. Nesse 
intuito, foi feito um breve resgate sobre a reforma psiquiátrica e sobre as legislações da saúde 
mental decorrentes da mesma, além de um estudo dos equipamentos que hoje compõem a rede 
substitutiva de atenção à saúde mental para que seja possível tentar circunscrever um lugar para os 
NMCs nesta rede em prol da efetivação de direitos dos loucos. 
 
2. REFORMA SANITÁRIA E REFORMA PSIQUIÁTRICA 
 
 Na década de 1970, à mentalidade pós Segunda Guerra Mundial, marcada pelo clamor por 
paz e democracia e pelo interesse pela cidadania e pelos direitos humanos, se somou à instauração 
da ditadura no Brasil, o que configurou um cenário de tensão no país propício ao surgimento de 
movimentos reivindicatórios diversos, dentre os quais destacam-se, no campo da saúde, os 
movimentos da Reforma Sanitária  e da Reforma Psiquiátrica. 

A Reforma Sanitária criticou as políticas de saúde vigentes, pautadas na privatização, na 
hierarquia máxima das relações médico-paciente e na conseqüente supressão do sujeito em função 
do diagnóstico. Foram criticadas também a pequena participação da sociedade nas políticas de 
saúde e, principalmente, a exclusão das camadas mais baixas da sociedade do sistema de atenção. O 
movimento surgiu com as seguintes proposições, conforme informa Cordeiro (2004): uma mudança 
do conceito de saúde, agora percebido como bem-estar físico, psíquico e social, ao invés da simples 
ausência de doença; a regionalização dos serviços; a abrangência universal dos mesmos; uma  
concepção integral dos sujeitos e a participação destes nas políticas de saúde. 

A Reforma Psiquiátrica, partindo da comparação entre os manicômios e os campos de 
concentração e denunciando os maus-tratos, a desumanização e privação de direitos a que os loucos 
eram submetidos, propôs, inicialmente, a humanização dos hospitais psiquiátricos. Mas, em um 
segundo momento, conforme afirma Tenório (2002), passou a requerer a extinção progressiva dos 
manicômios e sua substituição por equipamentos abertos, de caráter ambulatorial e que permitissem 
a integração do louco à sociedade e o exercício de sua cidadania.   Segundo  Amarante (1995), o 
ponto de partida se deu com a organização, em 1978, do Movimento dos Trabalhadores em Saúde 
Mental (MTSM), que denunciava as condições de maus tratos, as agressões e as altas taxas de 



mortalidade em manicômios. O mesmo autor define a Reforma Psiquiátrica como 
 

O processo histórico de formulação crítica e prática que tem como objetivos e 
estratégias o questionamento e a elaboração de propostas de transformação do 
modelo clássico e do paradigma da psiquiatria. No Brasil, a reforma psiquiátrica é um 
processo que surge mais concreta e principalmente a partir da conjuntura da 
redemocratização, em fins da década de 1970, fundado não apenas na crítica, mas 
também, e principalmente, na crítica estrutural ao saber e às instituições psiquiátricas 
clássicas, no bojo de toda a movimentação político-social que caracteriza esta mesma 
conjuntura de redemocratização. (AMARANTE, apud TENÓRIO, 2001, p. 27) 
 

Ambos os movimentos – Reformas Sanitária e Psiquiátrica – se entrecruzaram por algum 
tempo. No entanto, em 1988, a VI Conferência Nacional de Saúde culminou com a implementação 
da proposta do SUS pelo governo, incorporando o movimento sanitário aos equipamentos do 
Estado. A ruptura com o modelo sanitarista se deu em 1987, quando, conforme expõe Amarante 
(1995), a Reforma Psiquiátrica ganhou maior força na medida em que as discussões ultrapassaram o 
contexto acadêmico e prático e passaram a visar a sociedade civil, tornando-se, assim, um 
movimento social em prol de transformações no campo da saúde mental. Isso foi possível devido 
aos acontecimentos da I Conferência Nacional em Saúde Mental e o conseqüente II Encontro 
Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental, no qual foi estabelecido o lema “Por uma sociedade 
sem manicômios”, indicando uma mudança de direcionamento das reivindicações. Segundo 
Tenório (2001, p.35), este encontro estabeleceu  
 

A preocupação com o ‘ato de saúde’, que envolve profissional e cliente; não apenas 
instituições psiquiátricas, mas a cultura, o cotidiano, as mentalidades. [...] A crítica 
passa a enfatizar que a própria natureza do saber das práticas e instituições 
psiquiátricas deve ser questionada na perspectiva da cidadania do louco. 

 
Segundo Oliveira e Alessi (2005), essa perspectiva foi influenciada pela Psiquiatria 

Democrática Italiana, proposta por Franco Baságlia, que já havia inaugurado a sugestão de 
“reestruturar a cidadania da loucura, que teria sido retirada após séculos de exclusão social e de 
violência psiquiátrica” (BIRMAN apud OLIVEIRA e ALESSI, 2005, p. 194). Tenório , nesse 
contexto, também afirma a cidadania como ponto central do movimento, uma vez que “a reforma é 
sobretudo um campo heterogêneo, que abarca a clínica, a política, o social, o cultural e as relações 
com o jurídico, e é obra de autores muito diferentes entre si” (2002, p.28). 

Esta mudança de perspectiva foi acompanhada de uma grande adesão da sociedade civil, 
trabalhadores em Saúde Mental e familiares de pacientes psiquiátricos. A participação massiva no 
movimento chamou a atenção das autoridades brasileiras, o que possibilitou a ampliação do 
movimento de Reforma Psiquiátrica para o âmbito jurídico e a instituição de leis favoráveis à luta 
antimanicomial. 
 
3. A LEGISLAÇÃO EM SAÚDE MENTAL 
 
 O contexto de Reforma Psiquiátrica enseja uma discussão quanto à participação e 
importância de elementos jurídicos para a concepção de uma mudança em relação ao tratamento de 
pessoas portadoras de sofrimento mental. Pode-se entender que o Direito acompanha e reconhece 
esse processo de transformação. 
 Para o estabelecimento de uma lógica inclusiva, são previstas ações inter-setoriais e 
trabalhos interdisciplinares (BUSS, 2000 e MINAYO, et al., 2000 apud BEDIN, 2008), em um 
parâmetro de integralidade. Tal conceito refere-se à atenção plena à saúde, concebida como o bem-
estar físico, psíquico e social do indivíduo (Art. 3º, § único, Lei 8080/90). Nesse sentido, outras 
intervenções devem ser planejadas e concretizadas, para além da internação psiquiátrica. 
 A trajetória até a promulgação da Lei 10216/01, que trata dos direitos e da proteção das 
pessoas acometidas de transtorno mental (Art. 1º), foi longa e complexa, vinculada a outras 



reivindicações sociais. O percurso que levou à compreensão de que os loucos devem ter sua 
cidadania reconhecida demonstra que, mais do que uma opção política do legislador à época de sua 
elaboração e aprovação, houve um conjunto de fatores os quais subsidiaram este debate, que ganhou 
destaque com a adoção de um Estado Democrático. Neste, prioriza-se a cidadania participativa, o 
que coaduna com o entendimento de que deve haver uma corresponsabilização, envolvendo Estado, 
comunidade e a família do portador de sofrimento psíquico. 
 Um documento importante para essa conjuntura de luta antimanicomial é a Declaração de 
Caracas, aprovada em 1990, após a Conferência Regional para a Reestruturação da Assistência 
Psiquiátrica dentro dos Sistemas Locais de Saúde. Pretendeu-se formular uma sistematização acerca 
das reformas na atenção à saúde mental nas Américas. O diploma, reconhecido pelo ordenamento 
brasileiro por sua relevância, encontra-se, inclusive, na coletânea de Legislação em Saúde Mental 
(1990 a 2004), organizada pelo Ministério da Saúde. Demonstra-se, desta forma, uma preocupação 
em reunir e tornar acessível o acervo legislativo a esse respeito, tanto para dar visibilidade ao tema 
quanto para facilitar a consulta por profissionais e interessados na área. 
 O movimento de estabelecer regras jurídicas a serem observadas vem sob a perspectiva de 
definir diretrizes para a efetivação das medidas elencadas. O arcabouço legal é composto, então, 
não apenas por leis, mas também por decretos, portarias, resoluções e deliberações. É interessante 
perceber que, além do aspecto normativo comum ao Direito como ciência social aplicada, há um 
processo de adaptação do sistema jurídico para abarcar questões e situações relativas à saúde 
mental. 
 Há um reconhecimento, portanto, de que as especificidades do louco não interferem em sua 
condição de sujeito de direitos e deveres. Ademais, suas necessidades devem ser contempladas 
dentro da lógica do princípio de isonomia – tratar os desiguais à medida de sua desigualdade – 
tendo em vista que se trata de um cidadão. É sob essa ótica que os NMCs recebem casos em que 
portadores de sofrimento mental e/ou familiares demandam atendimento em busca, geralmente, de 
orientações sócio-jurídicas. Outra possibilidade é a demanda por um procedimento de mediação, o 
que é levado adiante desde que seja avaliado como encaminhamento adequado. A temática, por ser 
recorrente, enseja discussões entre as equipes interdisciplinares, tendo acarretado a criação de um 
grupo de estudos sobre o assunto. 
 No que tange à cidadania, conforme Medeiros e Guimarães (2002) afirmam, é preciso 
vislumbrar por trás da constatação da amputação da dignidade humana, da perda progressiva da 
auto-estima e da autonomia individual e coletiva, a consequência central do alijamento dos direitos 
de cidadania dos loucos. Propõe-se, nesse sentido, a ampliação das discussões sobre novas formas 
de atenção em saúde mental, redes de saúde, necessidade de intensificação de ações 
interdisciplinares e mapeamento das políticas sociais de cuidado e promoção de vida. 
 As autoras também retomam o princípio de entrelaçamento intrínseco entre a luta pela 
cidadania em uma sociedade e o melhoramento dos serviços de saúde e da assistência prestada, 
citando, dentro da realidade das conquistas brasileiras na área, o movimento pela Reforma Sanitária 
na saúde em geral, a Reforma Psiquiátrica, os dispositivos legais de superação do manicômio e o 
Movimento de Luta Antimanicomial. 
 A Lei 10216/01, que regulamenta a matéria e se preza pela integralidade, estabelece a não 
discriminação e o acesso ao melhor tratamento, prevendo a participação da sociedade e da família 
na garantia da reinserção social e da reabilitação psicossocial assistida ao louco. Para tanto, não 
basta que haja somente o restrito cumprimento de seus artigos e das demais legislações pertinentes; 
é preciso haver condições materiais e humanas para que as previsões legais sejam efetivadas, 
conhecidas e levadas ao plano de concretização na realidade diária dos serviços e da sociedade. A 
esse respeito, dispõe o Art. 4º, §2º do referido diploma legal, que o tratamento “[...] será estruturado 
de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo 
serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer e outros”. 
 
4. ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSTITUTIVOS 
 



 Conforme informações disponíveis no portal eletrônico da Prefeitura de Belo Horizonte1, a 
estruturação dos serviços municipais de Saúde Mental, baseados na lógica antimanicomial, busca a 
conquista da cidadania e a reinserção social dos portadores de sofrimento mental. Nessa 
perspectiva, vários serviços de atendimento aos usuários, bem como de seus familiares, são 
ofertados. 

A rede de atenção à saúde mental de Belo Horizonte está estruturada em conformidade com 
uma lógica territorial. Assim, o usuário dos serviços é referenciado no Centro de Saúde mais 
próximo de sua residência. Há, em Belo Horizonte, 147 centros de saúde distribuídos em nove 
Distritos Sanitários, sendo que 65 contam com equipes de saúde mental que atuam em parceria com  
cerca de 500 equipes de saúde da família. Sendo assim, aquelas unidades básicas de saúde que não 
têm equipe de saúde mental acionam a unidade mais próxima que disponha dos profissionais 
especializados para atender os casos que assim demandem. 

Os centros de saúde são responsáveis pela oferta de atendimento e acompanhamento fora da 
crise, e trabalham de maneira articulada com os outros serviços. Os Centros de Convivência são 
destinados à frequentação dos usuários que, fora da crise, desejam criar e/ou reforçar seus laços 
sociais. Os Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAMs) constituem a oferta de serviço 
durante as crises, sendo que o usuário ali permanece em regime de internação ou de permanência-
dia durante o período de tempo necessário para que a situação de crise seja superada. Além disso, 
há um serviço de Urgência Psiquiátrica noturna, que acolhe e atende os casos novos de urgência 
psiquiátrica e os encaminha, no dia seguinte, ao CERSAM mais próximo da residência do usuário. 

 Há ainda as moradias protegidas, nas quais residem usuários ex-internos de hospitais 
psiquiátricos com laços sócio-familiares já rompidos. Já as Equipes Complementares de Atenção à 
Saúde Mental da Criança e do Adolescente, além do atendimento técnico realizado, fazem múltiplas 
ações intersetoriais, envolvendo outras áreas, como  educação e ação social. Há também uma 
política de fomento ao trabalho e à produção composta por uma Incubadora de Empreendimentos 
Econômicos Solidários, que visa a conquista do trabalho e da autonomia financeira pelos portadores 
de sofrimento mental. O Programa do Ministério Público “De volta para casa” contempla egressos 
de hospitais psiquiátricos que voltaram para suas casas e recebem uma bolsa com valor estipulado.  
 Os resultados têm sido favoráveis, e demonstram o êxito desta forma de abordagem do 
sofrimento mental pautada pela busca do consentimento e da participação do usuário e seus 
familiares no tratamento, da garantia de seu pleno acesso aos serviços públicos, pela afirmação de 
seus direitos, pela sua politização como protagonistas do controle social. Contudo, como em tudo 
que diz respeito à oferta de serviços públicos, há dificuldades significativas que devem ser 
consideradas, dentre as quais se destaca a escassez de possibilidades efetivas de as unidades básicas 
de saúde (centros de saúde) serem capazes de absorver a excessiva demanda que lhes é endereçada. 
Considerando que toda a estruturação da rede de atenção à saúde mental sustenta-se no ponto de 
apoio constituído por essas unidades básicas de saúde, tem-se, então, uma medida das dimensões do 
problema: portadores de sofrimento mental desvinculados da rede de atenção à saúde mental e em 
processo de cronificação em decorrência da ausência e/ou da precariedade do tratamento ofertado. 
 
5. A ARTICULAÇÃO COM O UNIVERSO JURÍDICO 

 
Os serviços substitutivos criados para viabilizar a oferta de tratamento para a loucura em 

meio aberto incluem equipamentos cuja estruturação e cujo funcionamento exigem a 
interdisciplinaridade. Portanto, são serviços caracterizados pela atuação conjunta de profissionais, 
técnicos e estagiários de diversas áreas do conhecimento, organizados em torno da tarefa comum de 
acolher e tratar, a partir de uma perspectiva não preconceituosa e ética, aqueles que padecem de 
sofrimento mental. Essa rede de serviços contém equipamentos marcados por um viés mais clínico, 
mas “clínica” deve ser entendida numa concepção ampliada, pois inclui o social. Contém, também, 
outros equipamentos indispensáveis para que a loucura possa efetivamente circular no tecido social, 

                                                 
1 http://portalpbh.pbh.gov.br 



fazendo laços e inventando novas formas de ser e de existir. 
Os serviços vinculados ao Sistema Único de Saúde – CERSAM’s, Centros de Convivência, 

Centros de Saúde – partilham a característica de constituir a oferta propriamente dita de tratamento 
para o sofrimento mental. Mas há equipamentos vinculados a outros âmbitos do poder público que 
também reconhecem a importância e a necessidade de articulação interdisciplinar para que seja 
possível abordar a problemática do sofrimento mental de maneira menos reducionista e mais 
interessante. Em relação ao poder judiciário e à estruturação da rede de atenção à saúde mental em 
Belo Horizonte, podem ser destacados dois serviços cuja relevância tem sido cada dia mais 
evidenciada: o Programa PAI-PJ e a  3ª Promotoria de Defesa da Saúde/ Saúde Mental do 
Ministério Público de Minas Gerais. 

No que concerne ao trabalho desenvolvido nos NMCs, que atuam primordialmente em favor 
da efetivação de direitos humanos, pode-se dizer que o contato com estes dois equipamentos têm se 
apresentado como uma possibilidade bastante profícua no atendimento de casos de portadores de 
sofrimento mental. Isso porque são serviços que articulam, de maneira muito interessante, os 
campos da saúde e do direito. 

 
 5.1. PAI-PJ 
 

O Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário (PAI-PJ) foi criado a partir de uma 
pesquisa realizada em 1999 cujo objetivo era localizar processos criminais nos quais o autor de ato 
infracional fosse considerado louco. A fim de oferecer alternativas ao Manicômio Judiciário, em 
2000, foi apresentado à Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caráter de projeto-
piloto, o PAI-PJ. Pretendia-se, a partir da singularidade de cada caso, promover o acompanhamento 
dos loucos infratores, sendo a mediação entre o processo jurídico e o tratamento na rede pública de 
saúde um aspecto crucial. 

Uma equipe formada por psicólogo, assistente social e advogado recebe encaminhamentos 
dos juizes e a acompanha os casos. Estes, inicialmente avaliados com vistas à elaboração de um 
projeto clínico capaz de contemplar suas especificidades, posteriormente são encaminhados à rede 
pública de saúde. Este projeto de atenção ao louco infrator deve ser formalizado judicialmente, o 
que fica a cargo da assessoria jurídica do PAI-PJ. Este arranjo, que pretende validar a estruturação 
subjetiva diante da universalidade da lei, permite que o direito seja revestido de uma dimensão 
clínica, o que só é possível no caso a caso. A sentença proferida estabelece a medida judicial a ser 
cumprida, e, ao fazê-lo, produz um efeito de contenção que pode permitir que o sujeito se oriente 
em relação à cultura.  

A concepção de loucura que orienta o trabalho do PAI-PJ não se articula às noções de 
incapacidade ou de demência, nem tampouco às perspectivas que silenciam o louco. Por oferecer 
um lugar de escuta orientado pela teoria psicanalítica, o acolhimento das equipes torna possível que 
o louco infrator indique a direção que o trabalho deve tomar. Assim, um sentido de 
responsabilidade é produzido, e, já que a palavra do louco é reconhecida em sua dignidade, este se 
afasta da posição de objeto, alçando a condição de sujeito.  Os arranjos institucionais viabilizados 
pelo PAI-PJ pretendem ofertar pontos de conexão, criar condições de possibilidade para que o 
sujeito circunscreva, no discurso, o ato criminoso. A responsabilização do sujeito requer que ele se 
disponha, via linguagem, a tecer suas razões diante dos mecanismos institucionais do Estado. 

A responsabilidade é considerada condição primordial para que sejam vislumbradas as 
conexões possíveis no que concerne à inclusão social. Com relação a isso, Ribeiro (s/d) afirma que 
“é  possível destacar, a partir da escuta analítica endereçada aos casos acompanhados pelo PAI-PJ, 
que a responsabilidade constitui uma medida para inclusão”. Se o ato criminoso pode ser entendido 
como ruptura com os laços de alteridade, o fato de o sujeito ser convocado a falar permite que ele se 
posicione como responsável por sua condição, o que funda a possibilidade de retomada de um lugar 
possível na cultura.  Trata-se, nas palavras de Ribeiro (s/d), de “produzir a responsabilidade de 
apropriar-se da palavra, politizar o dis curso para que tenha cabimento nas tramas da cultura, elevar 
o louco ao lugar de cidadão”. A experiência do PAI-PJ  demonstra que é possível que os 



fundamentos da justiça operem sobre o louco infrator, desde que isso se dê através da solução 
singular que cada sujeito apresenta quando alguém se dispõe a escutá-lo. Nesse sentido, trata-se, 
conforme afirma Ribeiro (s/d), de uma experiência que ilustra como o ordenamento jurídico pode 
funcionar como via de acesso do sujeito ao simbólico. 

No que concerne ao trabalho dos NMCs, o contato com o PAI-PJ apresenta-se como 
possibilidade bastante interessante no que diz respeito à problemática da efetivação de direitos 
humanos. A oferta de um lugar de escuta para o louco que cometeu um crime descortina 
possibilidades não apenas de encaminhamento da questão clínica aí implicada, mas também da 
questão criminal propriamente dita. E isso de maneira a permitir que a dimensão da 
responsabilidade se apresente como algo capaz de ordenar a subjetividade e os vínculos sociais. 
Pode-se dizer que dar crédito à palavra do louco implica reconhecê-lo em sua condição de sujeito e 
de cidadão, e que a efetivação de direitos humanos requer este reconhecimento.  

 
5.2. PROMOTORIA DE DEFESA DA SAÚDE / SAÚDE MENTAL  
 
O Ministério Público, cujo papel principal foi ampliado pela Constituição Federal de 1988, 

atua para assegurar o cumprimento das leis, e desempenha, através de sua 3ª Promotoria de Defesa 
da Saúde/ Saúde Mental, importante papel no movimento da Reforma Psiquiátrica em Minas 
Gerais. Esta promotoria, além de outras atribuições no âmbito da saúde pública, é responsável por 
fiscalizar o cumprimento da legislação referente à saúde mental. A Lei 10.216, de 2001, que dispõe 
sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtorno mental e redireciona o modelo de 
assistência em saúde mental, é a referência principal. 

Por tratar-se de uma promotoria especializada, atende pessoas com transtorno mental com 
idade entre 18 e 59 anos e seus familiares, e também tem como público-alvo os serviços municipais 
de saúde mental. Através de sua atuação, oferece subsídios para a propositura de ações judiciais ou 
para providências extrajudiciais com vistas à garantia dos direitos das pessoas com transtorno 
mental. A fim de garantir o acesso a um tratamento de qualidade, acompanha usuários vinculados à 
rede municipal de atenção à saúde mental em situação de risco ou de vulnerabilidade. Em 
conformidade com a lei, elabora propostas e sugestões para que a Reforma Psiquiátrica seja 
viabilizada. 

Nos casos que envolvem questões ligadas à loucura, grande parte daqueles atendidos pelos 
NMCs refere-se a algum tipo de problema no acesso aos serviços de saúde mental disponibilizados 
pelo poder público municipal, ou então a dificuldades na manutenção do tratamento. Diante disso, 
os NMCs atuam em favor da mobilização do Centro de Saúde no qual a pessoa está referenciada 
para que seja viabilizada a oferta de um tratamento possível. Atua também junto a outros serviços 
da rede, mas a ênfase recai sobre a unidade básica de saúde do território de abrangência, em torno 
da qual toda a oferta de serviços e equipamentos é organizada. Contudo, nem sempre a intervenção 
neste âmbito é suficiente para que o direito à oferta de um tratamento seja assegurado. Por isso, o 
contato com a  3ª Promotoria de Defesa da Saúde/ Saúde Mental do Ministério Público de Minas 
Gerais tem se mostrado indispensável para o acompanhamento desses casos. 
 
6. O QUE É REDE? 

 
Segundo Nascimento (2007), redes são organizações baseadas em interdisciplinaridade, 

objetivos comuns, não hierarquização e construção coletiva de respostas para ambientes variados e 
mutáveis. Não se organizam segundo as necessidades do mercado, mas se sustentam por meio de 
relações de confiança e cooperação, objetivando a orientação de ações que visam a otimização de 
resultados de longo prazo. A rede, segundo este autor, é um tipo de organização que conecta atores, 
que podem ser indivíduos, coletividades ou organizações. Sendo assim, o bom gerenciamento de 
redes se dá através da garantia de condições sob as quais os atores (interdependentes entre si) 
possam interagir, sendo que o fator que mais favorece o sucesso é a realização da ação coletiva.  

 No sentido da não-hierarquização, o conceito de rede, no âmbito da política pública, deve 



estar relacionado com a concepção pluralista de poder, que reage contra uma concepção elitista e 
centralizadora. Assim, o poder nas redes é difuso, o que exige a participação de todos os atores na 
tomada de decisões, independente da posição ou cargo ocupado pelo ator.  Segundo Bacharach e 
Baratz (1963, apud NASCIMENTO, 2007, p.43), o conceito de rede remete à idéia de 
relacionamento informal, em posição de igualdade entre os atores sociais. De acordo com 
Nascimento (2007), as redes são arranjos que se firmam a partir de critérios de legitimidade social, 
ao contrário de outras organizações que se justificam apenas a partir de critérios econômicos. 
Objetivos e recursos são compartilhados na rede, visando à realização da ação coletiva.  

A importância do trabalho em rede para que o tratamento da loucura em meio aberto seja 
possível é inquestionável. Nesse sentido, o interesse  dos NMCs  em fazer parte desta rede, ainda 
que de maneira pontual e determinada pelas exigências colocadas pelos casos ali atendidos, reveste-
se de uma justificativa bastante consistente e orienta-se em conformidade com os princípios e com 
os valores da luta antimanicomial. Resta, então, dar visibilidade aos esforços de elaboração, 
empreendidos no contexto do grupo de estudos Saúde Mental & Mediação, de um lugar para os 
NMCs na rede de atenção à saúde mental de Belo Horizonte. 
 
7. CONCLUINDO: UM LUGAR PARA OS NMCs 

 
Pode-se dizer que, formalmente, a rede de saúde mental se define como organização que 

coordena ações sociais a partir da articulação não hierarquizada de serviços em que as tomadas de 
decisão são conjuntas para a realização de ações coletivas. A partir das observações, reflexões e 
discussões do grupo de estudos Saúde Mental & Mediação, foi possível vislumbrar uma rede 
ampliada que vai além de serviços de saúde e que se articula para tratar o sofrimento mental.  A  
rotina de trabalho dos NMCs suscitou questionamentos e inquietações sobre como proceder nos 
atendimentos aos portadores de sofrimento mental, e assim teve origem o referido grupo de estudos,  
o qual possibilitou um maior conhecimento sobre as especificidades da experiência da loucura e a 
implicação dos profissionais da mediação nas decisões sobre os casos atendidos. Esta implicação já 
pode ser considerada um indício significativo da participação dos NMCs na rede de saúde mental. 
Os mediadores,  pautados por metodologias de atuação que os guiam pelos caminhos da efetivação 
de direitos, podem contribuir para a compreensão dos casos e para as tomadas de decisões com 
relação aos encaminhamentos a serem dados. 

Além disso, a possibilidade de discutir e teorizar a experiência da loucura proporcionou uma 
melhora prática significativa nos atendimentos dos NMCs, que surgiu como efeito de algo que não 
foi posto como objetivo explícito do grupo de estudos a princípio: a diminuição do medo que 
acompanha o preconceito em relação à loucura. Isso guarda relações com os propósitos da luta 
antimanicomial, que recorre à convivência para destruir preconceitos. A convivência e a 
aproximação com o tema da loucura descortinou possibilidades de novas visões e de novas formas 
de lidar com os portadores de sofrimento mental. Pois só assim é possível que os objetivos da 
mediação, que incluem a emancipação dos sujeitos e a efetivação de direitos, podem ser alcançados. 
Não seria ético privar o louco de tal emancipação e da sua condição de cidadão, pautando-se apenas 
por um estereótipo social. 

O trabalho realizado nos NMCs em nada se confunde com um serviço de saúde; no entanto, 
após as discussões no grupo de estudos, foi possível perceber que tais núcleos podem, 
pontualmente, fazer parte da rede que atende portadores de sofrimento mental. Os mediadores 
atuam em favor da cidadania de todos e buscam a efetivação de direitos humanos e, nos casos de 
portadores de sofrimento mental, há o cuidado de não fazer meros encaminhamentos para a “rede 
oficial” de atenção à saúde mental. Busca-se, em consonância com os valores da luta 
antimanicomial, superar o  modo estereotipado de relação com a loucura e  acolher, de maneira 
ética, digna e criativa, essas pessoas que já são, com tanta freqüência, excluídas como cidadãs e 
cidadãos da vida na cidade. 
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