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De repente

O velho tinha desapareido.

O novo surgira omo que por enanto.

Apagou-se ompletamente da memória todo o onheimento.

Não existia mais, en�m, nenhum ondiionamento.

O edifíio que albergava as antigas ideias

E os velhos preoneitos,

Desabara om toda sua estrutura,

Sem �ar pedra sobre pedra.

Baixada a poeira,

Após sua passagem,

Nas areias esaldantes do deserto de minha mente,

Fiam somente as maras dos teus pés;

No entanto,

Em seguida,

Em ada pegada resia uma �or.

Minha alma sileniosa desapareeu num larão.

Trans�gurado,

Observei extasiado,

Um deserto desolador

Transformar-se

Num imenso jardim em �or.

Sérgio Roberto Duarte de Medeiros



Resumo

Esta tese toma omo problema a �produção de idadania e autonomia do usuário

de saúde mental�. Esta formulação, bastante reorrente mas pouo disutida dentro do

ampo da saúde mental, é tomada omo uma espéie de �missão� da reforma psiquiátria.

Cidadania e autonomia, nesta formulação, apresentam-se omo algo a ser produzido no

�usuário�, seja em serviços de saúde, em espaços polítios, em assoiações de saúde men-

tal. Esta noção é estranhada, primeiramente, a partir do ontraste estabeleido entre um

movimento soial estrangeiro � o movimento britânio de sobreviventes � e o lugar do

�usuário de saúde mental� dentro da reforma psiquiátria. Coloando estas duas realida-

des lado a lado, prouramos evideniar que, sob os ideais pouo disutidos de idadania

e autonomia, enontram-se prátias que muitas vezes reforçam a tutela e o sileniamento

da experiênia dos �usuários�. As assoiações de saúde mental emergem no ampo pro-

blemátio omo entidades onde idadania e autonomia oupam um lugar entral, visto

que aumulam demandas de inlusão soial, defesa de direitos, geração de renda e au-

tonomização dos �usuários�. A aposta metodológia na pesquisa-intervenção possibilitou

que partiipássemos diretamente da onstituição de uma assoiação de saúde mental, a

Assoiação Construção. Expliitou-se então o aráter paradoxal da proposta de produzir

idadania e autonomia, visto que a sobrearga de demandas e a fragilidade do ontexto

soial em que se inserem as assoiações fazem om que elas se vejam failmente aprisi-

onadas em relações vertiais. Algo que experimentamos no proesso, mesmo em meio a

tentativas de imprimir horizontalidade às relações, de produzir autonomia e idadania. A

partir desta experiênia iniial, propusemos um novo dispositivo dentro da assoiação que

pudesse modi�ar as relações de saber/poder entre �usuários� e pro�ssionais. Os assoi-

ados foram onvidados a ompartilhar a atividade de pesquisa, em um aprofundamento

da dimensão partiipativa da pesquisa-intervenção. Nesta pesquisa, realizada ao longo de

um ano, um saber distinto se produz a partir do ageniamento entre saberes, perturbando

identidades, transversalizando o oletivo. A experiênia de pesquisar permitiu reon�gu-

rar o problema da tese, oloando a questão da autonomia e da idadania de outra forma.

Não mais algo a ser produzido no �usuário�, mas em uma perspetiva miropolítia, na

qual só se tornam possíveis omo exeríios realizados entre os sujeitos envolvidos, em

uma relação de afetação mútua e de invenção � ou seja, em assoiação.

Palavras-have: idadania, autonomia, usuário, reforma psiquiátria, assoiação.



Abstrat

This thesis takes as a problem the �prodution of itizenship and autonomy of the men-

tal health servie user�. This formulation, quite reurrent but not very oftenly disussed

within the �eld of mental health, is taken as a kind of �mission� of the brazilian psyhi-

atri reform. Citizenship and autonomy are interrogated and investigated to emerge as

something to be produed from an external, instrumental ation. The entral argument of

the thesis is that what we all autonomy and itizenship are nothing more than exerises,

than relationships. We propose to think of itizenship and autonomy in a miropolit-

ial perspetive, in whih they only beome possible between the subjets involved, in

their assoiation, that is, in a relationship of mutual a�etation and invention. From the

ontrast between the British survivor movement and the plae of �mental health servie

users� within the psyhiatri reform, we try to show that under the ideals of itizenship

and autonomy may be hidden praties that reinfore the tutoring and silening of the

�user� experiene. Mental health assoiations in Brazil, usually omposed of �users�, pro-

fessionals and family members, reeive demands for soial inlusion, advoay, inome

generation, and empowerment of the �users�, making them relevant plaes to researh this

problem. The methodologial tool of intervention-researh allowed the researher to par-

tiipate in the onstitution of a mental health assoiation, alled Assoiação Construção.

In this experiene, it beame possible to reognize diverse fores that ross the prob-

lemati �eld, explaining the paradoxial harater of the aforementioned mission. The

overload of demands and the fragility of the soial ontext in whih the assoiations are

inserted make them easily trapped in vertial relations, something that was experiened

by the researher, despite attempts to ahieve horizontality. From this initial experiene,

the assoiates were invited to ondut a partiipatory researh. Deepening the partii-

patory dimension of intervention- researh was thought as a devie, as something that

ould modify the relationships that had been established within the group, inreasing

its oe�ient of transversality. From the partiipatory researh experiene, displaements

were produed that allowed to rethink the �gures of itizenship and autonomy, from its

miropolitial dimension.

Keywords: itizenship, autonomy, servie user, psyhiatri reform, assoiation.
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Introdução

Esta tese tem omo ponto de partida um retorno. Ela se iniia om a minha volta ao Bra-

sil, após alguns anos morando, estudando e pesquisando em diferentes países da Europa.

Foram dois anos e meio de itinerânia pelo tal �primeiro mundo�, aquele que tanto referen-

iamos quando nos deparamos om as durezas de nossa realidade tupiniquim. Ao deser

os dois anar�nios degraus que ainda nos separam imaginariamente (e que poderiam ser

mil!), eu me enontrava de volta àquilo que realmente sentia omo um lar.

Esse retorno ao Brasil possibilitou que eu estranhasse a familiaridade das oisas. Eu

reenontrava e reonheia om alegria algumas singularidades brasileiras que antes eram

quase invisíveis, omo uma paisagem que se torna ada vez mais nítida à medida que

aumentamos seu ontraste. Por este olhar desaostumado, perebia mais o sorriso fáil

das gentes, a �uidez e sonoridade da língua-mãe, os problemas urbanos, a aspereza da

vida. Enxergava om mais lareza nossa impressionante apaidade de onviver om os

legados mais sombrios, toando a vida om uma leveza que era ao mesmo tempo bela e

estranha, espeialmente quando onfrontada om o peso do otidiano.

Através da minha pesquisa de mestrado, eu havia onheido diversos militantes do

�movimento britânio de sobreviventes� (survivor movement) ou de �usuários de saúde

mental�. O enontro om aquelas pessoas e suas histórias inríveis tinha exerido em mim

um efeito semelhante à utilização de um sistema de transporte e�iente, ou à sensação de

segurança ao aminhar por uma rua deserta à noite. Um ontato que oloava a questão:

por que não aqui?

Pesquisar este movimento soial de �usuários� foi uma esolha ligada ao meu perurso

pro�ssional e aos ampos em que eu enontrava �liação. A graduação em Psiologia na

UFRGS havia me aproximado das polítias públias. Nos estágios, desenvolvi meu in-

teresse pelo SUS e pela partiipação popular na polítia de saúde: havia trabalhado na

formação de um onselho loal de saúde e frequentado onselhos distritais e muniipais.

Seguiu-se a residênia em saúde oletiva, onde se fortaleeu minha identi�ação omo

trabalhadora do SUS, meu laço om os prinípios da reforma sanitária, da defesa do SUS

omo polítia partiipativa e demorátia. Na residênia, pesquisei novamente o ontrole

soial em saúde. Fiz também um perurso por serviços de saúde mental, espeialmente

em dois serviços resideniais terapêutios em Porto Alegre (um durante a graduação e

outro omo residente). Fiz um estágio na rede de saúde mental de Belo Horizonte, onde
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onhei o Fórum Mineiro de Saúde Mental e da ASUSAM, assoiação de �usuários de

saúde mental� de Belo Horizonte. Também vivi os festejos ontagiantes do 18 de maio

belorizontino, e partiipei da marha dos usuários a Brasília pela reforma psiquiátria,

oorrida em 2009.

A vivênia estrangeira desnaturalizou, para mim, a atuação dos �usuários de saúde

mental� brasileiros. Seja nos serviços de saúde mental, no ontrole soial, na luta anti-

maniomial, via-os quase sempre atrelados aos pro�ssionais de saúde, om um disurso

muito semelhante, sem uma ação polítia independente. Os �sobreviventes� britânios,

por outro lado, pareiam agir de forma muito mais aut�noma, muito mais reivindiativa,

questionadora, e haviam onquistado um espaço polítio que aqui não se abria. Se antes

pareia natural que a impossibilidade desta atuação mais �aut�noma� fosse deorrênia

das trajetórias de instituionalização, dos efeitos olaterais dos mediamentos, da intensi-

dade dos sintomas e do sofrimento, isso se tornava mais inerto à medida que eu onheia

pessoas om experiênias de vida muito semelhantes, mas om atuações soiais e polítias

bastante distintas.

O enontro om os �sobreviventes� na Inglaterra trouxe um estranhamento que reo-

loou, para mim, a questão da idadania e autonomia do �usuário de saúde mental�. Essa

expressão, tão reorrente no meio da reforma psiquiátria, da militânia do movimento

antimaniomial, da prátia da atenção psiossoial, foi se on�gurando, a partir da expe-

riênia estrangeira, omo algo que mereia ser investigado. Por que pareíamos estar tão

mais próximos da dependênia, da tutela, da subordinação, mesmo quando partíamos de

nossas intenções mais libertadoras? Que atravessamentos histórios, soiais, instituionais

poderiam expliar nossas di�uldades em produzir essa idadania e essa autonomia?

Várias pesquisas naionais já sinalizavam estas ontradições, apontando para a di-

�uldade dos trabalhadores de saúde mental se desvinularem de lógias maniomiais,

estranhas à reforma psiquiátria. Geralmente terminavam por sugerir a quali�ação da

formação pro�ssional omo forma de lidar om o problema: os trabalhadores preisariam

se aproximar mais dos prinípios da reforma, para assim estabeleerem relações mais

horizontais e demorátias. Se atuassem mais de aordo om estes prinípios, estimula-

riam o protagonismo, a partiipação, o empoderamento, a inlusão soial dos �usuários�,

promovendo a ampla mudança soial almejada para nosso país.

Esse disurso, que havia me formado, me subjetivado, também era o que me impelia

a pesquisar mais a fundo este tema. Intimamente, eu me questionava: será que pode-

ríamos produzir esta idadania e autonomia que tanto almejávamos, e que o �primeiro

mundo� pareia demonstrar omo possível?

Esolher a pesquisa-intervenção omo inspiração metodológia foi a ousadia prinipal

desta tese. Isso porque, a partir desta deisão iniial, tudo se modi�ou. A pesquisa-

intervenção obrigou-me a mergulhar em meu ampo problemátio de orpo inteiro, aei-

tando a inseparabilidade entre pesquisadora e �objeto� de pesquisa. Na pesquisa-intervenção,
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dizem, pesquisadora e ampo de pesquisa se produzem mutuamente. Isso pode pareer

uma metáfora ou uma faláia pós-moderna, mas se trata de algo literal, que se experi-

menta ao longo do proesso de pesquisa. A separação é radialmente abolida, om tudo o

que isso implia.

A pesquisa-intervenção inviabiliza, assim, a realização de uma rítia distaniada.

Pelo ontrário, ela torna neessário um onstante olhar para as próprias prátias, uma

onstante análise das forças invisíveis que também atravessam quem pesquisa. Por isso,

as impliações se multipliam ao longo deste texto. Foi um proesso de fazer e desfazer, de

idas e vindas, ao longo do qual muito se modi�ou, inlusive nós, os envolvidos; inlusive

eu, pesquisadora, psióloga, pro�ssional. Também o problema se modi�a várias e várias

vezes, em um proesso quase onvulsivo, de reviravoltas febris, desonfortáveis, que o

fazem revelar mais e mais faetas, provando ser muito mais omplexo e desa�ante do que

pareia ser iniialmente.

Nesta pesquisa-intervenção, onstituímos junto om muitos outros olegas, amigos,

�usuários�, aquilo que se se tornou a Assoiação Construção. Também om eles e elas,

nos aventuramos a fazer uma pesquisa om outros �usuários� da região de Porto Alegre.

Foram mais de três anos de trabalho onjunto, onde muito se passou. Esta tese proura

dar uma forma esrita a tudo isso, a partir de um olhar neessariamente singular, parial,

de alguém que muito esteve envolvida om o proesso. Nossa únia bússola era o problema

que nos provoa � uma bússola um tanto loua, porque não se mantém �xa e estável. Nosso

norte às vezes se assemelhava a um fantasma, evaporando sempre que nos aproximávamos

dele om intenção de apturá-lo em sua forma �nal.

A idadania e a autonomia pareiam se loalizar, iniialmente, no �usuário�. Elas pare-

iam ser algo que preisava ser resgatado, produzido, dentro destes sujeitos que �usam� ser-

viços de saúde mental, em suas mentes, seus grupos, suas assoiações, seus movimentos.

Aos pro�ssionais, pareia aber a tarefa de produzi-las. Foram forças que passaram por

mim, e que prouramos analisar e interrogar omo pistas do que se passa om nosso

problema.

Felizmente, o proesso nos levou para muito mais longe do que imaginávamos, for-

çando a reon�guração da pergunta que pedia pela autonomia, pela idadania. Ali onde

se tentava produzi-las, elas não estavam. Sempre que tentávamos empoderar o outro, o

poder se enrijeia. Foi preiso inventar novas formas de intervir, de onviver, de estar

em assoiação, para que algo novo pudesse se produzir. Este algo novo, no entanto, não

se loalizava mais no �usuário�, mas entre nós. Foi preiso desloar a pergunta, para se

interrogar sobre o que se passava em nossa relação.

Fazermos uma pesquisa juntos foi uma forma de enfrentar a questão da autonomia e

da idadania de outro lugar. De entendê-las mais omo uma experimentação do que omo

um estado a ser alançado. Mergulhar no jogo de forças e exerê-las ali, no momento pre-

sente, em atos ontínuos, em onstantes tensões e paradoxos. Assumi-las omo exeríios
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étios, estétios, polítios, línios, desolando-as do ideais que invariavelmente nos asso-

lam. Desistir das �ideias �xas� para embarar em �ideias móveis�, aeitando orrer o riso

de não saber onde se vai hegar � ou melhor, tendo a erteza de que não se sabe onde se

vai hegar, e que só assim é possível se aproximar de uma autonomia, de uma liberdade,

de uma demoraia ou idadania que já nada guardam de semelhança om nossas utopias

modernas.

O argumento entral da tese é de que aquilo que hamamos de autonomia e de idada-

nia não são mais do que exeríios, do que relações. Assim, a idadania e a autonomia não

podem ser tarefa de reabilitadores, não podem ser algo que se possui ou não se possui, não

podem ser rivos de avaliação. Não podemos lamentar sua ausênia no Brasil, enquanto

exaltamos sua presença em outros lugares. Só podemos enontrar algo que se asseme-

lhe a elas quando desentramos o olhar do usuário, do sujeito, do indivíduo, do idadão

aut�nomo, para uma relação, a qual ompomos neessariamente. Algo que aontee entre.

Esrever esta tese, fazer esta pesquisa, é preiso dizer, foi um proesso difíil, desgas-

tante, arregado de um pathos que preisou ser difereniado da ulpa e da sensação de ter

fraassado em algo. Para além de identi�ar erros e aertos, tratou-se de reonheer em

nós as forças que nos levam a agir de determinadas formas, a reproduzir ertos disursos,

ertas prátias. Foi preiso reonheer e desnaturalizar as formas que nos orientavam, e

que busávamos apaixonadamente reproduzir. Só assim, depois de suspendê-las, pudemos

tomar o pulso frao da miropolítia, dos pequenos gestos que exigem atenção, abertura,

paiênia, bom humor, leveza. Mais do que reproduzir um �mundo primeiro�, preisamos

nos indianizar, nos desolonizar, enlouqueer um bom tanto, para desobrir onde estava

a potênia da autonomia e da idadania miropolítias.

Ao �nal, entendemos que a idadania e autonomia não passam tanto por fundar As-

soiações, mas por estar em assoiação, por assoiar-se. E que produzir não é algo que se

assemelhe a uma linha de produção, onde se molda algo em função de um modelo, mas

a uma produção-usina: produção de onexões, de ageniamentos, de proliferações. Nesta

produção, não há intervenções estritamente ténias. Se falamos de relações, é porque

não há separação ompleta entre eu e o outro, entre o pro�ssional e o usuário. E não há,

portanto, privilegiados que se dispensam de pensar os seus lugares, que apenas indiam

aminhos a serem perorridos, que agem sobre o outro. Não há libertadores e libertados,

há apenas o exeríio onstante da liberdade omo prátia re�etida de poder.

Da polítia narrativa

Esrever é difíil porque requer esolhas onstantes: a ada linha, a ada palavra, uma

esolha. Falar de mim? Falar de nós? Falar de algo impessoal, que se passa? As opções

linguístias são pouas para expressar estes desloamentos entre eu, nós e aquilo que se

passa, o plano pré-individual que se desobre. Nossa opção foi por irular entre estes

registros. Seremos às vezes nós - quando estivermos em grupo, mas também quando se
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tratar de um oletivo de forças que passa momentaneamente por mim

1

. Outras vezes, no

texto, voltarei a ser eu, utilizando a primeira pessoa do singular. Isso quando pereber que

a singularidade tomou a forma de indivíduo, e que isso preisa ser expliitado. Às vezes

estarão no texto oisas que se passam entre, ou oisas que agem � simplesmente porque é

preiso reonheer que as oisas se passam e as oisas também agem!

Não há omo prometer uma preisão nestes limites. Faremos o melhor para esrever

atentas a essas mudanças de intenção, mas deslizes serão inevitáveis, já que estamos

falando de algo bastante sutil

2

.

Na esrita, também é preiso lidar om o gênero das oisas. Tentaremos não dar

a supremaia ao masulino, presumindo que nem tudo que é mais de um seja homem

ou maho. Por isso �guram no texto pesquisadoras, psiólogas, louas, interaladas om

pesquisadores, psiólogos e louos. Evitaremos o uso do �X� omo marador indifereniado.

Embora seja uma solução generosa, seu uso em um texto longo omo esse pode torná-lo

pouo amigável à leitura.

Evitaremos, sempre que possível, o uso de iniiais maiúsulas. Com a exeção de nomes

próprios, títulos de obras, iníios de frases, optaremos pelas letras minúsulas. Isso porque

queremos ressaltar o aráter minúsulo daquilo que designamos. Falaremos da reforma

psiquiátria e não da Reforma Psiquiátria, por exemplo, porque não a entendemos omo

uma entidade sempre idêntia a si mesma, mas omo um movimento heterogêneo que

está sempre diferindo e se transformando. As letras maiúsulas têm o poder de elevar as

palavras ao universo das ategorias ideais, justamente aquilo que aprendemos a evitar em

nossa pesquisa.

Outro aspeto importante desta esrita foi deidir omo lidar om nosso �objeto� ini-

ial, o �usuário de saúde mental�. Esse termo, tão difundido na saúde mental brasileira, era

iniialmente um termo natural, que usávamos indisriminadamente seguindo as tendên-

ias naionais. Ao longo da pesquisa, ontudo, ele foi se tornando ada vez mais estranho

e questionável. A identidade que ele pretende demarar foi se desfazendo e ao mesmo

tempo se multipliando, proliferando. Para usar este termo, tão entral a essa investiga-

ção, optamos por trazê-lo sempre entre aspas. Essas in�modas suspensões do texto visam

provoar justamente o in�modo, o estranhamento neessário para que o termo pera sua

naturalidade. Optamos também por manter o termo em sua versão genéria masulina,

apesar do riso de fazer submergir todas as �usuárias� que preisávamos também designar.

Esta opção se justi�a porque queremos marar a dimensão ategória do termo, sua falta

de onretude e preisão ao se apliar ao otidiano. Se falamos de �usuários� é para marar

1

Por exemplo, quando esrevi há pouo que foi �nossa opção irular por estes registros�, o uso do

plural é uma forma de sinalizar que minha opção não diz respeito apenas a uma esolha pessoal, mas a

uma forma de pensar a esrita que deve a muitos outros, e que reonhee a autoria omo algo que não é

individual.

2

Podemos �ar aprisionadas em um modo de esrita por várias páginas, por exemplo, apenas por força

do hábito.
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sua generalidade, e o uso do masulino intensi�a a padronização da designação.

Na estruturação do texto, os apítulos se dispõem da seguinte forma. Iniiamos o

texto trazendo essa experiênia �primeira� que foi o ontato om o movimento britânio

de �usuários� e sobreviventes, e araterizamos este movimento que é em grande parte

desonheido do públio brasileiro. Em seguida, desenvolveremos a proposta da reforma

psiquiátria, da atenção psiossoial e da luta antimaniomial no Brasil, prourando dar

relevo prinipalmente ao lugar oupado pelo �usuário� no proesso brasileiro.

No apítulo 2, nos onentramos nas histórias de assoiações de saúde mental. Primei-

ramente, mapeamos o que fazem as assoiações brasileiras, identi�ando alguns de seus

dilemas e paradoxos. Em seguida, passamos à experiênia de nosso ampo de pesquisa-

intervenção, em sua etapa iniial que envolveu a onstituição de uma assoiação de saúde

mental em Porto Alegre. Nossa experiênia evideniou uma série de armadilhas que dizem

respeito às demandas endereçadas às assoiações no ontexto da reforma psiquiátria, es-

peialmente quando onsideramos a realidade brasileira em toda sua omplexidade. Já

apareço, omo pesquisadora, profundamente impliada om as questões que se oloam

no otidiano da assoiação. A análise destas impliações produz questões que ajudam a

repensar o ampo problemátio, desdobrando-o em omplexidades que à primeira vista

não se revelam.

O apítulo 3 é dediado a revisar a idadania e a autonomia omo oneitos, tanto

em suas formulações mais genérias quanto em sua apliação ao ampo da psiquiatria

e da �saúde mental�. Prouramos retomar algumas oneitualizações mais lássias mas

também onfrontá-las om investigações que fraturam sua suposta unidade, aprofundando

o aspeto paradoxal destes oneitos e das tentativas de intervir sobre estas instânias

através de ertas prátias de subjetivação.

Nestes três primeiros apítulos, portanto, delineamos aquilo que ompõe o ampo pro-

blemátio da tese. Mapeamos prátias e disursos que muitas vezes se ontradizem, e que

por isso mesmo revelam aspetos dissonantes, geralmente invisibilizados em formulações

genérias, palavras de ordem, ideais e bandeiras. Apontamos estes paradoxos não apenas

naquilo que está fora ou longe de nós mas também em nossas próprias prátias, eviden-

iadas no trabalho de onstituir a assoiação. Na elaboração deste ampo problemátio,

nosso foo se direiona às diferentes formas de se falar e pratiar a �produção da idadania

e autonomia do usuário�.

O apítulo 4 aompanha o proesso de realizar uma pesquisa juntamente om os olegas

da Assoiação Construção. Momento em que nossa pesquisa-intervenção aprofunda sua

dimensão partiipativa, quando onvidamos outros para ompartilharem onoso a tarefa

de pesquisar e produzir onheimento. Longe de eliminar os paradoxos, este proesso

experimental nos possibilitou habitá-los desonfortavelmente, sustentando a tensão omo

um exeríio onstante de alteridade. Trazemos em detalhe vários momentos signi�ativos

deste proesso de pesquisa, aompanhando aquilo que produziram em nosso oletivo.
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No apítulo 5 expliitamos nossas estratégias metodológias. De forma ontrária à mai-

oria das esritas aadêmias, que ostumam trazer esta disussão no iníio do trabalho,

a inversão deorre de uma proposta de primeiramente operar om o problema, de fazer

funionar as ferramentas metodológias. Isso porque entendemos que elas não preedem a

estruturação do problema, mas são dele indissoiáveis. Assim, neste apítulo retomamos

os elementos deste já traçado plano, para podermos falar mais detidamente sobre omo a

partiipação em pesquisas pode ser pensada omo um dispositivo da pesquisa-intervenção.

Também elaboramos neste momento mais alguns aspetos a respeito de nossas implia-

ções, analisando que pistas estas puderam nos forneer sobre o problema de pesquisa.

Elaboramos ainda algumas notas �nais onde osturamos as re�exões de nosso proesso

de pesquisa-intervenção om mais algumas pistas teórias, reorrendo ao pensamento de

algumas autoras e autores para situar idadania, autonomia, louura, alteridade e dife-

rença a partir de uma dimensão miropolítia.

Convidamos, assim, nossa prezada leitora ou leitor a nos aompanharem ao longo das

próximas páginas, ompartilhando o perurso que, em quatro anos de doutorado, pude-

mos realizar. Não prometemos grandes revelações ou desobertas, nem a elaboração de

novas teorias ou fatos ientí�os. Mas esperamos que as ambalhotas de nosso indomável

problema possam despertar interesse su�iente para que �quem onoso até o �nal.

9



Capítulo 1

Esboço de um ampo problemátio

Voê foi o primeiro a nos

ensinar � tanto em seus livros

quanto no domínio da prátia �

algo de fundamental: a

indignidade de falar pelos outros.

Gilles Deleuze, em onversa om

Mihel Fouault (2007, p.72).

Neste apítulo, oloamos lado a lado a onheida história do movimento brasileiro de

reforma psiquiátria e a menos onheida história de um movimento estrangeiro, o movi-

mento britânio de sobreviventes. Fazemos isso om uma intenção semelhante àquela dos

artistas plástios, que usam o ontraste para expliitar diferenças, evideniar equilíbrios

e desequilíbrios, produzir ritmos e pulsações. O ontraste pode expor a preariedade dos

arranjos, a instabilidade das oisas - ele ria tensões no plano visual e afetivo. Aqui, preten-

demos estabeleer um ontraponto omo forma de sinalizar, à leitora ou leitor brasileiro,

a existênia de um insuspeitado ampo de possibilidades.

Prouramos destaar o lugar dos �usuários de saúde mental� dentro do panorama

soial, polítio e assistenial brasileiro, a partir deste ontraste om uma realidade es-

trangeira que nos fez estranhar primeiramente o que onheíamos. A existênia de um

proesso de organização �aut�noma� de �usuários� em outros lugares desnaturaliza sua

ausênia aqui, e nos possibilita interrogar um pouo mais omo se desenvolvem as rela-

ções entre �usuários�, �pro�ssionais� e �familiares� no proesso da reforma psiquiátria.

1.1 Experiênia �primeira�: um movimento de sobreviventes

A história da psiquiatria é marada por ontrovérsias e turbulênias, mas nem sempre

foi omum haver manifestações de reprovação da parte de paientes psiquiátrios, dos

hamados �louos� ou daqueles que hoje hamamos de �usuários�.
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Na Inglaterra, existem registros esparsos de protestos de paientes e ex-paientes psi-

quiátrios a respeito das ondições de tratamento nos hospitais antes dos anos 1960.

Alguns datam do séulo XVIII e XIX, omo a obra de Urbane Metalf, que publiou em

1818 The Interior of Bethlehem Hospital, onde narrava as rueldades in�igidas aos paien-

tes e a orrupção dentro do primeiro mani�mio da história, no qual havia sido internado

(Porter, 1981, 2002). Há também o relato de John Pereval, �lho de um ex-Primeiro Mi-

nistro britânio, que foi internado em duas instituições para louos. Após ser libertado,

relatou sua indignação em A Narrative of the Treatment Reeived by a Gentleman, During

a State of Mental Derangement, publiado em 1838, no qual denunia ter sido tratado

de forma não apropriada a um homem de alta lasse. Pereval relata om surpresa omo,

a partir do momento que foi delarado louo, suas objeções ou preferênias deixaram de

ser atendidas, e seu onsentimento tornou-se subitamente desneessário para qualquer in-

tervenção sobre seu orpo, sendo tratado omo um �móvel ou uma estátua de madeira,

inapaz de desejo, vontade ou julgamento� (Porter, 2002, p.160). Posteriormente, Pere-

val riou uma das primeiras assoiações de ex-paientes psiquiátrios, o Alleged Lunatis'

Friends Soiety, ou a Soiedade de Amigos dos Supostos Lunátios, que alertava para os

perigos de internação injusta de pessoas sãs em hospíios (Porter, 2002).

Foi, entretanto, apenas na segunda metade do séulo XX que a existênia da instituição

maniomial passou a ser alvo de problematizações mais profundas em relação ao seu papel

na soiedade, e que os paientes omeçaram a integrar o oro de vozes que se erguiam

ontra o mani�mio.

O movimento dos direitos ivis nos anos 50 e 60 foi importante na mudança do on-

texto polítio e soial, oloando em questão desigualdades que até então eram tomadas

omo naturais, omo aquelas de raça e gênero. O movimento de antipsiquiatria, em on-

tato direto om a ontraultura sessentista, abriu as portas para os paientes psiquiátrios

passarem a ter um espaço na ena polítia na Inglaterra. Ronald Laing e David Cooper

ausaram uma pequena onvulsão soial no âmbito da psiquiatria inglesa, a�rmando que

as supostas �doenças mentais� não passavam de rótulos opressores para manter a ordem

soial e familiar vigente. Experimentavam om terapias alternativas diversas em sua o-

munidade terapêutia Kingsley Hall. Entre os leitores e seguidores de Laing e Cooper

enontrava-se um grande número de paientes psiquiátrios, que se identi�avam om

a visão da louura apresentada por eles e ompartilhavam suas rítias à violênia do

tratamento psiquiátrio, viveniadas por eles em primeira mão (Crossley, 2006).

Foi em um lima de experimentação e ruptura om prátias estabeleidas na psiquiatria

que o primeiro grupo britânio liderado por paientes se organizou, em 1969. Seu nome,

People Not Psyhiatry (PNP), revela sua aspiração simples, mas poderosa: ompor uma

rede de suporte para pessoas em sofrimento mental, de forma a evitar que o sistema

psiquiátrio fosse o únio reurso disponível. A PNP foi fundada por Mihael Barnett, um

paiente que frequentava Kingsley Hall e o írulo antipsiquiátrio. Era uma organização
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mista, omposta por paientes e todo tipo de simpatizantes, que hegou a ter 10 mil

membros. A PNP aliou-se a outros grupos de ontraultura omo os squatters, sem-teto

que oupavam imóveis abandonados. Compartilhando sua luta pela habitação e do direito

à idade, a PNP oupou alguns imóveis que se tornam rash pads - asas ou apartamentos

autogeridos que serviam omo lugares de aolhimento para quem estivesse em rise ou

sofrimento grave (Crossley, 2006).

A estratégia desentralizada e auto-gestionária da PNP, de proposta mais anarquista,

ontrastava om outro grupo do mesmo período que também se destaou na história do

movimento britânio de �usuários�, oMental Patients Union (MPU), de disurso marxista.

O MPU surgiu a partir de uma greve em 1971, em um hospital-dia progressista que es-

tava sob ameaça de retornar a um modelo mais onservador

3

. A partir da agitação polítia

dentro do hospital, um dos paientes, Eri Irwin, resolveu riar um �sindiato de paientes

mentais�, ou o MPU, junto om outros dois paientes e três pro�ssionais do hospital. Em

seu manifesto iniial, ontextualizam a luta dos paientes omo um aspeto da luta de

lasses, relaionando sofrimento psíquio ao trabalho alienado e desemprego. As alian-

ças, no aso do MPU, não se forjaram diretamente om os redutos inteletualizados da

ontraultura, mas om grupos sindialistas, feministas, negros, movimento de desempre-

gados, presidiários, e o partido soialista. Sua atuação era menos foada na mútua ajuda

e na onstrução de alternativas de uidado, e mais voltada para a militânia polítia: o

MPU protestava ontra prátias omuns omo tratamento involuntário e eletrohoque,

ofereia assessoria jurídia gratuita para paientes, publiava pan�etos instrutivos sobre

mediamentos psiquiátrios e outros assuntos de interesse dos paientes (Crossley, 2006).

O Survivors Speak Out (SSO) foi outra importante organização do movimento. Criada

em 1985, era um grupo mais moderado politiamente, propondo-se a �dar voz� aos �usuá-

rios� que partiipassem do grupo, representando suas visões e interesses. Seu nome, no

entanto, deixa lara sua posição rítia em relação ao sistema psiquiátrio vigente. Não

se tratava de uma organização de �paientes�, mas de �sobreviventes�, om as onotações

de orgulho e poder que o termo arrega. Para o SSO, ser um �sobrevivente� signi�ava

tanto sobreviver a experiênias de vida difíeis, que levaram a pessoa a adentrar o sistema

psiquiátrio, quanto sobreviver ao próprio sistema, que ao invés de tratar, orrói a auto-

on�ança e dignidade daqueles que passam por ele. O SSO foi um maro por sua relevânia

e apaidade de expandir e apilarizar o movimento. Uma de suas ações envolvia a venda

de self-advoay ation paks: kits vendidos a preços módios que ontinham informações

prátias para auxiliar grupos loais de sobreviventes a se onstituírem e se manterem. Eles

3

O Paddington Day Hospital era um hospital-dia que iniialmente operava segundo o modelo ambu-

latorial tradiional, mas que havia se transformado em uma omunidade terapêutia progressista devido

à in�uênia da antipsiquiatria, da psianálise e dos movimentos inteletuais e polítios dos anos 1960.

Sob a ameaça de fehamento feita pelo grupo gestor do hospital que pretendia instituir novamente os

modelos de tratamento onvenionais, pro�ssionais e paientes do hospital uniram-se em uma greve geral,

defendendo o modelo progressista (Crossley, 2006).
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também foram importantes na divulgação de propostas e ações dos grupos loais, omo

os artões de rise

4

, nos quais o sobrevivente planejava anteipadamente suas preferênias

de tratamento para momentos de rise (Crossley, 2006; Group, s d).

Ao longo dos anos 1990 e 2000, os grupos se multipliaram de forma exponenial,

devido não apenas ao estímulo de organizações naionais omo o SSO mas também devido

a mudanças no Sistema Naional de Saúde britânio (NHS). Isso se deve prinipalmente ao

fato que, a partir de 1990, o NHS passou a operar em um sistema misto públio/privado,

no qual a avaliação dos �usuários� (users ou, mais omumente servie users) passa a ser

essenial. Neste modelo, idealizado pelo governo Thather mas implementado por Tony

Blair, o �usuário� se equipara ao onsumidor ou liente, e sua possibilidade de esolha é

onsiderada vital para riar ompetitividade, melhorar a qualidade e baixar o preço dos

serviços, prestados por entidades privadas (Clarke, 2007). O termo �usuário� entra em ena

neste ontexto, motivo pelo qual também é rejeitado por ertos setores do movimento de

�sobreviventes�. Ser um �usuário� equipara-se ao sentido do onsumidor, da entrada em

uma relação voluntária, que envolve uma esolha individual. Os �sobreviventes� rejeitam

isso pois denuniam justamente as situações onde não há esolha, onde a entrada em

relações terapêutias é feita à revelia do sujeito.

Mesmo om um sentido ontroverso, a reforma de 1990 teve efeitos impulsionado-

res para os �sobreviventes�, justamente porque tornou obrigatório o envolvimento dos

�usuários� na avaliação e planejamento de ações de saúde no sistema públio, inluindo

os �usuários� de serviços de saúde mental. Assim, instituíram-se espaços formais para

os �usuários� in�ueniarem diretamente a produção de uidados em saúde mental, se-

melhantes aos nossos onselhos de saúde, o que aumentou signi�ativamente o poder

de negoiação dos �usuários�. Como apontou Crossley (2006), tornou-se tão óbvio que o

�usuário� deveria estar inluído no debate em saúde mental quanto era antes óbvio que ele

não pertenia a esse debate. A partiipação do �usuário� passou a ser algo disseminado,

não apenas no sistema públio mas também em organizações �lantrópias, em pesquisas,

e virtualmente em qualquer espaço de disussão da saúde mental.

Outro aspeto relevante da partiipação de �usuários� (e diferente do que oorre no Bra-

sil) é que esse tipo de envolvimento é, muitas vezes, remunerado. Os �usuários� passaram

a exerer funções pro�ssionais diversas, omo onsultores, onselheiros, pesquisadores, fa-

ilitadores, gestores ou avaliadores. Criou-se, pela primeira vez, um merado para o saber

experienial dos �usuários�, onde ter uma experiênia de sofrimento psíquio, identi�ar-

se omo usuário de serviços de saúde mental ou fazer parte de alguma organização do

movimento de �usuários� pode se tornar uma forma de obter ganhos �naneiros e pes-

soais importantes. Isso é algo extremamente relevante em termos do aesso ao trabalho

e ao emprego, além de ter efeitos importantes em termos de reonheimento, valoriza-

4

Atribui-se a ideia do artão de rise a um pequeno grupo hamado International Self-Advoay

Alliane, mas o SSO teve papel importante em divulgar amplamente a estratégia.
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ção e expansão da organização dos �usuários de saúde mental�, um grupo historiamente

submetido a altas taxas de desemprego.

No entanto, esta inorporação de ativistas ao governo ou a outras organizações fez

om que diversos deles abandonassem a militânia, o protesto e a rítia. A agenda do

movimento tornou-se, a partir de então, mais pautada pelas demandas do sistema e menos

pelas demandas dos grupos de �usuários�, e o movimento perdeu, em função disso, parte

de sua apaidade ombativa, riatividade e inventividade (Crossley, 2006; Pilgrim, 2012;

Barnes & Bowl, 2001). As polítias onsumeristas

5

têm, portanto, papel paradoxal sobre

o movimento: fortaleem-no enfraqueendo-o; aumentam sua in�uênia, mas, de erta

forma, apturam-no. Ao mesmo tempo em que sua riação é um re�exo da bem-suedida

militânia dos �usuários�, que se a�rmam enquanto sujeitos apazes de esolher e deidir

sobre seus aminhos, também ampli�a sua instituionalização, enlaçando os militantes

ao governo e ao sistema de saúde pela via da pro�ssionalização.

Os abalos eon�mios de 2008 mudaram signi�ativamente o panorama do movimento.

Enolheram as fontes de �naniamento, impatando as ações de várias organizações de

�usuários� de saúde mental, espeialmente aquelas mais voltadas para a prestação de

serviços de apoio e suporte mútuos, entre as quais várias feharam as portas. O momento

polítio atual mudou a agenda das organizações atuantes, ujas ações tiveram que se

voltar menos para o aprimoramento dos serviços em direção ao respeito aos �usuários�, e

mais para reverter ou estanar a perda de direitos soiais assoiada à �rise�. É possível

que o aminho de maior instituionalização do movimento seja modi�ado à medida que

o �naniamento diminui e tensões entre organizações e governo se airram.

Isso não signi�a, no entanto, que o movimento tenha perdido seu viés mais radial

e ombativo. Em 1999 por exemplo surgiu o grupo Mad Pride. Inspirado nas paradas de

orgulho LGBT, foi formado por quatro auto-prolamados �louos� que já haviam partii-

pado de outras organizações do movimento, mas que sentiam falta de um ativismo mais

radial. Sua mara eram protestos bem-humorados e irreverentes; organizavam shows de

rok e punk, em uma proposta de elebração da �ultura loua� que em nada lembrava

os grupos anteriores do movimento. Seu movimento inspirou uma série de movimentos de

�Orgulho Louo� em diversos lugares no mundo (Abraham, 2016; Crossley, 2006), inlusive

no Rio Grande do Sul

6

.

O movimento de �usuários� e sobreviventes segue bastante ativo no Reino Unido, om

organizações naionais e diversos grupos loais (destaam-se atualmente as redes naionais

National Servie Users Network(NSUN) e Hearing Voies Network

7

.

5

A expressão inglesa onsumerism se refere a polítias neoliberais que reon�guram o idadão enquanto

onsumidor, e que defendem o prinípio de organização do sistema públio de maneira análoga ao merado.

6

Na idade de Alegrete, omemora-se a Parada do Orgulho Louo desde 2010, ompondo já o alendário

o�ial de eventos do Estado

7

Criada em 1988 a partir do enontro, em Trieste, de alguns ativistas do movimento britânio de

paientes om Marius Romme, psiquiatra holandês que estava pesquisando as experiênias de ouvir vozes

e as diferentes formas de lidar om essa experiênia que não envolviam sua medialização. A partir
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Seu impato direto sobre polítias e serviços é muito difíil de avaliar, pois ele faz parte

de um jogo de forças muito mais amplo

8

. No entanto, paree ser possível a�rmar que, a

partir de sua organização e militânia, os �usuários� e sobreviventes onquistaram o direito

de falar em seu próprio nome. Eles desestabilizaram um ampo de forças e alianças do

qual não faziam parte, a não ser omo objetos de um uidado e um saber, e a�rmaram sua

apaidade de ompreender e falar de suas próprias experiênias. Com isso, onstruíram

um outro lugar soial possível, a partir do qual uma pessoa om diagnóstio psiquiátrio

pode trabalhar, pesquisar, oordenar grupos, prestar uidado em saúde mental, treinar

pro�ssionais de saúde, avaliar serviços, organizar eventos, en�m, saber qual uidado quer

para si e para os outros que ompartilham sua posição peuliar.

Pesquisando o movimento e seus efeitos

Em 2010, logo depois de onluir a residênia multipro�ssional em saúde oletiva, fui para

Portugal e França fazer um mestrado em polítias de saúde e bem-estar soial

9

. Tive a

oportunidade de viveniar outras línguas, outros sotaques, outra vida aadêmia, outras

questões soiais. Era o auge da rise eon�mia na Europa, e o Brasil era visto pelos gringos

om olhos invejosos. Éramos ainda o Brasil que resia, que estava diminuindo a pobreza

e quase alançava o pleno emprego. Enquanto isso, países da Europa se viam ameaçados

pelo bano mundial e o FMI, lugar que onheíamos muito bem e que areditávamos ter

superado para sempre.

O mestrado exigia que eu esolhesse um tema de pesquisa dentro da área da saúde.

Retomei meus perursos pela saúde oletiva e saúde mental, sempre interessada na parti-

ipação popular e no ontrole soial na saúde. Lembrei-me então dos esritos de Eduardo

Mourão Vasonelos, a respeito do movimento britânio de �usuários de saúde mental� ou

�sobreviventes� (Vasonelos, 2003). Psiólogo atuante no movimento antimaniomial,

professor e pesquisador na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Vasonelos relata

ter �ado muito impressionado om as potenialidades da organização dos �usuários� nos

desse enontro, um grupo de Manhester resolveu estruturar uma rede de pessoas que ouvem vozes e se

auxiliam mutuamente na riação de estratégias inovadoras para lidar e dar sentido a essa experiênia,

desa�ando os modelos expliativos da psiquiatria. A rede existe até hoje, omposta por uma série de

grupos loais aut�nomos que promove ajuda mútua para pessoas que ouvem vozes desenvolverem suas

próprias ompreensões da experiênia.

8

Neste jogo, os �usuários� são, ainda e ertamente, o lado mais frao. Suas organizações reebem �nan-

iamentos ín�mos, os resultados de suas pesquisas são onsideradas evidênias fraas, sua presença nos

espaços deisórios é muitas vezes apenas formal, seu poder nas relações terapêutias ainda é muito res-

trito. Pessoas om sofrimento psíquio seguem sendo vítimas de internações ompulsórias, de preoneito,

de exlusão do merado de trabalho � di�uldades que se sobrepõem à arga já pesada de seu sofrimento.

9

O mestrado hamava-se PhoenixEM Dynamis of Health and Welfare, e fazia parte do programa de

mobilidade Erasmus Mundus. As universidades envolvidas no onsório eram a Universidade de Évora

(Portugal), a Éole des Hautes Études en Sienes Soiales (França), a Universidade de Linköping (Suéia)

e a Universidade Aut�noma de Barelona (Espanha). Meu perurso aadêmio envolveu períodos de

estudo nas duas primeiras, Universidade de Évora e EHESS, omo foo na história do estado de bem-

estar soial, soiologia e antropologia da saúde.
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países anglo-saxões ou do norte da Europa:

Resolvi fazer minha pesquisa sobre este movimento soial, uriosa por onheê-lo mais

de perto. Entrevistei doze partiipantes do movimento, em diferentes idades da Ingla-

terra. Entre meus entrevistados, havia líderes naionais om anos de trajetória e outros

de atuação loal, om pouo tempo de ativismo. Minha pesquisa oupou-se de investigar

omo a partiipação neste movimento havia modi�ado sua experiênia pessoal. Minha

formação dentro da saúde oletiva, da reforma psiquiátria, da psiologia soial, me le-

vavam a pensar que um engajamento soial em um movimento deste tipo deveriam ter

impatos importantes para aquilo que se viveniava omo louura, doença mental ou sim-

plesmente sofrimento.

Uma das entrevistas que realizei foi om Rose

10

. Após uma brevíssima troa de e-mails,

um metr� e um trem, eu me enontrava no subúrbio de Londres prourando por sua asa

em meio a vários outros sobrados idêntios. Era agosto de 2011, estávamos em pleno verão

inglês (ou aquilo que os ingleses onheem omo verão). Rose me reebeu efusivamente.

Falava rápido, om um sotaque forte, e eu fazia muito esforço para entendê-la. Ela traba-

lhava omo onsultora de assuntos de �usuários�. Me ontou que naquela oasião estava

pesquisando a e�áia de um serviço de advoay, ou de defesa de direitos, destinado a

garantir que os paientes internados em um hospital fossem ouvidos e respeitados. Rose

tinha muito mais experiênia omo pesquisadora do que eu, que estava ali para entrevistá-

la. Além de já ter trabalhado em várias pesquisas, algumas de grande porte, ela estava

também esrevendo um livro sobre assuntos espirituais, e fazia massagens terapêutias nas

horas vagas. Como se não bastasse, havia fundado e oordenava uma entidade de suporte

a pessoas om problemas de saúde mental, voltada espeialmente para mulheres e negros.

Rose também era mulher, negra e �usuária�. Ela havia sido hospitalizada diversas vezes,

oasiões em que havia reebido eletrohoques. Devido a maus tratos oorridos durante

rises psiótias, ela havia perdido a guarda de seus �lhos. Em um dos episódios foi detida,

e aabou passando um tempo na prisão.Rose me falou o seguinte, em um momento da

entrevista:

Conversar om outras pessoas, espeialmente mulheres, que passaram por so-

frimento mental, ajudá-las em suas vidas, representá-las nos tribunais, nos

loais onde trabalham, aompanhá-las ao médio ou simplesmente ouvir suas

histórias me fez desobrir que eu não estava sozinha. Que essa não era uma

ausa perdida e que podemos lutar juntas. Eu omeei a entender as oisas

de outra forma. Não era apenas o fato de que eu estive doente, que eu tive

experiênias traumátias, mas que eu faço parte de algo maior. Perebi que o

que eu passei tem a ver om raismo, om a luta dos negros, dos imigrantes,

das mulheres. Depois disso eu nuna mais vou parar de falar! Eu falo sobre

10

Nome �tíio.
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Deus, sobre minhas experiênias em saúde mental, eu falo sobre tudo, porque

é terapêutio e também porque... me empodera! Me dá poder. Eu reuperei o

meu poder. As pessoas não entendem o que é ter uma doença mental, elas não

sabem o que é ser �eu�. Eu tinha vergonha. É difíil para alguém que teve uma

doença mental voltar à soiedade, enarar as pessoas. Só voê mesmo sabe o

que é isso, o que voê passou, o que voê fez. Voê foi presa, foi tranada em

hospitais psiquiátrios, e daí tem que retornar à soiedade, enarar as pessoas,

aeitar isso. Quando voê volta para asa, ou para onde quer que te oloquem,

a sua vida não é mais sua! Voê não pode fazer nada! Se voê disser �não� a

alguma oisa, voê não é um paiente olaborativo. Voê �a pisando em ovos

o tempo todo. Agora eu tenho ontrole da minha vida, ninguém me diz o que

fazer. Se eu não quero trabalhar, eu não vou trabalhar, se eu não quero fazer

nada eu não faço nada, se eu quiser eu faço e pronto. Eu sou uma lutadora,

eu não sou submissa e obediente, e é por isso que eu estou onde estou hoje.

Sua história era forte, singular. No entanto, algo de sua narrativa se repetia nas his-

tórias dos outros onze entrevistados. Em minha dissertação (Chassot, 2012; Chassot &

Mendes, 2015) argumentei que este movimento, dediado a modi�ar a realidade soial

dos �usuários�, tinha um efeito de transformar a experiênia pessoal daqueles �usuários� ou

�sobreviventes� que dele partiipavam. Depois de sistematizar as transrições das entrevis-

tas em uma análise temátia simples, identi�quei que a partiipação no movimento tinha

três efeitos prinipais.

Primeiro, provoava uma mudança no sentido atribuído ao sofrimento psíquio, que

era ressigni�ado - de algo difíil e sofrido, o proesso de adoeimento, tratamento e reu-

peração passava a ser reonheido omo algo que poderia ter um valor positivo também,

porque havia gerado um saber. Em todos seus altos e baixos, sua história ganhava um

sentido, uma utilidade para outras pessoas.

Em segundo lugar, aderir ao movimento de �usuários� signi�ava também aessar

uma rede de pertenimento. Essa rede se difereniava por ser uma rede omposta por

�pares� (peers), pessoas om experiênias semelhantes, onde as dores, o sofrimento, a

indignação poderiam ser ompartilhadas sem medo de ausar horror ou estranhamento. As

entrevistadas e entrevistados relatavam terem se sentido aolhidos pelos outros �usuários�,

e enontrado apoio.

Tereiro, uma transformação identitária. Na militânia, na ajuda mútua, no ativismo,

na partiipação, eles se reon�guravam omo lutadores, e não mais omo vítimas. O es-

tigma que antes era internalizado e aeito era problematizado dentro do movimento, e

tornava-se indignação, resistênia, motivo para luta soial. De maneira geral, ao enon-

trarem nos grupos de �usuários� um grande aolhimento, um espaço de onvivênia, de

ressigni�ação da experiênia, de apoio e de luta polítia, o estigma do doente mental - de

alguém que é perigoso, inútil, vitimizado, eternamente doente - era questionado. De uma
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verdade naturalizada, transformava-se em uma forma evidente de disriminação - algo a

ser ombatido, ao invés de aeito.

As partiipantes também falavam da importânia de onheer, dentro dos grupos de

�usuários�, outras pessoas om história de sofrimento mental grave que eram líderes, tra-

balhadores, pesquisadoras, palestrantes, oordenadoras de entidades, esritores, artistas.

Eles e elas assumiam estes lugares sem negar suas trajetórias, seu sofrimento, seus diag-

nóstios ou sintomas. Muito pelo ontrário, pois era a experiênia que lhes autorizava,

muitas vezes, a ouparem estes lugares espeiais. Assim, o movimento se retroalimentava,

promovia mudança soial e era ampli�ado pela própria mudança que havia promovido.

De fato, não apenas o movimento tinha tido um impato para aquelas pessoas que

entrevistei e a forma omo viviam e lidavam om seus problemas de saúde mental, mas

também teve um impato importante sobre mim, ao onheê-lo. Minha trajetória foi

semelhante àquela narrada por Eduardo Vasonelos:

Logo que voltei da Inglaterra, em 1992, engajei-me novamente no proesso

brasileiro de reforma psiquiátria, que a époa já estava fortemente in�uen-

iado pela experiênia italiana (...). Entretanto, naquele país também latino

e de forte estrutura e vínulos familiares, muito similar ao Brasil, não havia

um movimento de �usuários� ativo. Aima de tudo, o ontato om o per�l

autonomista deste movimento nos países do norte da Europa já tinha deixado

suas maras profundas em mim, de erta forma re-interpelando minha vivên-

ia junto aos movimentos soiais de base dos anos 70. Senti então que estava

laramente diante de um desa�o, ou de uma verdadeira �aposta�: mesmo reo-

nheendo as profundas diferenças ulturais entre a soiedade maradamente

hierárquia brasileira e a ultura autonomista da Europa do Norte, seria possí-

vel visualizar no Brasil um movimento de �usuários� e familiares que pudesse,

mesmo que apenas no médio e longo prazo, ter um per�l um pouo mais inde-

pendente e aut�nomo em relação aos pro�ssionais e serviços? Considero que

minha militânia no ampo da saúde mental desde então assumiu essa aposta

omo um de seus omponentes mais fortes (Vasonelos, 2003, p.15).

Conheer o movimento também fez om que eu me perguntasse sobre as possibilidades

de algo semelhante aonteer no Brasil. Ao mesmo tempo em que me instigava a ontinuar

pesquisando o tema, desta vez na realidade brasileira, também me provoava a intervir,

fomentar este tipo de organização no Brasil de alguma forma.

Conheer e onversar om as doze pessoas que entrevistei para a pesquisa me aju-

dou a vislumbrar que os �usuários de saúde mental� não só eram apazes de se organizar

por onta própria, mas que, naquele país, eles haviam ombatido o poder psiquiátrio,

o estigma da doença mental e proposto alternativas de uidado de uma forma singular,

a partir de sua experiênia, de uma maneira sem preedentes por aqui. Através deles,
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onhei um movimento de fortes relações om outros movimentos de resistênia popular

e da ontraultura, apaz de assumir uma postura bastante ombativa, pouo interes-

sada em ompromissos ou meio-termos. Mesmo que reentemente o movimento tenha

sido, em erta medida, apturado por polítias que reon�guram o sobrevivente omo o

�usuário� (entendido naquele ontexto omo algo muito próximo do onsumidor), oorre

também um proesso de valorização ada vez maior do saber do �usuário� que levou o

movimento para níveis nuna antes imaginados de in�uênia.

Este proesso enontra paralelo em outros países, espeialmente nos Estados Uni-

dos, Canadá, Nova Zelândia, e alguns países do Norte da Europa (om destaque para a

Holanda), onde se desenvolveram grupos e organizações de �usuários, sobreviventes ou

onsumidores�

11

. Foi também a partir destes grupos que passou a se problematizar alguns

oneitos e pressupostos típios da psiquiatria e da �saúde mental�, dando origem ao que

hoje tem sido hamado de movimento de reovery

12

.

A noção de �reovery� surge nos anos 80, introduzida por relatos pessoais de �usuá-

rios� a respeito de suas trajetórias de adoeimento, transformação e reriação de um sen-

tido para a vida. O texto de Patriia Deegan é omumente itado omo pioneiro, no qual

ela narra o que seria, no seu ponto de vista, a �experiênia vivida da reabilitação� (Deegan,

1988). Deegan refere que, enquanto a reabilitação seria algo que os pro�ssionais de saúde

fazem, o proesso de �reovery� seria aquilo que as pessoas om problemas de saúde men-

tal fazem, onforme aeitam, ompreendem suas di�uldades e reriam sentidos para sua

vida. Ela aponta que a reabilitação não é um proesso passivo (não se pode simplesmente

reabilitar alguém), mas algo que exige uma partiipação bastante ativa da pessoa. Todos

os dias, ela preisava lutar ontra a exaustão ausada pelos mediamentos e levantar da

ama, superar seu medo de sair de asa, de pegar um �nibus, de partiipar de grupos

ou terapia. Deegan problematiza que este proesso pessoal raramente �gura nos textos

aadêmios, embora seja a parte mais importante de qualquer tratamento.

Embora hoje não seja infrequente abordar o proesso de �reovery� a partir de um mo-

delo biomédio ou psiossoial, oneitualizando-o omo diminuição de sintomas ou omo

aquisição de habilidades soiais, a visão apresentada pelos grupos de �usuários� distingue-

se radialmente destas noções. Ela é rítia em relação às intervenções pro�ssionais, que

são desloadas do entro do uidado. O que se torna primordial é a jornada pessoal do

sujeito, o �sobrevivente�, que envolve a superação da estigmatização, da rejeição soial, dos

efeitos iatrogênios de diagnóstios, internações e mediamentos (Pilgrim, 2008). Nesta

perspetiva do �reovery�, há uma tradução dos termos ténios para termos otidianos,

11

Este último termo mais omumente utilizado nos Estados Unidos.

12

Há uma disussão a respeito da tradução deste oneito, que ora se traduz omo reuperação, por

vezes omo restabeleimento ou superação. Atualmente se tem optado por manter a palavra em inglês,

pois onsidera-se que os termos brasileiros não aptam o sentido mais omplexo da palavra em inglês.

Pessoalmente, entendo que as limitações da palavra reuperação em português também se estendem ao

inglês, e que ambas são equivalentes. Contudo, omo o termo está se estabeleendo dessa forma, optei

por mantê-lo em inglês de forma a garantir que seja identi�ado.
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em um proesso de reapropriação da experiênia. Não se fala em depressão, reaída, adesão

ao tratamento, mas em tristeza, fundo do poço e esperança.

Nos países itados, muitos serviços têm prourado se transformar em serviços orienta-

dos para �reovery�, na busa de superar não apenas o paradigma biomédio mas também

uma proposta de reabilitação psiossoial adaptaionista, que mantém o desequilíbrio de

poder entre os pro�ssionais e usuários, o enfoque nas limitações e di�uldades das pessoas

e o estímulo à dependênia (Duarte, 2012). Assim, o �reovery� emerge da experiênia dos

usuários para modi�ar as prátias pro�ssionais de forma signi�ativa � primeira, e mais

fortemente, nos Estados Unidos, espalhando-se para outros países anglo-saxões e mais

reentemente ganhando espaço signi�ativo em países omo Itália e Portugal.

É importante destaar, nesta perspetiva da reorientação de serviços para �reovery�,

a importânia de grupos e atividades organizadas por peers, ou aquilo que é normalmente

hamado de peer support - apoio ou suporte de pares. Os �pares� são pessoas om expe-

riênias de vida semelhantes (quem aqui hamaríamos de �usuários� ou �ex-usuários� de

saúde mental), que, a partir de sua experiênia, desenvolvem atividades espeí�as de ui-

dado, apoio e suporte. Podem atuar em serviços tradiionais ou alternativos, em funções

variadas omo na reepção e aolhimento de novos membros, no suporte direto à rise, na

failitação de grupos, na inserção omunitária, no desenvolvimento de novas abordagens

de uidado ou na oordenação de serviços.

Geralmente os peers passam por proessos de formação, sendo apaitados para atuar

em ações de uidado e suporte. Um exemplo é o Howie the Harp Advoay Center, em

Nova Iorque. Neste entro, os �usuários� aprendem ferramentas de autouidado, onheem

a rede de saúde mental, familiarizam-se om alguns oneitos básios das iênias psi e

outros omo �reovery�, apoio mútuo e defesa de direitos. Fazem estágios e depois disso

podem ser ontratados na rede de atenção à saúde para desempenhar o trabalho de peers.

Há um movimento reente no Brasil de introduzir os debates assoiados ao �reovery�

em nosso país, vide o �1

o

Colóquio Internaional em Reovery (Restabeleimento): Vi-

vênias e Prátias� que oorreu em maio de 2016 em São Paulo, om partiipantes dos

Estados Unidos, Itália, Finlândia, além de vários atores importantes da reforma psiquiá-

tria brasileira. O debate que oorreu neste Colóquio (no qual estive presente) aponta

para um interesse da parte dos brasileiros neste oneito e nas prátias a ele assoiadas,

espeialmente no sentido de que ele poderia alavanar uma nova fase da reforma psiquiá-

tria(Costa, 2017). Neste olóquio havia �usuários� presentes em todas as mesas, trazendo

seus depoimentos, experiênias, muitas vezes de maneira brilhante e om grande efeito

sobre a plateia. O que se disute é que as prátias de uidado no Brasil preisariam ser

novamente transformadas, de forma a possibilitar que o �usuário� esteja mais envolvido

em seu próprio uidado, no uidado de outros, e que seu onheimento seja valorizado e

reonheido.

Mas estamos nos adiantando. Para falar do Brasil, preisamos retornar um pouo ao
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passado, para ompreender omo ertos aonteimentos deixaram maras que até hoje

sentimos em nossas formas de agir e pensar em relação aos �usuários�.

1.2 A reforma psiquiátria entre a desinstituionalização e o ma-

nejo da idadania

Eram os anos 80. Embora o heiro dos porões ainda estivesse freso na memória, as

promessas da demoraia renovavam as esperanças no futuro. Uma efervesênia polítia e

soial que pareia ter estado latente durante déadas �nalmente onseguia forejar saídas.

Anuniava-se a retomada do Estado pelos ivis, a restituição do voto, a instituição de

meanismos partiipativos, a reon�guração das polítias públias.

Na área da saúde, o INAMPS era terra arrasada. Ações fragmentadas, atendimento

privatizado e de má qualidade, evasão de reursos em esquemas fraudulentos evideni-

avam um modelo falido, que não atendia às mínimas neessidades da população. Quem

trabalhava no grande parque maniomial brasileiro não se enontrava em situação melhor.

Pelo ontrário: além da penúria experimentada na saúde públia, ainda era preiso lidar

om os efeitos da instituição total, em tudo aquilo de perverso que ela arrega.

As primeiras faísas da reforma psiquiátria são geralmente identi�adas no ano de

1978, quando trabalhadoras e trabalhadores de hospitais geridos pela Dinsam no Rio de

Janeiro

13

denuniaram graves irregularidades naqueles hospitais. Foi um movimento loal,

mas que se alastrou para outros estados do território naional. As denúnias e reivindi-

ações de pro�ssionais de saúde mental de vários antos do país passaram a fazer oro

às rítias de pro�ssionais de saúde, doentes e inteletuais, apelidados/as de �sanitaris-

tas�, que se mobilizavam para operar uma ompleta guinada na saúde públia no Brasil,

om a riação do Sistema Únio de Saúde

14

. Nasia assim um outro movimento ontes-

tatório, que seria batizado de Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM)

(Amarante, 1995).

O MTSM se assemelhava mais a uma agenda omum, a uma pauta ompartilhada

por uma série de organizações e sujeitos

15

do que a uma organização onreta. Estas

pautas eram elaboradas, disutidas e divulgadas em enontros, ongressos e fóruns. Muitos

destes enontros oorriam pela oupação inisiva de espaços tradiionais, omo ongressos

13

Dinsam era a a Divisão Naional de Saúde Mental, do Ministério da Saúde, órgão que gereniava

a assistênia psiquiátria no Brasil. No Rio de Janeiro, era responsável pela gestão de quatro grande

hospitais psiquiátrios.

14

Parte do alastramento da reforma psiquiátria pelo território naional deve-se ao apoio de entidades

sanitaristas omo o Movimento de Renovação Média - REME e o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde

- CEBES.

15

Além dos já itados CEBES e REME, destaam-se o Sindiato dos Psiólogos, o Sindiato de En-

fermeiros e o Sindiato dos Assistentes Soiais (Maia & Fernandes, 2000), a Assoiação Brasileira de

Psiquiatria - ABP, a Rede de Alternativas à Psiquiatria, o Instituto Brasileiro de Psianálise de Grupos

e Instituições - IBRAPSI, os Conselhos Pro�ssionais (CRMs, CFM, CRPs, CFP, CREFITO, os antigos

CRAS e CFAS - hoje CRESS e CFESS), entre outros (Amarante, 1995).
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pro�ssionais, pelos audaiosos integrantes do movimento

16

Foi portanto através de intensas disputas, inseridas em um enário mais amplo de

abertura polítia, que o movimento foi onquistando espaços deisórios e de gestão. Em

pouo menos de uma déada, o MTSM já enontrava-se �fortemente instalado no apa-

relho de Estado� (Amarante, 1995, p.69). Trabalhadoras e trabalhadores da saúde e da

saúde mental experimentavam assim possibilidades de mudança em seu otidiano de tra-

balho, vislumbrando liberdades até então insuspeitadas para quem havia vivido déadas

de ditadura militar. Silvio Yasui (2006) relembra este período om entusiasmo:

Aqueles eram tempos diferentes. Um governo estadual eleito demoratia-

mente, um sanitarista omo Seretário da Saúde. Vários pro�ssionais reém-

ontratados, imbuídos do espírito de trabalhar para mudar e transformar. O

lima de mudança e partiipação estava presente, e muito, na ena brasileira

naqueles anos. (...) A lembrança mais viva que trago na memória daqueles

anos é a exitação pela possibilidade onreta de mudar a história: do lugar

que trabalhava, de minha idade, de meu estado, de meu país. Aquilo que

antes era sonho, pareia próximo, real e onreto (p.9).

Essa atmosfera de otimismo que arateriza o Brasil dos anos 80 marou os movimen-

tos soiais desta époa, tanto quanto a subjetividade dos trabalhadores e trabalhadoras

que deles partiiparam. Havia poua dúvida a respeito do potenial da luta polítia,

da demoraia e da partiipação popular. O futuro anuniava-se promissor, arregado

da possibilidade de se efetivar uma justiça soial plena, atrelada à extensão da idada-

nia para todos os brasileiros. A Constituição de 88, onstituição �idadã�, está imbuída

deste sonho. Ao mesmo tempo, esta ampliação da idadania no Brasil oorre em um mo-

mento histório de desonstrução do Estado de Bem-Estar Soial no mundo, em plena

era Thather-Reagan, do avanço do neoliberalismo e de sua proposta de estado mínimo

(basta lembrar que quem assinou a lei do SUS foi Fernando Collor!). É em meio a estas

ontradições que o Brasil vai tentar reonstruir sua demoraia.

No ontexto da reforma sanitária e da onstituição do SUS, a partiipação da o-

munidade foi pensada omo dimensão estratégia de demoratização do sistema. O dito

�ontrole soial� foi inventado na tentativa de garantir a sustentabilidade do sistema frente

ao ontexto adverso em que surge, tornando o SUS uma das primeiras polítias partii-

pativas da repúblia pós-ditadura. Prourava-se garantir, pela via jurídia, que o Estado

16

Uma oupação importante oorreu durante a a 1

a

Conferênia Naional de Saúde Mental, que, on-

forme narrado por Ana Pitta (2011), �não teve a partiipação da soiedade ivil, trabalhadores, usuários

e famílias na sua organização porque à époa isso não se ogitava. Tudo entralmente organizado, om

grande esforço de setores ontra hegem�nios do governo e uma grande sede de partiipação soial dos

diversos segmentos de base interessados. Não deu outra: ali se exeritou uma tomada de poder pela so-

iedade ivil. Perverteu-se o estabeleido. Todo o Programa da Conferênia, organizada omo se fora um

Congresso Psiquiátrio, ai por terra para dar lugar a uma assembleia popular onduzida por uma mesa

diretora esolhida pela maioria (p.4584)�.
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permaneesse permeável às demandas soiais através de meanismos omo onferênias

e onselhos, assegurados pelas leis 8.080 e 8.142 de 1990 omo instânias de gestão par-

tiipativa. Assim, o �usuário do SUS� ganha seus primeiros ontornos omo alguém que

não apenas utiliza o sistema de saúde, mas que também exere sua idadania através da

partiipação polítia, ontribuindo na onstrução do SUS e na �salização do sistema,

om voto paritário ao lado de trabalhadores e gestores.

O surgimento da luta antimaniomial

O MTSM, ao longo dos anos 80, desenvolve prinipalmente pautas trabalhistas (relativas

a salários, diminuição da jornada) e demoratizantes (rítias ao autoritarismo das insti-

tuições e denúnias sobre a arbitrariedade da gestão). Em a�nidade om os sanitaristas,

os trabalhadores do movimento também reivindiavam que os serviços tivessem um a-

ráter públio, o que fez om que ganhassem inimigos poderosos entre os empresários do

setor hospitalar, aostumados a déadas de onvênios lurativos om o governo. Somou-se

a esta pauta uma perspetiva humanista, de denúnia do uso de eletrohoques, torturas,

demanda de melhoria da assistênia e da infraestrutura. Gradualmente a pauta também

inorpora a neessidade de rever o modelo entrado no hospital, de forma a prestar uma

assistênia omunitária. Leitos em hospitais gerais, hospitais-dia e lares protegidos ome-

çam a ser disutidos e operaionalizados. Não há, no entanto, uma problematização mais

ampla do mani�mio e do papel soial da Psiquiatria (Amarante, 1995).

Pensadores do alibre de Frano Basaglia, Mihel Fouault, Ronald Laing, Felix Guat-

tari, Erving Go�mann e Robert Castel estiveram no Brasil entre o �nal dos anos 70 e

iníio dos anos 80, promovendo algo que Ana Pitta (2011) araterizou omo �missões

étio-polítias ativantes� (p.4582). Suas provoações foram importantes para propor no-

vas questões aos trabalhadores, que passam a repensar suas próprias prátias enquanto

pro�ssionais do sistema psiquiátrio. O que se oloa em questão, por in�uênia da obra

destes autores e da própria dinâmia de autoanálise que se produz no movimento, é que

a violênia produzida pelo mani�mio não poderia ser ontida om reformas super�iais

ou ténias, mas apenas om uma ruptura radial em relação ao próprio mandato soial

da Psiquiatria.

Este proesso originou uma vertente mais radial do movimento de reforma psiquiá-

tria, que se autodenominou de movimento da luta antimaniomial. A guinada em direção

à luta antimaniomial representou para o movimento uma �in�exão (...) que o radializa

e o impele para além das fronteiras que demararam e formaram os pilares do saber

psiquiátrio da própria onstituição da psiquiatria� (Barreto, 2005, p.25).

A luta antimaniomial teve seu maro histório no ano de 1987, devido à realização

do II Congresso Naional de Trabalhadores de Saúde Mental, que �ou onheido omo

�Congresso de Bauru�. Este ongresso é onsiderado um maro por dois motivos bastante

distintos e signi�ativos para o ampo problemátio que estamos aqui prourando mapear.
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Em primeiro lugar, porque foi naquela oasião em que se onseguiu, pela primeira

vez, um onsenso a respeito da radialidade neessária ao projeto de reforma psiquiátria.

Entendeu-se então que o objetivo do movimento não deveria ser a humanização do asilo

ou a sua omplementação om serviços ambulatoriais ou omunitários, mas sim promover

uma mudança ultural profunda, questionando os sentidos da prátia psiquiátria, seus

pressupostos básios, e reusando o mani�mio em todas as suas formas. Foi nesta oasião

que o movimento adotou o lema �por uma soiedade sem mani�mios�, e que passou a se

falar em desinstituionalização.

Na perspetiva da Psiquiatria Demorátia Italiana, o oneito de desinstituionaliza-

ção oloa em questão o iruito instituional que de�ne a �doença mental� omo problema

a ser resolvido. Mais do que fehar mani�mios, trata-se de desmontar o onjunto de apa-

ratos ientí�os, legislativos, administrativos que onstroem a doença omo problema, ao

mesmo tempo em que se ofereem omo solução ientí�a, raional. A desinstituionaliza-

ção, nesta perspetiva, faz uma rítia à instituição psiquiátria que não se equipara à sua

organização emblemátia (o hospital psiquiátrio) e que, portanto, não se onfunde om

desospitalização (Rotelli et al., 2001). Ela aponta ainda para a neessidade de oloar em

questão as relações de poder que se estabeleem a partir do saber psiquiátrio, mas que se

expandem para além deste, atravessando a soiedade de maneira geral. Segundo Rotelli,

�o objetivo prioritário da desinstituionalização é transformar as relações de poder entre

instituição e os sujeitos e, em primeiro lugar, os paientes� (p.32).

Assim, trabalhadoras e trabalhadores da saúde mental se veem obrigados a olhar para

seu próprio trabalho omo reprodutor de um sistema violento e exludente, e a repensar

de forma ompleta sua atuação pro�ssional. Trata-se de uma mudança extremamente

signi�ativa pois envolve a problematização das próprias prátias pro�ssionais, do aparato

instituional que, em última instânia, sustentava a identidade destes pro�ssionais. Sérgio

Alaron (2005) araterizou este proesso omo:

um proesso ontra-disursivo que, ultrapassando as lutas propriamente mili-

tantes hostis à ditadura em partiular, voltou-se sobre si mesmo e tomou-se

omo objeto num proesso destinado a avaliar os limites de suas próprias on-

dutas, ujo otidiano se mostrava insuportável. (...) A reforma psiquiátria no

Brasil realizou aquilo que Fouault (2001) oloa omo a experiênia trágia,

isto é, a experiênia da desoberta dos próprios limites (p.256).

Uma experiênia orajosa de oloar em suspensão as próprias ertezas pro�ssionais e se

propor a reinventar as próprias prátias de trabalho.

Em resumo, trata-se de um movimento que, apesar de seu aráter iniialmente tra-

balhista e até mesmo orporativista, sustentado por um disurso humanitário e bastante

reformista, em erto ponto se tornou apaz de problematizar o paradigma psiquiátrio de

forma radial. Um movimento que oloou em questão a própria instituição psiquiátria,
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e que onluiu pela neessidade (bastante desonfortável) de repensar todo seu arsenal de

prátias e os saberes que as balizavam.

O segundo motivo pelo qual o Congresso de Bauru é onsiderado um maro deve-

se ao fato de que neste enontro estabeleeu-se, pela primeira vez, uma aliança entre o

movimento de trabalhadoras e trabalhadores, �os usuários� de serviços e seus familiares.

O proesso de radialização do movimento no sentido de uma maior autoanálise e auto-

rítia das próprias prátias dos trabalhadores levou-o também a uma modi�ação das

relações de poder entre trabalhadores e paientes. Assim, passou a fazer parte intrínsea

do movimento o estímulo à organização polítia dos �usuários�.

No Congresso de Bauru estavam presentes duas assoiações de saúde mental: a SO-

SINTRA (Soiedade de Serviços Gerais para a Integração pelo Trabalho) e a Assoiação

Louos Pela Vida, de Frano da Roha, SP (Amarante, 1995), ambas entidades mistas

onstituídas por �usuários�, trabalhadores e familiares. Neste ponto é que deixa-se de falar

de um movimento de trabalhadores para se falar no movimento da reforma psiquiátria

ou do movimento da luta antimaniomial omo algo ampliado, omposto pelos três �seg-

mentos�.

Paulo Amarante observa que a expressão �usuário� passa a ser utilizada na saúde

mental neste período, em substituição a louo, doente mental ou liente, onsideradas

restritivas e inadequadas (Amarante, 1995). O surgimento dessa nova �gura do �usuá-

rio� omo um novo ator polítio é possibilitado por diversos fatores. Primeiramente, o

�usuário de saúde mental� está assoiado ao �usuário do SUS�, �gura de idadania e parti-

ipação. No entanto, ele também arrega as idiossinrasias e atravessamentos da louura,

da doença mental, da instituionalização no mani�mio.

Que atenção psiossoial?

Através do avanço da reforma psiquiátria e do movimento antimaniomial, foi nasendo

uma proposta de uidado alternativa à psiquiatria tradiional, batizada no Brasil de �aten-

ção psiossoial�. Os primeiros Centros de Atenção Psiossoial (CAPS) e Núleos de

Atenção Psiossoial (NAPS) são riados ainda no �nal dos anos 80, omo experiênias

piloto que permitiram avançar para uma reorientação do sistema de saúde mental no

território naional

17

. Com sanitaristas e defensores da reforma psiquiátria oupando a

Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde, mesmo enquanto o projeto de lei

proposto pelo deputado Paulo Delgado tramitava no Congresso Naional � enfrentando

ferrenha oposição do setor hospitalar �, algumas portarias foram gradualmente redire-

17

Em 1987, foi riado Centro de Atenção Psiossoial Luís Cerqueira, em São Paulo, tido omo o pri-

meiro CAPS do Brasil. Propunha-se omo uma primeira experiênia de uidado intensivo extra-hospitalar,

lançando mão de estratégias línias diversi�adas e artiuladas om o espaço da idade. Dois anos de-

pois oorre a intervenção na Casa de Saúde Anhieta, em Santos, 1989. Foi a primeira intervenção em

um mani�mio no Brasil, que foi sendo desativado e substituído por uma rede de NAPS, serviços om

funionamento 24h (Campos, 2000).
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ionando os reursos para a atenção extra-hospitalar

18

. Assim, ao longo dos anos 90, a

passagem das aspirações da reforma para o interior do Estado efetivou-se em larga esala.

A reforma tornou-se �polítia públia onsentida� (Pitta, 2011), e avançou signi�ativa-

mente mesmo em meio a um ontexto polítio-eon�mio adverso. Isso se re�etiu em uma

diminuição importante do parque maniomial, om o fehamento de hospitais e de leitos

signi�ativamente já naquela déada (Tenório, 2002). Em 2001, quando se �naliza o árduo

trâmite do projeto de lei de Paulo Delgado e a Lei 10.216 é aprovada, o redireionamento

do modelo assistenial, que já estava em urso, adquiriu veloidade intensa

19

.

Todo este proesso, obviamente bastante omplexo para ser sintetizado em um pará-

grafo (foram mais de 20 anos de intensas mudanças em todo enário naional), deixou

omo legado um panorama assistenial no Brasil bastante distinto. Além da expansão

vertiginosa dos CAPS e redução dos leitos em hospitais psiquiátrios, a hamada RAPS

(Rede de Atenção Psiossoial) foi sendo onstruída a partir de diversos gêneros de servi-

ços, omo os Serviços Resideniais Terapêutios, os leitos de saúde mental em Hospitais

Gerais, o Programa De Volta para Casa, as estratégias de geração de renda, equipes de

Consultório na Rua, os Núleos de Apoio à Saúde da Família, entre outros. Esta rede

de serviços espalhada pelo Brasil on�gura os pontos onde se pretende efetivar o novo

modelo através de um outro uidado, de uma outra visão para o tratamento psiquiátrio,

uma outra relação om �o usuário� enquanto sujeito em sofrimento.

Mas o que distingue este tipo de tratamento do anterior, maniomial? O que arateriza

o uidado na �atenção psiossoial� ou na �saúde mental"

20

?

O uidado da �atenção psiossoial� onstruiu-se primeiramente a partir da negação do

modelo anterior, o modelo maniomial ou da psiquiatria tradiional, para ir gradualmente

onstruindo, inventando um outro modelo. A atenção psiossoial ou a saúde mental não

é de�nida por uma únia lógia ou proposta de uidado, mas é atravessada por lógias

múltiplas, que se onjugam de formas distintas em arranjos loais, alguns mais oerentes

e outros menos. Gastão Wagner Campos (2008) entende que esta onjunção se dá, de

maneira geral, de formas bastante preárias. O sanitarista ritia a falta de onsistênia

da reforma psiquiátria em termos de dar diretrizes ténias mais espeí�as.

18

As portarias 189/91 e 224/92 permitiram a transformação dos NAPS e CAPS em polítia públia,

estabeleendo suas diretrizes e linhas de �naniamento. Também oloaram restrições ao funionamento

dos hospitais psiquiátrios, ampliando por exemplo a neessidade de reursos humanos e exigindo a

implementação de atividades terapêutias diversas. A aprovação de leis estaduais em enários loais mais

favoráveis foram garantindo o respaldo legal ao lado das portarias. O Rio Grande do Sul foi pioneiro,

aprovando em 1992 a Lei 9.716, que dispõe sobre a reforma psiquiátria.

19

Assegurada pela lei e impulsionada pela entrada do PT no governo federal, o proesso de reorientação

do modelo se intensi�ou entre 2002 e 2015, nas gestões de dois membros atuantes no movimento da

reforma psiquiátria, Pedro Gabriel Delgado (2001-2010) e Roberto Tykanori (2010-2015) na Coordenação

de Saúde Mental, Álool e Outras Drogas.

20

Tenório (2002) aponta que o oneito de �atenção psiossoial�foi trazido em substituição ao oneito

de �saúde mental�, o qual era por vezes mal visto por sua assoiação à proposta preventivista da Psiquiatria

omunitária norte-ameriana. Apesar desta difereniação iniial, o que se disseminou no Brasil foi o uso

de ambos os termos de forma indisriminada, forma que optamos por utilizar neste texto.
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De iníio [na reforma psiquiátria℄, foi muito forte a perspetiva basagliana

asada om o pensamento da Saúde Coletiva, bastante entrado na determi-

nação soial do proesso saúde e doença. A rítia à biomediina e ao oneito

tradiional de saúde e de doença também foi muito forte no movimento. Entre-

tanto, ao organizarem-se os novos serviços (...) os pro�ssionais foram obrigados

a se soorrer de seus oneitos e modos de fazer línia ou reabilitação tradii-

onal. Em onsequênia, observa-se, hoje, nestes serviços, erta babel epistemo-

lógia: psianálise misturada om psiofarmaologia psiquiátria, abordagem

sistêmia enoberta sob o rótulo de reabilitação psiossoial, e por aí vamos.

Para ompliar esse quadro já bastante omplexo, paree haver uma hege-

monia da psiquiatria positivista/organiista na Universidade (...) e em órgãos

de fomento, om uma inequívoa predominânia de estudos psiofarmaoló-

gios e um abandono da dimensão de terapêutias dinâmias(Campos, 2008,

p.98/99).

.

Para Campos, a polítia de saúde mental no Brasil não onstrói um referenial epis-

temológio oerente. Sua unidade se dá somente a partir de um onjunto de �valores�,

espeialmente a onstrução da autonomia, da idadania e a garantia dos direitos �do

usuário�.

De forma semelhante, a hamada reabilitação psiossoial foi adotada no ontexto da

reforma psiquiátria brasileira omo uma espéie de paradigma orientador da �atenção

psiossoial�. No entanto, a proposta de reabilitação também abriga muitas onepções,

prátias e interpretações diferentes (Pitta, 1996), que nem sempre são laramente diferen-

iadas, ou então reunidas de maneira oerente.

De maneira mais geral, a proposta de reabilitação se arateriza por tomar a questão

da reinserção ou da inlusão soial omo algo essenial para o tratamento, rompendo om

o modelo médio urativo. Ela envolve

o proesso de failitar ao indivíduo om limitações, a restauração, no melhor

nível possível de autonomia do exeríio de suas funções na omunidade. (...)

O proesso enfatizaria as partes mais sadias e a totalidade de poteniais do

indivíduo, mediante uma abordagem ompreensiva e um suporte voaional,

residenial, soial, rereativo� (Pitta, 1996, p.19).

O papel de quem reabilita é, portanto, restabeleer uma autonomia funional, dando

suporte para sustentar as interações soiais da pessoa que está sendo reabilitada. Envolve

uma atitude estratégia frente ao uidado, om a proura de maximizar as oportunidades

e minimizar o efeito desabilitante e roni�ante das doenças.

Um estudo sobre diferentes experiênias de reabilitação psiossoial no Brasil iden-

ti�ou três grandes modelos epistêmios dentro da reabilitação psiossoial: os modelos
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psioeduativos, os modelos soiopolítios ou rítios e os modelos de orientação línia

(Guerra, 2004). Estes não poderiam ser mais díspares. Enquanto os primeiros têm uma

perspetiva eminentemente adaptaionista, os segundos voltam-se para a missão de reali-

zar uma ampla mudança soial. Enquanto uns pretendem adaptar o indivíduo à soiedade,

outros propõem a neessidade de modi�ar a soiedade de forma a se tornar mais inlusiva.

Muitas vezes, dentro da proposta de reabilitação psiossoial no Brasil, a orrente

rítia é onjugada a visões psioeduativas e funionalistas, ompondo a �babel epis-

temológia� identi�ada por Gastão Campos. Em um artigo sobre o tema, por exemplo,

enontramos que a reabilitação é um proesso de normalização, de retorno a uma situação

anterior à instalação da doença. A autora ritia os modelos reabilitadores adaptaionis-

tas, mas aponta �dé�its de ego que desempenham um papel rítio na inabilidade das

pessoas om doenças mentais r�nias para funionarem efetivamente e manterem o em-

prego"(p.168). Embora defenda um modelo entrado no restabeleimento da idadania,

no aumento da inserção soial através de ooperativas e empresas soiais, também relai-

ona idadania om qualidade de vida e empreendedorismo, a�rmando: �Fazer as pessoas

tornarem-se empreendedoras e sujeitos da própria história deverá se onstituir, por exe-

lênia, num ompromisso primordial assumido pelos reabilitadores"(Hirdes, 2009, p.172).

Uma orrente in�uente da reabilitação psiossoial rítia no Brasil é a vertente italiana

representada por Benedetto Saraeno. Ele proura difereniar-se de visões adaptaionis-

tas, omo os modelos de treinamento de habilidades e psioeduativos (Saraeno, 1999)

que também se hamam de reabilitação psiossoial. Como ontraponto, Saraeno sugere

que a reabilitação não é um proesso para adaptar os fraos ao jogo dos fortes, mas sim

um proesso que busa mudar as regras do jogo, permitindo que quem não é forte possa

onviver, estar na ena onde os fortes estão. Chama isso de �renuniar ao mito da auto-

nomia� (Saraeno, 1996b, p.51), no sentido de romper om perspetivas que entram a

reabilitação na apaitação do indivíduo para fazer parte da soiedade.

A prinipal questão, para Saraeno, é a possibilidade do sujeito fazer troas em seus

ambientes soiais. Chama esta possibilidade de �ontratualidade�. Podemos ser desabilita-

dos, ou seja, destituídos de habilidades por falta de poder ontratual. Se o mani�mio é o

�lugar zero da troa� (Rotelli, 2001, p.61), Saraeno propõe que muitos paientes psiquiá-

trios têm um nível de ontratualidade que tende a zero - seja porque não têm asa, não

têm rede soial, não têm informação (1996a). Para Saraeno, a ênfase prinipal do pro-

esso de reabilitação psiossoial está na reonstrução da �plena idadania�. Ele a�rmou:

�Não neessitamos de esquizofrênios pintores, neessitamos de esquizofrênios idadãos;

não neessitamos que façam inzeiros, neessitamos que exerçam a idadania� (Saraeno,

1996a).

Enontramos uma de�nição muito interessante de autonomia em um urto texto de

Roberto Tykanori Kinoshita (1996), no qual de�ne a autonomia omo:

a apaidade de um indivíduo gerar normas, ordens para sua vida, onforme
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as diversas situações que enfrente. Assim não se trata de onfundir autono-

mia om auto-su�iênia nem om independênia. Dependentes somos todos;

a questão dos usuários é antes uma questão quantitativa: dependem exessiva-

mente de apenas pouas relações / oisas. Esta situação de dependênia res-

trita / restritiva é que diminui sua autonomia. Somos mais aut�nomos quanto

mais dependentes de tantas mais oisas pudermos ser, pois isto amplia nos-

sas possibilidades de estabeleer novas normas, novos ordenamentos pra vida

(p.57).

Tykanori resgata o oneito de autonomia dentro da reabilitação psiossoial, reapresentando-

o em uma formulação que foi bastante in�uente. A partir de sua visão, temos uma ideia de

autonomia que não se assemelha à autossu�iênia, mas à proliferação das dependênias,

das relações.

Produzir a idadania e autonomia do �usuário�

Mais do que apontar inonsistênias teórias na obra da referida autora, o artigo anterior

exempli�a algo que é amplamente disseminado, embora nem sempre tão evidente. O que

diversas pesquisas sobre a realidade dos serviços de atenção psiossoial no Brasil têm de-

monstrado é que a proposta mais radial da reforma psiquiátria, promovida espeialmente

pelo oneito de desinstituionalização, pela visão rítia da reabilitação psiossoial, por

aspetos mais instituintes deste movimento, onjuga-se om prátias adaptaionistas, de

treinamento, de gestão da vida em seus mais ín�mos detalhes.

Em parte isso se deve à reforma psiquiátria ter se instituído em uma rede públia de

serviços espalhada por todo território naional, fazendo om que preise invariavelmente se

haver om o mandato soial de ontrole da periulosidade e de tudo aquilo que representa

a louura, um mandato que jamais se desola das prátias psiquiátrias ou em �saúde

mental�. A proposta rítia da reforma se entreruza om uma in�nidade de outras formas

de tratar, ompreender e olhar para a louura em suas múltiplas expressões, e muitas

delas, ontraditoriamente, enontram abrigo naquele objetivo bastante vago que a reforma

propõe omo erne do uidado: a produção da idadania e da autonomia do �usuário�.

A pesquisa de Alex Alverga (Alverga, 2004; Alverga & Dimenstein, 2006) ilustra muito

bem a ontradição entre um disurso de libertação e prátias restritivas. Ele resgata uma

foto enontrada no arquivo de um CAPS, a qual reproduzimos abaixo:
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Imagem 1: Des�le de 18 de maio. Fonte: Alverga (2004).

A foto é de um des�le em defesa da reforma psiquiátria. Algumas pessoas arregam

uma faixa onde está esrito �Louura maior é o preoneito�. Logo atrás da faixa, está o

ortejo de �usuários�, todos ontidos por uma orda que restringe seu aminhar. Alverga

problematiza a tensão entre a reprodução de ideais da reforma e as prátias que vêm na

sua esteira, tensão ondensada de forma singular naquela ena. O ordão de isolamento

evidenia a irunsrição prévia do espaço permitido para a irulação da louura, de forma

que não se torne ameaçadora ou perigosa. Ao mesmo tempo, a faixa e o próprio des�le

defendem a movimentação no espaço públio omo estratégia de inlusão e idadania.

A foto apresenta de forma exemplar uma tensão que Alverga loalizou também em

observações otidianas em um CAPS de Natal. Enormes listas de espera para atendimento,

ritérios de inlusão restritivos, divisão das mesas do refeitório, ozinha exlusiva para uso

dos �ténios� e projetos de �inserção soial� que se restringiam ao espaço do serviço são

algumas das araterístias identi�adas (Alverga, 2004; Alverga & Dimenstein, 2006). O

autor questiona:

A perspetiva da ressoialização ou reabilitação alança o que a desinstitui-

onalização aponta? Ou a idéia de reabilitação traz em si onepções ligadas à

instituionalização da louura, à norma, à razão, ao sujeito aut�nomo, à iden-

tidade e idadania, en�m, promessas lançadas na onstituição das soiedades

modernas que destoam do desinstituionalizar? (Alverga & Dimenstein, 2006,

p.303).

Para ampliar o questionamento trazido por Alverga, vejamos uma pesquisa etnográ�a
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realizada por Ley Sartori (2010; 2011) em um CAPS de Campinas. Trata-se de uma ins-

tituição onde psianálise e psiquiatria tradiional se ombinam sem muitos on�itos, omo

se fossem naturalmente omplementares. Neste CAPS, a pesquisadora identi�ou que os

pro�ssionais de saúde mental exeriam uma forma espeí�a de manejo da idadania. O

que se busava alançar era uma versão da idadania que seria obtida simultaneamente

por meio da independênia pessoal e da inserção soial. Para isso, as pro�ssionais do

serviço busavam oniliar o ensino de habilidades soiais, a estabilização dos sintomas

psiquiátrios e a ativação dos �usuários� na o-responsabilização por seu tratamento.

Em termos prátios, manejar a idadania envolvia ensinar e dar suporte para a rea-

lização de atividades neessárias para a vida na idade, omo pegar �nibus ou usar um

aixa eletr�nio. Também passava pela obtenção de benefíios soiais para garantir a so-

brevivênia material dos usuários (auxílio-doença, passe livre, esta básia, entre outros),

os quais estão muitas vezes atrelados ao diagnóstio psiquiátrio e ao atestado de inapa-

idade laboral. No entanto, trabalhar também tinha seu lugar no tratamento, geralmente

sem o objetivo espeí�o de garantir o sustento (que é dado pelos benefíios), mas de pro-

mover a ressoialização, diminuir sintomas e ofereer um lugar soial reonheido frente

à família e à soiedade.

A rise, o sofrimento intenso, era visto omo aquilo que aaba om a autonomia e om a

liberdade do idadão. Assim, os sintomas situavam-se no entro da atividade de uidado,

sendo entendidos omo onstitutivos, estruturantes da psique do paiente. Os médios

oupavam um lugar importante neste aspeto, e a mediação era omplementada por

uma esuta vigilante, que permeia todos os espaços possíveis - não somente o onsultório,

mas o momento de se alimentar, de assistir televisão, de ir à padaria. Uma esuta também

utilizada para promover sua adesão ao tratamento, e onvenê-lo a tomar uma postura

ativa no mesmo. A questão não é da ordem da interdição, omo no mani�mio, mas do

onvenimento, da aliança, do vínulo, da negoiação, gerando um �aparato ténio de

produção de sujeitos idadãos� (Sartori, 2010, p.57).

"O usuário� é onebido de forma ativa. Tanto ele quanto seus familiares são envol-

vidos no uidado. Sua ooperação é ruial, e eles são o-responsáveis no tratamento.

A equipe estimula que �o usuário� partiipe de onselhos e assembleias, omo algo que

também ompõe esta idadania. É importante que ele seja ativo, e que sua subjetividade

seja esutada. No entanto, o direionamento �nal das deisões é sempre dado pelo sa-

ber ténio-ientí�o, que instrumentaliza a relação para obter os objetivos esperados: a

independênia e a inserção soial (Sartori, 2010, 2011).

Outra pesquisa que omplementa este enário é aquela realizada por Rafael Figueiró,

também em Centros de Atenção Psiossoial (dois CAPS II), em muniípio não identi�-

ado. O pesquisador observou que as deisões eram invariavelmente tomadas por ténios,

em um sistema vertial, de estrutura rígida que não permitia aos usuários re�etirem sobre

seus otidianos e tratamentos. Este esquema é produzido e reproduzido pelas onepções e
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prátias terapêutias da equipe, e tem omo efeitos não apenas a heterogestão do otidiano

dos usuários do CAPS, mas também o não-estabeleimento de uma rede de relações entre

os próprios usuários, que estão sempre reportados aos ténios (Figueiró, 2009; Figueiró

& Dimenstein, 2010).

A equipe utilizava os projetos terapêutios individuais omo ferramentas de trabalho

� de aordo om as diretrizes do CAPS e da reabilitação psiossoial. No entanto, ao

invés de estes projetos servirem omo dispositivos de uidado singular, eles serviam omo

justi�ativa para prátias bastante autoritárias e arbitrárias. As deisões eram tomadas

em nome de uma línia fugidia, sem ritérios laros, opaa aos usuários, que rei�ava o

saber ténio omo algo inompreensível e inquestionável. Como exemplo, ita a deisão

da equipe de separar, através da mudança dos horários de atendimento, dois usuários que

estavam estabeleendo fortes laços de amizade, garantindo que eles não mais se enontra-

riam. Para os autores, este tipo de ação soou omo uma deisão polítia de enfraqueer

o oletivo, travestida de deisão ténia e que por isso não poderia ser questionada pe-

los �usuários�, não-detentores daquele saber. Estava de�nido laramente quem uida de

quem, de forma a não se estabeleerem relações de uidado e suporte entre os �usuários�.

(Figueiró, 2009; Figueiró & Dimenstein, 2010).

Ceres Arejano, Maria Padilha e Gelson de Albuquerque (2003) realizaram outro estudo

om onlusões similares. Pesquisaram um serviço de moradia temporária para pessoas

om transtornos mentais, em Porto Alegre, onheido omo Pensão Públia Protegida

Nova Vida. Por se tratar de um serviço de moradia, a proximidade entre ténios e mora-

dores era onsiderada problemátia pela equipe. Os pro�ssionais entrevistados defendiam

por exemplo o uso do uniforme, a oloação lara de �limites� entre pro�ssionais e usuá-

rios, de forma a evitar que os papeis se onfundissem, o que supostamente geraria um

funionamento exessivamente permissivo.

As autoras veri�aram que, neste serviço, ações orretivas eram muitas vezes justi-

�adas pela equipe omo tendo um aráter terapêutio. Um exemplo é a troa do afé

afeinado por desafeinado, deisão tomada pelos ténios, que hegam a assoiar o afé

desafeinado à reforma psiquiátria. As autoras re�etem que a divisão entre o saber té-

nio e polítio é uma estratégia que ajuda a sustentar a hegemonia dos trabalhadores de

saúde mental nas relações de poder om os usuários. Apontam omo araterístia do

trabalho em saúde mental exeder onsideravelmente o limite tradiional do setor saúde,

à medida que a vida se oloa em questão, em todas as suas dimensões. Do banho ao

afé, tudo pode ser tomado omo terapêutio, o que distribui o domínio ténio, ao menos

virtualmente, sobre qualquer aspeto da vida (Arejano et al., 2003).

Alie Oliveira e Neiry Alessi (2005) relataram momentos observados em serviços de

saúde mental para problematizar a forma omo oneitos de autonomia, idadania e so-

ialização se apresentam no otidiano da atenção à saúde. Um dos fragmentos trazidos

pelas autoras refere-se a um momento de preparação de um lanhe no serviço. A equipe

32



apontava qual �usuário� do serviço iria preparar a pipoa, o suo, fazer a limpeza, e de que

forma ada atividade deveria ser feita. Qualquer infração era repreendeida. Na hora de

servir, é oloada uma mesa separando a opa da sala, de forma a evitar que os usuários

entrassem na ozinha. Cada um pega seu lanhe e todos se dirigem à sala, onde omem

em silênio.

A ena é interpretada pelas autoras omo a persistênia de um modelo maniomial

de uidado, em serviços supostamente substitutivos ao mani�mio. O momento de prepa-

ração do suo, ao invés de ser um momento de troa e soiabilidade, era onvertido em

treinamento e divisão de tarefas minuiosamente ontroladas. Os �usuários�, por sua vez,

têm uma postura de gratidão pelo atendimento reebido. Sentem-se agradeidos por ter

um espaço para passar o dia, por reeberem gratuitamente remédios, injeções, onsultas.

São raros os momentos de rítia e não-onordânia, e, quando oorrem, são abafados. De

forma semelhante, a equipe também tem uma estrutura hierárquia, om relações laras

de submissão, estando o médio no topo da pirâmide. Mesmo assim, a idadania era um

elemento importante de seu disurso: a equipe apontava omo é preiso tratar o paiente

omo um ser humano e não omo diagnóstio, onheer suas ondições de vida, ajudá-lo

a obter benefíios soiais e vê-lo omo um �igual� (Oliveira & Alessi, 2005).

Bruno Emerih, Rosana Onoko Campos e Eduardo Passos (2014) analisaram dados

de grupos foais e entrevistas onduzidas pela pesquisa da Gestão Aut�noma da Medi-

ação. Visavam analisar a perspetiva de �usuários� e gestores de serviços de Campinas,

Novo Hamburgo e Rio de Janeiro a respeito dos direitos dos �usuários�. Identi�aram

omo omum a prátia de não informar os �usuários� a respeito dos mediamentos que

utilizavam, assim omo de não envolvê-los na elaboração de seus projetos terapêutios.

Também problematizam o distaniamento entre �usuários� e pro�ssionais, reforçado por

uma linguagem ténia que não pode ser aessada pelos �usuários�. O diagnóstio psiquiá-

trio se situa omo um marador de aesso a determinados direitos, sendo neessário para

obtenção de benefíios soiais, aesso a mediamentos gratuitos, passe livre de �nibus, en-

tre outros. Estas prátias reforçam o lugar do saber ténio e aprisionam o �usuário� em

um iruito em que o adoeimento é a passagem para garantir o mínimo de ondições de

vida.

Argumentam ainda que, embora a reforma psiquiátria tenha prourado abolir as

instituições totais, ertas formas de prátias totais persistem nos serviços de atenção psi-

ossoial, produzindo formas de ontrole sobre os �usuários� do sistema. Estas prátias

totais reproduzem sua ausênia polítia no otidiano, uma vez que não partiipam das

deisões que dizem respeito à suas vidas. Também referem-se a uma normalização dos

proessos da vida, uma universalização das formas de agir, pensar e sentir. Apontam a

neessidade de as equipes estarem sempre oloando suas prátias em análise, de forma

a evitar a reprodução destas prátias totais esondidas sob supostas prátias libertárias.

O biopoder se insinua nestas prátias de gestão da vida, operando um ontrole distinto
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daquele típio do mani�mio (Emerih et al., 2014).

O que estas pesquisas loais pareem apontar é que o aspeto �total� da instituição

psiquiátria se diluiu no otidiano da reforma psiquiátria, à medida que os aspetos

instituintes do movimento foram se ristalizando em formas rígidas. Não nos referimos

apenas a uma espéie de ontaminação das prátias da reforma psiquiátria por onepções

maniomiais, poliialesas, ontroladoras. Até porque, quando se faz este tipo de leitura,

normalmente se loaliza a solução na formação pro�ssional, a�rmando que ela preisa

estar mais a�nada om os prinípios da reforma, de maneira a não reproduzir o modo que

a anteedeu e ao qual se ontrapõe. Consideramos esta uma solução simplista, que loaliza

o problema apenas na falta de um re�namento ténio ou rítio do saber pro�ssional.

Entendemos, pelo ontrário, que os dilemas, os paradoxos, são inevitáveis quando se

está atuando na dimensão miropolítia. Não há oniliação simples entre a louura, o

sofrimento intenso, o adoeimento, o desvio de omportamento, e a soiedade em que

vivemos e que ompomos om nossas ações - uma soiedade que é omplexa, mas que

possui faetas extremamente ompetitivas, preoneituosas e desiguais. Neste sentido, a

proposta de produzir a idadania e a autonomia �do usuário� se oloa omo ponto entral

da línia, do tratamento, sem que haja um esforço de se entender que tipo de �missão� é

essa que é dada às equipes de saúde mental. Que idadania é essa que se quer produzir?

Que autonomia? Que inlusão soial? Através de quais operações? O que é aeitável, étio,

na realização desta missão? Qual o papel do �usuário� neste proesso? Mesmo impensados,

estes ideais orientam as ações de uidado � e talvez, sejam seus únios orientadores! As

equipes busam reursos, saberes, ténias, ferramentas para dar onta de produzir estes

estados almejados, da forma que podem, e, no aminho, muitas derivações perigosas se

produzem.

1.3 Tensões em torno da questão do �usuário�

A�rmamos anteriormente que o surgimento do movimento da luta antimaniomial está

relaionado à ampliação do movimento de trabalhadoras e trabalhadores para um movi-

mento misto, onjugado om �usuários� e familiares. Ao ontrário do que oorre em outros

países, não oorre no Brasil a autonomização dos �usuários� em um movimento in�modo

e ombativo. No entanto, é geralmente om positividade que se fala desta aliança, vista

omo algo que legitima o movimento em sua heterogeneidade e abertura à �louura�.

A transformação da luta antimaniomial em um movimento �misto� envolveu uma

aliança peuliar, entre um movimento forte de pro�ssionais e umas pouas assoiações

inipientes, ainda bastante fragilizadas na sua atuação. As pessoas que arregavam a forte

mara da louura e da instituionalização de longo prazo agregaram-se a um movimento

preexistente e já bastante organizado, em uma lara assimetria que vai marar o proesso

brasileiro e se onstituir futuramente em um problema importante para o movimento

34



antimaniomial.

É interessante trazer à tona ertas dissidênias, de forma a evideniar que esta aliança,

geralmente tomada de forma natural, na realidade enontra-se permeada por tensões e

diferenças que nem sempre enontram visibilidade. Dar visibilidade a isto nos ajuda a om-

preender a relação de forças entre �usuários�, familiares e pro�ssionais, algo que interessa

a esta tese. Prouramos assim ir deslizando de uma perspetiva em que os �usuários� são

ora uma ategoria que se oloa om interesses idêntios aos dos pro�ssionais (omo uma

espéie de anexo do movimento), ora são objetos de sua intervenção, para podermos pen-

sar nos �usuários� omo ategoria também heterogênea, que omporta interesses diversos

e muitas vezes distintos daqueles que são preponderantes no movimento.

Tomemos o maro iniial: o Congresso de Bauru. Membros da SOSINTRA, assoia-

ção presente neste histório enontro, a�rmaram sentir, à époa, que era um movimento

vertializado e dominado por pro�ssionais (Souza, 1999). Marus Viníius de Oliveira da

Silva (2003), psiólogo, professor da UFBA, militante da luta antimaniomial assassinado

tragiamente em 2016, desreveu também o momento polítio do Congresso de Bauru:

Apesar da presença entre nós, naquele evento, de delegações de �paientes� (...),

a perspetiva de protagonização polítia que ele apontava estava mais entrada

na �gura de um movimento dos pro�ssionais, om sua ultura polítia tradi-

ional de esquerda, aberta a laços poétios não elitistas, e ainda fortemente

marada por alguns traços orporativos e sindiais (...) o olhar predominante

que podíamos dirigir aos nosso futuros �usuários�, naquele momento, se im-

pregnava de uma erta leitura pro�ssional (p.91-92).

Em 1993, no enontro de Salvador, o movimento da luta antimaniomial realizou a

primeira plenária exlusiva de �usuários� e familiares. Passaram a se realizar enontros

naionais exlusivos para �usuários� e familiares dentro do movimento, e estes omeçam a

se organizar paralelamente ao movimento, omo uma �espéie de sub-quadro�(Silva, 2003,

p.102). Ao lado disso, ponderava Marus Viníius, uma regra onsensual foi se estabele-

endo: de que o papel de trabalhadoras e trabalhadores no movimento seria meramente

de assessorar �usuários� e familiares. No entanto, os limites desse assessoramento eram

objeto frequente de disussão:

a tonalidade onfusa e ausatória que se estabelee nesses momentos deixa

sempre vir à tona uma série de elementos realados, de ressentimentos que

dizem respeito às ambiguidades dessas identidades fragilmente onstituídas,

numa trama polítia que supervaloriza as representações e os reonheimentos,

que faz reivindiações de direitos, que denunia ontradições relativas à luta

de lasses, ao mesmo tempo em que agrega elementos de desinformação, de

onfusão polítia e, porque não dizer, de onfusão mental (Silva, 2003, p.103).
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O que seriam estes elementos realados, estes ressentimentos que Marus Viníius

apontou? Estariam relaionados ao próprio sileniamento da diferença e da desigualdade

de poder? O fato é que os ânimos se airraram, e a disputa ganhou ares de raha no interior

do movimento. Por um lado, �usuários� e familiares tornavam-se mais rítios, exigindo

maior espaço dentro do movimento. Alguns revindiavam estratégias de �disriminação

positiva�, omo maior peso nas votações, reserva de assentos em espaços deisórios, ar-

gumentando que, por onstituírem o segmento politiamente mais frágil, mereeriam que

suas neessidades fossem priorizadas dentro do movimento. Uma reivindiação legítima,

mas que também podia servir de apoio a interesses pessoais que estavam em jogo, envol-

vendo a onquista de argos em espaços de representação e os benefíios a eles assoiados.

Emergia ada vez mais intensamente nos fóruns do movimento as disputas de poder

�nas quais os ténios são oloados omo elementos perturbadores da liderança usuá-

ria, sendo, por isso, sistematiamente questionados� (Silva, 2003, p.107)). Ainda segundo

Marus Viníius, a louura era um ompliador a mais em alguns momentos: a deson�-

ança entre os segmentos podia ser remetida à paranoia, ao delírio, seja omo estratégia

dos ténios para rebater as ausações vividas omo injustas, ou omo efeitos reais das

di�uldades psíquias dos �usuários�. Ele a�rma a neessidade de ser avaliada, em ada

momento, a disponibilidade psíquia do sujeito para partiipar no movimento, pois alguns

poderiam não estar su�ientemente equilibrados para partiipar de espaços polítios omo

este movimento.

No V Enontro Naional do Movimento da Luta Antimaniomial que oorreu em 2001

em Miguel Pereira, Rio de Janeiro, houve a efetiva separação do movimento naional em

duas frentes distintas: a Renila (Rede Internúleos da Luta Antimaniomial) e o MNLA

(Movimento Naional da Luta Antimaniomial). Disorrer sobre os motivos da divisão do

movimento é algo difíil, pois ao mesmo tempo que há uma profusão de versões distintas,

há também um paradoxal silênio em torno do assunto, revelando talvez a dimensão de

trauma que este raha adquiriu dentro do movimento. As fontes são unânimes em dizer

que o estopim da separação teve a ver om graves agressões e disussões no Enontro,

mas seus motivos são menos laros.

Há indíios de que um dos motivos da separação do movimento dizia respeito ao papel

do �usuário� dentro do movimento. Paula Grunpeter (2008) entrevistou militantes do

movimento antimaniomial em Pernambuo a respeito desta questão:

foi riando um jogo de usuário ontra ténio. Paralelo a isso omeçou a haver

enontros só de usuários. (...) E nesse enontro lá do Rio, a oisa já estava

super airrada: quem é ontra usuário e quem é a favor do usuário (p.120).

Segundo Vasonelos (2014), �um prinípio sempre muito repetido dentro do movi-

mento antimaniomial brasileiro é o de estímulo à partiipação mais ativa dos usuários e

familiares. Entretanto, foram exatamente as divergênias relativas a este tema que aa-
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baram levando à divisão do movimento em 2001, entre o MNLA e a RENILA (Rede

Internúleos)� (p.3).

Milton Freire Pereira (2003), �usuário� e importante militante do movimento naional,

relata um dos ápies da tensão dentro do movimento:

No VI Enontro todos pareeram esqueer que um dos prinípios do movi-

mento de usuários é o de poder ontar om aliados, sejam eles ténios ou

tutores de outros movimentos soiais. Simplesmente expulsaram os ténios

do auditório onde se realizava a plenária. Estava em disputa a representação

de usuários e familiares para Comissão Naional de Saúde Mental. Tenho er-

teza de que esse erro polítio ausou ressentimentos e também mostrou que

um movimento, antes tão desprezado em seu iníio, agora se tornava disputado

pelo desejo de �partiipação e autonomia�(p. 81-82).

Ele se refere então ao VI Enontro Naional das Entidades de Usuários e Familiares,

realizado em 2000, na qual os ténios foram expulsos da plenária, mesmo não tendo poder

de voto, para não in�ueniar a eleição para representantes da Comissão (Martins, 2003).

No ano seguinte, a tensão transferiu-se para o já referido enontro em Miguel Pereira,

uja plenária �nal transformou-se em uma verdadeira arena de ombate. Segundo Ana

Marta Lobosque, psiquiatra, militante e também presente naquele enontro, as questões

polêmias diziam respeito ao modo de funionamento do movimento (formação da exeu-

tiva naional, esolha de delegados, espaçamento dos enontros). Relatou ela: �tudo que a

polítia é apaz de mostrar em termos de paranoia e selvageria ali se manifestou� (p.22).

Um enorme tumulto impediu a �nalização da plenária, e uma boa parte das delegações

se retirou em protesto. Estas viriam onstituir, dois anos depois, a Rede Internúleos

(Renila) (Lobosque, 2003).

Para Vasonelos (2004; 2014), o movimento da luta antimaniomial enfrenta atual-

mente um desa�o de oniliar duas neessidades e objetivos muitas vezes ontraditórios,

que passaram a ser enarnados nas duas alas do movimento. A Renila teria priorizado ter

uma liderança entral mais organizada e politizada, om aesso a meios instituionais e

reursos �naneiros, apaz de efetuar a partir de ima a mobilização para lutar na soie-

dade e no aparelho de estado. Também teria mantido uma posição universalista de união

entre os segmentos, a partir da leitura que a autonomização dos usuários e familiares

impliaria um aumento das fragilidades frente à oposição, dispersão de reursos e maior

isolamento politio. Ao passo que o MNLA, a�rma Vasonelos, enveredou por uma outra

trajetória, marada por

um trabalho de base mais amplo, realizando as lutas de forma a respeitar as

limitações de onsiênia polítia e de protagonismo de seus membros na base,

mesmo que isso signi�que diminuir a sua e�áia polítia nas lutas no aparelho

do estado; oportunizar a gradual autonomização do movimento de usuários e
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familiares, reonheendo suas partiularidades e defendendo uma postura de

disriminação positiva dentro do movimento (Vasonelos, 2014, s/p).

Em 2014 partiipei, omo representante da Assoiação Construção, do X Enontro

Naional do Movimento Naional da Luta Antimaniomial e do XI Enontro Naional

de Usuários e Familiares do Movimento Naional da Luta Antimaniomial, realizados em

Niterói, Rio de Janeiro. Nossa delegação gaúha hegou ao enontro já em um momento

�quente�: a votação do regimento dos enontros. As tensões se intensi�aram no momento

de deidir omo se daria a eleição da representação do MNLA na Comissão Intersetorial

de Saúde Mental (CISM) do Conselho Naional de Saúde.

Já estava de�nido que a representação deveria ser proveniente da ategoria �usuário�,

ao passo que o vie deveria ser um �familiar�. Isso já havia �ado deidido em enontros

anteriores, e pareia onsensual. Fazia parte da polítia de �disriminação positiva� que

o MNLA havia adotado, e que difereniava as duas alas do movimento. O que estava

ausando polêmia é que alguns �usuários� e familiares reivindiavam que apenas seus

segmentos deveriam votar na esolha dos representantes. Uma outra parte da assembleia

se posiionava ontra, dizia que o direito ao voto deveria inluir pro�ssionais e estudantes

(que, por sinal, eram maioria no plenário). Disursos in�amados nos mirofones argu-

mentavam a favor de ambas posições. Um �usuário� era um dos mais proeminentes. Ele

a�rmava: �nós somos os protagonistas, voês são apenas espetadores do iro de horror

que é o nosso sofrimento!�. Apesar destes disursos, eventualmente a proposta do voto

geral veneu.

O que esteve oloado ao longo de todo o enontro foi a questão de um maior protago-

nismo dos �usuários� e familiares dentro do MNLA. Ou seja, mesmo depois da divisão do

movimento, esta questão ontinuava tensionando a orrente do movimento antimaniomial

em que os �usuários� teriam ganho mais espaço e autonomia (o MNLA). Havia diversos

�usuários� e familiares que tinham uma posição mais oniliadora, e que não defendiam

a maior autonomização omo prioridade. Ao mesmo tempo, havia �usuários� e familiares,

espeialmente do sudeste (Rio de Janeiro e São Paulo), que faziam enfrentamento às po-

sições dos pro�ssionais a respeito de diversos pontos, pautando o movimento em direções

espeí�as.

Embora no Brasil prevaleça a ideia de uma tranquila união entre �usuários� e pro�s-

sionais dentro do movimento da reforma psiquiátria e da luta antimaniomial, a relação

entre estas duas ategorias ou segmentos não é neessariamente simples, dado que os

interesses, as formas de atuação, as agendas nem sempre são idêntias ou mesmo seme-

lhantes. A disparidade de poder é evidente, e eventualmente explode em uma busa por

maior autonomização dos �usuários� e familiares, que reivindiam espaço em um movi-

mento laramente dominado por pro�ssionais. Questões identitárias se oloam dentro do

movimento, à medida que as diferenças entre os segmentos ora se airram ora se diluem.

Assim, onforme nos aproximamos da questão, vamos perebendo que a resistênia dos
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�usuários� se faz sentir de forma polítia, no Brasil, embora seja frequentemente invisibi-

lizada, e tenha que ser prourada em esassos relatos de militantes ou vivênias pessoais.

Isso não signi�a que haja uma tendênia �separatista�, nem mesmo que esta deva ser

fomentada em nome da autonomia dos �usuários�. Signi�a, sim, que estamos apenas

omeçando a abrir um ampo problemátio que se mostra reheado de ontradições.

...

Prouramos elaborar, neste apítulo, um ontraste entre a experiênia estrangeira do

movimento de sobreviventes om o lugar do �usuário de saúde mental� no amplo ampo

da reforma psiquiátria brasileira

21

.

Desobrimos, no movimento britânio de sobreviventes, possibilidades de atuação dos

�usuários de saúde mental� que foram muito além daquilo que esperávamos ou imagináva-

mos. Um movimento no qual a experiênia na relação om o poder psiquiátrio enontra

expressão na primeira pessoa, sem a neessidade de intermediários. Enquanto os sobrevi-

ventes falam em nome próprio, no Brasil os �usuários� pouo apareem na ena públia, a

não ser na onjunção om um movimento no qual os pro�ssionais têm dominânia. Den-

tro do movimento antimaniomial essa aparentemente tranquila aliança entre �usuários,

familiares e trabalhadores� revela dissidênias internas que levam inlusiva à divisão do

movimento, quando hierarquias implíitas passam a ser problematizadas pelos próprios

�usuários�.

A foto do ortejo de 18 de maio que reproduzimos (Foto 1) ondensa muito do pa-

norama que prouramos delinear até aqui, através de outras pesquisas e experiênias.

Vemos, na foto, os �usuários� ontidos, mesmo tendo à frente palavras de ordem de liber-

dade. Dentro da atenção psiossoial, perebemos que estas dimensões se entreruzam, e

a �produção da idadania e da autonomia do usuário� aparee omo uma missão on�ada

às equipes, algo que elas preisam inventar omo fazer em seus otidianos. A falta de uma

disussão mais aprofundada sobre onepções de idadania e autonomia ontribui para

que esta missão engendre prátias díspares, muitas vezes on�itantes em seus sentidos

étios, em suas onepções de sujeito, em suas relações de poder. Pretende-se produzir

esta idadania e autonomia muitas vezes à revelia dos �usuários�, sem envolvê-los ativa-

mente em seu uidado, ou então ativando seu engajamento e empreendedorismo de forma

instrumental, para atingir �ns estabeleidos por ritérios ténios.

21

Geralmente se fala da reforma psiquiátria omo um objeto únio, quase sólido, quando na verdade se

ompõe de uma enorme heterogeneidade. Entendemos por reforma psiquiátria tanto o movimento soial

que está na sua origem (o movimento de trabalhadores, que se transmuta em movimento antimaniomial

mas que não se resume a ele, ou a suas organizações formais) quanto seus efeitos nas politias publias (a

reorientação do uidado em direção à atenção psiossoial, a instituição dos serviços da rede de atenção

psiossoial). A reforma psiquiátria é um ampo absolutamente heterogêneo, omposto por milhares

de trabalhadores, �usuários� e familiares ligados à �saúde mental�, atravessado por diferentes propostas

polítias e ténias.
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Esperamos que o ontraste entre a experiênia �primeira� que tivemos e a trajetória

brasileira tenha permitido dar visibilidade a algumas questões que antes não se apre-

sentavam de maneira tão lara. Certamente, omparações deste tipo têm seus risos. O

mais grave é o de idealizarmos aquilo que está distante, na omparação om o que está

próximo e que por isso revela mais de suas ontradições. A grama mais verde do vizinho

pode ofusar as espei�idades do solo, do lima, da vegetação de nosso próprio quintal.

Assumimos e nomeamos este riso quando falamos de uma experiênia �primeira�, porque

remetendo a um �primeiro mundo� que segue fasinando nossas mentes olonizadas. Essa

experiênia �primeira�, no entanto, faz-se neessária porque permite elaborar os primeiros

ontornos de nosso problema, e evideniar o que está muitas vezes invisibilizado em nossa

realidade loal.

Mais reentemente, este panorama naional tem sido problematizado por autores que,

também in�ueniados por experiênias �primeiras�, têm questionado os rumos da reforma

psiquiátria brasileira, espeialmente no que toa às relações de poder entre pro�ssionais

e �usuários�. Fala-se ada vez mais em protagonismo, em autonomia, em �reovery�, em

�ajuda mútua�, �suporte de pares�, em empoderamento dos �usuários�. Este disurso emer-

gente, no qual nos situamos (ao menos iniialmente ou parialmente), aponta as dimensões

on�itivas que �am invisibilizadas no uidado em saúde mental, resgata a importânia

da experiênia e do saber do �usuário�, ritia a restrição da atenção a uma dimensão

ténia e pouo politizada. Nesse sentido, as assoiações de saúde mental passam a ser

reuperadas omo espaços onde este protagonismo pode ser desenvolvido, estimulado, no

sentido que possam ser entidades de organização e mobilização aut�noma dos próprios

�usuários�. Abordaremos algumas dessas questões no apítulo seguinte.
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Capítulo 2

Histórias de assoiações: habitando os parado-

xos da idadania e da autonomia

É indispensável dar ao

epiléptio, para mantê-lo

resignado, a ilusão de liberdade.

Juliano Moreira, 1905

Tentamos inventar outra línia,

insólita, que produza efeitos de

subjetivação idadã.

Ant�nio Lanetti, 1997

Aqui no Brasil, não há pratiamente organizações feitas só por �usuários�, ou mesmo

um disurso espeí�o que se apresente a partir deste lugar. Nossas mobilizações polí-

tias se dão em organizações de trabalhadores ou em �assoiações de saúde mental�, as

organizações típias onde enontramos mais atuantes os �usuários� brasileiros.

Este tipo de assoiação se proliferou a partir do próprio movimento da reforma psiquiá-

tria e dos serviços de saúde mental, om objetivos e formas de atuação espeí�as, que

onsideramos importante aompanhar e desrever. Nosso argumento é que as assoiações

de saúde mental funionam, na maior parte das vezes, omo os espaços onde se proura

�produzir a idadania e autonomia do usuário�. Elas podem até ser entendidas omo o

loal onde esta missão adquire sua maior relevânia � são, de erta forma, o espaço por

exelênia onde a idadania e da autonomia devem ser �produzidas�.

Quando falamos de uma assoiação, em sua aepção otidiana, geralmente pensamos

em um pequeno grupo de idadãos que se une para busar um �m omum. O exemplo

típio são as assoiações de moradores de um determinado bairro, que reivindiam junto

a prefeituras ou âmara de vereadores melhorias para sua loalidade.
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Do ponto de vista legal (omo estabeleido pelo Código Civil), qualquer grupo de

pessoas que queira se organizar para qualquer �m �não eon�mio� poderá onstituir

uma assoiação, uma fundação, uma igreja ou um partido polítio. Destas quatro �guras

jurídias, a assoiação é aquela menos bem-de�nida e por isso mais amplamente utilizada.

Assim, a maior parte das atividade �não-omeriais� da soiedade ivil é realizada por

assoiações.

Ganança (2006), que pesquisou as estatístias das assoiações no Brasil, identi�ou

que: 25% das assoiações dediavam-se a atividades religiosas, 13% a atividades ulturais

ou rereativas e 8% eram organizações �lantrópias. Muitas destas assoiações são entida-

des de grande porte, omo universidades, hospitais e aridades, que obtém �naniamentos

e verbas a partir da tereirização de polítias públias e soiais. No lado menos eonomi-

amente pujante do universo assoiativo, estão as assoiações de moradores (13%) e as

ditas �assoiações de defesa de direitos de grupos e minorias� (2%) (Ganança, 2006).

Devido à amplitude da ategoria assoiação, as pequenas assoiações têm muitas di�-

uldades em se manter no Brasil. Isso porque o formato de assoiação não é juridiamente

pensado para dar suporte a pequenos grupos, devido à grande arga burorátia que pesa

sobre estas entidades. Criar e manter uma assoiação é algo juridiamente omplexo e

nem sempre barato, o que privilegia grandes organizações que utilizam o formato de as-

soiação para esapar dos tributos aos quais estão submetidas as empresas e ooperativas

(Ganança, 2006). Por aí já omeçam alguns dos problemas enfrentados pelas assoia-

ções de saúde mental, em geral onstituídas por pequenos grupos om pouos reursos e

grandes expetativas.

O resimento no número de assoiações em saúde mental se deu no país espeialmente

a partir dos anos 90 e 2000. Neste período, o Brasil experimenta também um aumento

expressivo no número de assoiações de maneira geral, embora sejamos onsiderados um

país om um baixo nível de assoiativismo. Este resimento está ligado a diversos fatores,

mas prinipalmente dois: primeiro, a riação dos onselhos de polítias públias � milhares

em todo país � que estimularam a formalização e a riação de novas entidades; segundo,

a tereirização de polítias públias através de OSCIPs e entidades �lantrópias diversas,

geralmente formalizadas omo �assoiações� (Ganança, 2006). É também o período no qual

se estrutura o SUS, o ontrole soial, a rede de serviços de saúde mental (espeialmente

CAPS) e os núleos do movimento antimaniomial, polítias que direta ou indiretamente

fomentam a onstituição das assoiações de saúde mental.

As assoiações de saúde mental são riadas para responder a interesses diversos. Do

ponto de vista do �usuário�, fazer parte de uma assoiação pode dar legitimidade em

uma negoiação om um oordenador de CAPS, seretário de saúde ou prefeito. Pode

dar aesso a adeiras de onselhos de saúde e de outras polítias setoriais. Pode ser uma

plataforma para aessar atividades de lazer, promover festas, passeios, viagens, enontros.

Pode ser algo que se torne neessário para formalizar ertas atividades de geração de
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renda.

As funções e objetivos ompartilhados pelas assoiações envolvem prinipalmente a

luta polítia de defesa de direitos e a inlusão soial, através da geração de renda, da

onvivênia omunitária, do lazer, do apoio mútuo. Elas estabeleem relações omplexas

om os serviços de saúde mental no qual muitas vezes têm origem, sendo riadas omo

�extensões� dos serviços, omplementando as ações que por diversos motivos por eles não

são desempenhadas.

Infelizmente, é difíil saber o que fazem as assoiações de saúde mental do Brasil,

e também qual o papel dos �usuários� dentro delas. São ações loais pouo registradas,

narradas, de poua visibilidade. Revisaremos a seguir algumas pesquisas a respeito deste

universo, no intuito de dar à leitora ou leitor uma ideia de omo se organizam, o que

fazem e quais os dilemas que enfrentam.

2.1 Sobre fazeres assoiados

Um dos pesquisadores brasileiros que tem se oupado deste assunto é Eduardo Vasone-

los. Em sua perspetiva de empoderamento dos �usuários�, as assoiações oupam lugar

determinante. Ele traçou um per�l de suas formas de organização e ações, através de da-

dos levantados por um questionário enviado a 107 assoiações de saúde mental no Brasil

(Vasonelos, 2007, 2008, 2009).

Vasonelos (2007) identi�ou seis tipos de assoiações de saúde mental: 1) os grupos

de 12 passos (da tradição dos Alóolios An�nimos); 2) os Centros de Valorização da Vida

(CVVs); 3) os núleos do movimento antimaniomial; 4) as ONGs (entidades mais pro�s-

sionalizadas, prestadoras de serviços) e as assoiações de �usuários, familiares e 'amigos� ',

ou assoiações �mistas�, 5)vinuladas ou 6) não vinuladas a serviços de saúde mental.

Dentre todas estas, o tipo mais omum são as assoiações mistas vinuladas a serviços

de saúde mental (5). De maneira geral, o �per�l típio� da assoiação de saúde mental

identi�ado por Vasonelos é:

uma assoiação mista, omposta por �usuários�, familiares, e ténios, fundada

depois de 1992, riada a partir de e ligada a um CAPS, om um funionamento

entral baseado em plantão ou atendimento regular por ténio do CAPS e

membro da assoiação, om uma reunião quinzenal ou mensal, obrando uma

ontribuição �naneira quase simbólia (2 a 5 reais), apoiando a reforma psi-

quiátria, expressando sua missão em termos da defesa dos direitos do usuário

e familiar, e desenvolvendo pelo menos alguma o�ina, projeto ou atividade

de trabalho e geração de renda (Vasonelos, 2009, s/p).

Algumas assoiações têm omo papel prinipal a luta polítia, geralmente em defesa

da reforma psiquiátria, da luta antimaniomial e dos direitos dos �usuários�. Um bom
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exemplo é a SOSINTRA (Soiedade de Serviços Gerais para a Integração pelo Trabalho),

que foi a primeira assoiação de saúde mental fundada no Brasil, em 1979 no Rio de

Janeiro. Ela on�gurou-se primeiramente omo uma assoiação de familiares, e passou a

inluir �usuários� apenas no �nal dos anos 80. Sua proposta iniial era de apoio mútuo

entre familiares, voltada para o objetivo de aglutiná-los e envolvê-los no tratamento, nos

moldes das terapias de família ou grupos de auto-ajuda (Amarante, 1995). Apesar de suas

restritas ambições iniiais, a SOSINTRA tornou-se a primeira assoiação que assumiu e

militou pela ausa da reforma psiquiátria e da luta antimaniomial no Brasil

22

.

Para essa mudança, segundo Amarante (1995), foi fundamental a riação do SUS

omo um sistema efetivado através da partiipação popular. A partir dessa abertura, a

SOSINTRA tomou assento em instânias de ontrole soial, e passou a promover deba-

tes regulares om familiares, ténios, paientes e om a omunidade em geral. Segundo

Vasonelos (2008), �seus assoiados familiares, bem omo a únia usuária assoiada na

époa, Graça Fernandes, estavam entre as raras lideranças no país a assumirem uma iden-

tidade aberta e uma militânia explíita no ampo da saúde mental em esala naional,

ainda nos anos 1980� (p.109). Graça Fernandes foi a primeira �usuária� de serviços de

saúde mental a partiipar omo delegada de uma onferênia naional, na I Conferênia

Naional de Saúde Mental, representando a SOSINTRA (Pereira, 2003).

Outra entidade pioneira e importante na militânia polítia e luta antimaniomial foi

a Assoiação dos Parentes e Amigos da Col�nia Juliano Moreira (APACOJUM), do Rio

de Janeiro, riada por familiares de internos da ol�nia em 1992. A primeira e também

atual

23

presidente da APACOJUM foi Iraema Polidoro

24

. A partir de 1993 ela engajou-

se na militânia do movimento antimaniomial, da qual viria a tornar-se uma das líderes

mais proeminentes (Souza, 1999).

A APACOJUM teve um papel importante em reivindiações junto à Col�nia e à pre-

feitura muniipal. Através de artiulação polítia e pressão sobre membros do legislativo

22

A SOSINTRA teve papel importante na defesa do PL 3.657/89, proposto pelo deputado Paulo Del-

gado (PT-MG), que viria a tornar-se mais tarde a Lei 10.216, onheida omo Lei da Reforma Psiquiátria.

Ela foi uma das protagonistas de uma verdadeira guerra. O maior opositor ao projeto foi a Federação

Brasileira de Hospitais (FBH), que mobilizou familiares de paientes de línias psiquiátrias partiulares

do Rio de Janeiro. Alertados pelas equipes das línias a respeito dos �perigos� da nova lei, uniram-se pelo

medo da desassistênia e do fehamento destes espaços, posiionando-se ontra o projeto. Estes familia-

res, om apoio da FBH, riaram a Assoiação de Familiares de Doentes Mentais (AFDM) om o objetivo

delarado de ombater o PL Paulo Delgado. A primeira AFDM foi fundada no Rio de Janeiro em 1991,

mas espalhou-se em outras idades do Brasil, tornando-se uma assoiação naional abertamente ontra

o movimento antimaniomial. A SOSINTRA, omo entidade que agregava familiares e alguns �usuários�,

ontrap�s a AFDM nesta disputa, fazendo a defesa da proposta da reforma psiquiátria (Amarante, 1995,

1997; Vianna et al., 2006; Diaz, 2008).

23

Informação de 2014.

24

Em meados dos anos 70, Iraema reebeu um telefonema da Col�nia informando que uma tia, que a

família dava por morta, estava lá internada. O marido dessa tia a havia abandonado no hospital, dizendo

à família que ela havia faleido. Iraema omeçou a oupar-se de seu uidado, frequentando o hospital,

e se sensibilizou ao onheer a dureza do universo maniomial, tão insuspeitado quanto a existênia da

tia. Levava bolos e does à parente e aos demais internos do hospital.

44



e exeutivo, obtiveram o passe livre muniipal e uma bolsa muniipal de inentivo à de-

sospitalização, assim omo melhorias para a própria assoiação e moradores da Col�nia

(obtenção de verbas e insumos para passeios, et.). A partir de 1999 a APACOJUM esta-

beleeu um onvênio om o muniípio para gereniar �naneiramente alguns resideniais

terapêutios (Diaz, 2008).

Outro exemplo de assoiação voltada prinipalmente para a luta por direitos é a ASUS-

SAM (Assoiação dos Usuários de Serviços de Saúde Mental de Minas Gerais), uma das

pouas assoiações brasileiras uja diretoria é omposta exlusivamente por �usuários�.

Fundada em 1994, a entidade tem omo ponto de apoio o Fórum Mineiro de Saúde Men-

tal, que é uma entidade bastante forte, na defesa da luta antimaniomial em Minas Gerais.

Assim omo o Fórum Mineiro, é uma entidade �liada à Renila (Rede Internúleos da Luta

Antimaniomial). Fazem parte do ontrole soial (Conselho Muniipal de Saúde, Comissão

da Reforma Psiquiátria do CMS, Conferênias de Saúde Mental), e através destes anais

de partiipação olaboram na �salização dos serviços, realizando por exemplo vistorias

em hospitais psiquiátrios. Também ostumam fazer assembleias e reuniões itinerantes nos

serviços substitutivos de BH e interior. Fazem palestras sobre os direitos e deveres das

pessoas portadoras de sofrimento mental. Realizam também algumas atividades de apoio

mútuo, omo �visitas de solidariedade�. Em 2005, realizaram um protesto no Congresso

Brasileiro de Psiquiatria, ontra o uso de eletrohoques, psioirurgia e uso abusivo de

mediamento (Ferreira et al., 2008).

Há uma outra assoiação om o nome pareido, a ASUSAM de Reife, uja trajetória

foi narrada por Paula Grunpeter (2008). Ela foi riada em 1993, a partir do Hospital-

Dia Espaço Azul (hoje CAPS), e foi onstituída por �usuários� e familiares, om apoio

dos ténios, os quais não tinham direito a voto ou a partiipar da diretoria. A proposta

era que os pro�ssionais fossem apenas onsultores, om a tarefa de auxiliar em ontatos,

artiulações, apoiar a formalização da entidade e a elaboração do estatuto.

As prinipais reivindiações da ASUSAM envolviam o passe livre no transporte e o

aesso à mediação. No entanto, em determinado momento a Assoiação paralisou suas

atividades, supostamente devido a di�uldades dos �usuários� em sustentar a assoiação

devido a reorrentes rises, gerando alta rotatividade entre os membros. Mais tarde, em

Reife alguns destes militantes formaram o Núleo de Luta Antimaniomial em Pernam-

buo, no qual os �usuários� hegaram a ter um protagonismo importante, que se esvaziou

por diversos motivos. Um deles foi o assassinato de um usuário dentro de um CAPS. Os

ténios não problematizaram o assassinato do usuário, talvez por medo de que isso fra-

gilizasse a luta antimaniomial, expondo os problemas que oorriam dentro dos serviços

substitutivos que eles tanto tentavam defender. Os questionamentos dos �usuários� foram

minimizados, e estes aabaram se retirando gradualmente do espaço. A autora também

enontrou outros motivos para a falta de partiipação dos �usuários�, omo a vergonha,

a di�uldade de falar de igual para igual om os ténios, a sensação de não ser ouvido,
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de não ompreender a linguagem. Um usuário apontou que os ténios, ao mesmo tempo

que estimulavam a partiipação do usuário, não davam atenção para aquilo que eles fa-

lavam. Os horários das reuniões (noturnas) também favoreiam os pro�ssionais e não os

�usuários�. Estes demonstraram desontentamento om a falta de efeitos prátios do mo-

vimento � fazem-se muitas reuniões, organizam-se manifestações a favor da reforma, no 18

de maio, mas não se avança no fehamento de hospitais, por exemplo (Grunpeter, 2008).

De maneira geral, as assoiações de per�l mais polítio ostumam atuar no ontrole

soial, oupando adeiras nos onselhos e onferênias de saúde omo representantes do

segmento �usuário�. Neste papel, desempenham ações de �salização bastante importan-

tes para garantir a responsividade dos agentes públios em relação aos interesses dos

assoiados. Também tendem a reivindiar a riação de direitos soiais espeiais para os

�usuários�, omo o passe livre no transporte públio. Estes direitos inserem-se em uma

proposta de disriminação positiva que são importantes para minimizar os efeitos da de-

sigualdade soial que inide fortemente sobre os �usuários de saúde mental�, já que estes

geralmente não têm uma inserção fáil no merado de trabalho apitalista, ompetitivo e

entrado no desempenho. Por outro lado, estas polítias também têm efeitos de aprisio-

nar os �usuários� em uma ategoria que arrega a mara da inapaidade e da de�iênia.

Essas assoiações também se inserem diretamente no movimento da luta antimaniomial,

atravessadas por tensões entre �usuários� e pro�ssionais muito pareidas àquelas que ma-

peamos anteriormente.

Outra função das assoiações de saúde mental é a hamada inlusão soial, espeial-

mente a inlusão produtiva pela geração de renda e trabalho. É importante apontar que a

�gura jurídia ideal para as iniiativas de geração de renda é a ooperativa, mas a maioria

das iniiativas na área de saúde mental opta pelo formato da assoiação. Isso porque as

ooperativas não apenas pagam impostos bem mais altos do que as assoiações, impedindo

muitas vezes a estruturação de grupos om baixo apital, mas também on�guram um

vínulo trabalhista, o que as torna atualmente inompatíveis om o reebimento de bene-

fíios assisteniais e prevideniários, muitas vezes a únia fonte de renda dos �usuários de

saúde mental�. As assoiações, no entanto, embora possam exerer atividades omeriais

e ontratar funionários, são legalmente impedidas de distribuir luro entre os seus asso-

iados. Assim, a maioria das assoiações que se dedia à geração de renda aaba atuando

na informalidade.

Efetivamente, a geração de renda nas assoiações de saúde mental na maioria das

vezes é ín�ma. A Repart � Assoiação de Usuários e Familiares Reuperação para o

Trabalho, por exemplo, foi riada em 1993 em Joinville-SC om a proposta ser um espaço

de trabalho e geração de renda para os �usuários� de saúde mental da idade. A prinipal

atividade desenvolvida pela assoiação era a montagem dos hamados �hiotinhos�, peças

eletr�nias que fazem parte da engrenagem elétria de motoiletas. Eles onfeionavam

também mosaios, tapetes om retalhos de teido e tinham atividades de alfabetização. A
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remuneração era onsiderada �simbólia�, variando entre 1 a 10 reais por mês, onforme

os dias trabalhados (Andrade, 2012).

A Enloureser, de Blumenau-SC desenvolve um trabalho de eonomia solidária que

é onsiderado destaque naional, apoiado pela Inubadora Tenológia de Cooperativas

Populares da FURB. No entanto, também gera uma renda ainda muito pequena para os

usuários:

o dinheiro que entra é muito pouo, deveria ser mais para que eu pudesse

ajudar mais em asa. Às vezes durante o mês todo a gente ganha R$30,00

que não dá nem para pagar a água. Eu sei que é só um omplemento da nossa

renda, mas deveria ser mais (Assoiado da Enloureser, itado por Silva, 2010,

p.34).

Segundo a própria autora (Silva, 2010), �a geração de trabalho e renda não visa o luro e

sim a união, a força, a solidariedade, o bem�estar dos assoiados, valorizando e respeitando

a vida, ou seja, o ser humano�(p.19). Quando onversei pessoalmente om os membros da

Enloureser e da ITCP/FURB, também se evideniou para mim este disurso de que

muito mais importante do que o dinheiro são os efeitos terapêutios do trabalho e a

inlusão soial que proporiona.

Vemos aí diversos atravessamentos. Há o legado do trabalho terapêutio. Mente vazia,

o�ina do diabo � o ditado que é frequentemente itado para falar da neessidade de �se

oupar� para não adoeer. Há a visão do trabalho (e não neessariamente da remunera-

ção pelo trabalho) omo fonte de reonheimento, de integração soial, de autoestima.

No Brasil e em muitos lugares do mundo, é bem melhor ser um trabalhador que ganha

pouo ou quase nada, do que ser vagabundo ou desempregado. Há também leituras que

priorizam a riação de espaços de troas grupais, de trabalho riativo, omo prátias om

efeitos terapêutios e de reabilitação psiossoial. Nesse sentido, abandona-se o dinheiro

omo objetivo último do trabalho para foar-se na produção de saúde, objetivo primeiro.

A renda é relegada pois sabe-se o que é preiso sari�ar em nome dela. Adaptar o empre-

endimento às exigênias do merado pode signi�ar, na maioria das vezes, sobretrabalho,

padronização, hierarquização � justamente o que se quer ombater om um trabalho mais

horizontal e solidário. Em meio a tudo isso, há as neessidades prementes da vida e a

inquietação dos �usuários�, que nem sempre se onformam om as aspirações de geração

de renda mais modesta.

É preiso assinalar que existem assoiações que atingem seus objetivos de gerar renda

a partir da eonomia solidária, omo a Suriato, de Belo Horizonte. Com quatro núleos de

produção (marenaria, mosaio, ostura e ulinária) e uma equipe de vendas, a Suriato

tornou-se um empreendimento solidário bem-suedido, expondo seus produtos em uma

loja própria no oração de Belo Horizonte. Os �usuários� partiipam ativamente de todo

o proesso de riação dos produtos, onfeção e omerialização. A Suriato, no entanto,
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onta om um forte aparato instituional provido pela Prefeitura de Belo Horizonte, que

ontrata pro�ssionais, paga aluguéis, ompra materiais. A maioria dos empreendimentos

solidários não onta om este tipo de suporte. Como resultado, têm uma baixa apaidade

de produção e investimento. Por este motivo, o artesanato (geralmente onfeionado a

partir de materiais reilados ou de baixíssimo usto) é o niho em que se inserem a grande

maioria das iniiativas de eonomia solidária, ao menos na área de saúde mental.

Entre dependênia e autonomia

Eduardo Vasonelos (2007) analisa que, na maioria das assoiações brasileiras, prinipal-

mente daquelas onstituídas a partir de serviços da rede, há uma exessiva dependênia

em relação aos serviços e aos pro�ssionais. Essa dependênia pode ser uma fase transitó-

ria do proesso de onstituição da assoiação. Nesses asos, a assoiação pode onseguir

adquirir uma independênia posterior. Em outras situações, no entanto, este per�l de de-

pendênia dos pro�ssionais se prolonga, o que pode oorrer até mesmo devido a um �viés

paternalista, lientelista, assistenialista, ou mesmo entralizador, autoritário� (p.198) por

parte dos envolvidos.

Letíia Luas (2007) investigou o otidiano de uma assoiação em Mogi das Cruzes.

A assoiação utilizava um espaço edido dentro de um ambulatório de saúde mental. A

pesquisadora observou que era difíil para os �usuários� se organizarem de forma mais

aut�noma. Eles neessitavam do apoio dos �ténios� para realizar a maior parte das

ações da assoiação, algo que ela onsiderava natural devido a estes serem um grupo

�mais organizado soial e politiamente� (p.109). No entanto, ela também observou que

as ações dos pro�ssionais repetidas vezes reforçavam a dependênia e a passividade dos

�usuários�. Um exemplo: a assoiação onfeionava alimentos para vender, mas a ozinha

só funionava quando havia um �responsável�, que deveria ser um ténio do ambulatório.

Outro exemplo: para fazer parte da assoiação, o usuário preisava ser enaminhado por

um ténio, fato que só oorria se a equipe julgasse que havia um �histório de partiipação

em grupos� (p.59). No aso da assoiação de Mogi das Cruzes, ela operava omo um

�braço� do ambulatório, um espaço anexo, gerido pela equipe. A assoiação é aqui pensada

omo uma extensão do proesso terapêutio, loal para se emanipar sujeitos, inluí-los

na soiedade através da �vivênia de um ambiente de trabalho� ou da defesa de direitos

no Conselho de Saúde, por exemplo.

Embora os �usuários� da assoiação de Mogi das Cruzes relatassem gostar da assoia-

ção, por ser um lugar para passar o dia, exerer atividades, sentir-se útil, a pesquisadora

também relata frequentes on�itos om a equipe em relação ao uso do espaço e às re-

gras instituídas. Ou seja, se há por um lado uma reprodução do lugar de dependênia e

passividade dos �usuários� em relação aos �ténios�, há também proessos de resistênia.

A Enloureser, de Blumenau, teve um iníio semelhante à assoiação de Mogi das

Cruzes. No iníio da assoiação, apenas os pro�ssionais podiam partiipar de sua orga-
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nização. Ela era uma assoiação totalmente gerida por ténios do CAPS, �em prol dos

usuários�. De forma oerente om sua onepção assistenialista, ela hamava-se então de

�Afague-me�.

Em determinado momento, alguns pro�ssionais e �usuários� do serviço passaram a

reivindiar uma alteração no estatuto, de forma que qualquer pessoa interessada pudesse

se assoiar e partiipar da assoiação. Na mesma alteração, realizada em 2005, mudou-se

o nome da assoiação para Enloureser. O CAPS ontinuou envolvido om a assoiação,

forneendo alimentação, vale transporte, material de limpeza, e edendo uma trabalhadora

(assistente soial) para assessorar o grupo em suas reuniões. No entanto, a assoiação

�rmou pareria om outras instituições, omo o Sindiato dos Banários e o Sindiato dos

Têxteis para utilizar seus respetivos espaços para reuniões e trabalhos, dispensando o

espaço do CAPS. Passaram a ser inubados pela Inubadora Tenológia de Cooperativas

Populares (ITCP) da FURB e têm pareria om uma empresa de ontabilidade (Silva,

2010).

Essa narrativa apresentada pela Enloureser sobre sua onstituição torna-a quase

uma entidade emblemátia da �dependênia transitória� apontado por Vasonelos. A

trajetória da assoiação foi modi�ada por um pequeno levante, que reusou uma forma

de trabalho abertamente assistenialista, e levou-a a outros rumos. Na oasião em que

pude onheer a Enloureser, havia uma presença massiva e engajada de �usuários� e

ex-usuários partiipantes da assoiação. Vários deles demonstravam ter posiionamentos

muito �rmes. Preseniei, por exemplo, um debate aalorado om o gestor muniipal a

respeito da ausênia de passe livre no muniípio. Mas é err�neo a�rmar que a Enloureser

é uma entidade liderada por �usuários�. A atuação pro�ssional tem um peso bastante

importante no direionamento do trabalho da Enloureser � tanto através da FURB

quanto através do CAPS e da prefeitura. Ou seja, podemos entender que a assoiação

superou seu passado assistenialista e sua dependênia ompleta do CAPS para ompor

outros tipos de relações de força, no qual os �usuários� têm um papel mais ativo, mas na

qual os pro�ssionais seguem sendo entrais.

A Assoiação de Usuários, Familiares e Militantes da Saúde Mental de Alegrete-RS

(AUFMSMA), investigada por Diogo Costa (2011), também foi riada a partir de um

CAPS. Suas prinipais ações estavam assoiadas ao funionamento do CAPS: a assoi-

ação sugeria melhorias no serviço a partir da perspetiva dos usuários; averiguava junto

à prefeitura os insumos neessários para funionamento do serviço, relamando quando

houvesse falta de determinado mediamento ou equipamento; também reebiam rela-

mações dos �usuários� e busavam sua resolução junto à equipe. A assoiação exeria,

aparentemente, uma função de reivindiação junto ao CAPS, demonstrando uma erta

apaidade rítia em relação ao mesmo, embora dependessem do espaço do CAPS para

suas atividades.

Apesar deste aráter ativo da assoiação e responsivo às demandas dos �usuários�, o

49



pesquisador identi�ou que a oordenadora da assoiação à époa (uma trabalhadora do

CAPS) assumia, nas reuniões, um papel ambivalente: ao mesmo tempo em que tentava

inentivar que os �usuários� dessem sua opinião sobre os assuntos, também monopolizava

as disussões e dava a palavra �nal nas deisões. Suas atitudes pouo demorátias na

gestão da assoiação não ombinavam om seu disurso, no qual sempre enfatizava a im-

portânia da partiipação dos �usuários�. Ele também observou o mesmo tipo de paradoxo

nas assembleias do CAPS em questão � elas eram a�rmadas, por trabalhadores e gestores,

omo espaços importantes de partiipação, mas sua função era reduzida a �esutar a de-

manda� dos �usuários� ou �saber o que aham das deisões tomadas pelos gestores� (Costa,

2011, p.89). Ou seja, a assembleia não tinha nenhuma função realmente deliberativa, sendo

usada apenas para informar ou rati�ar as deisões tomadas por pro�ssionais e gestores.

Dinâmia semelhante foi enontrada por Moura (2013) em uma assoiação de Floria-

nópolis. Sua sede �a na garagem do CAPS, onde funiona um brehó e uma venda de

afés e lanhes. A diretoria da assoiação era omposta apenas por �usuários�, mas pro-

�ssionais do CAPS e psiólogos voluntários de um instituto partiipavam das reuniões. A

presidenta da assoiação, em sua posse, fez um disurso forte, exigindo o umprimento de

reivindiações dos �usuários� omo a implementação de outros serviços de saúde mental na

idade e do passe livre de �nibus. No entanto, os �usuários� relatavam se sentirem perdidos

quando não havia nenhum ténio presente. Falavam abertamente sobre sua inapaidade

em toar sozinhos a entidade.

Perebe-se que, nestes relatos de assimetria e dependênia de �usuários� em relação

aos ténios ou serviços, adquire relevânia tanto a questão material (a dependênia da

estrutura físia dos serviços, de seus insumos, equipamentos) quanto o exeríio do poder.

Isso �a mais explíito em asos extremos, omo assoiações em que os �usuários� são

abertamente impedidos de partiipar ou de ontribuir om o desenvolvimento da mesma.

Outras vezes, ontudo, essa relação é marada por questões de saber/poder mais omple-

xas, omo quando os �usuários� se delaram perdidos na ausênia de qualquer pro�ssional

de saúde. Fia pairando a questão: omo se produz maior autonomia nestes asos? São

formas paradoxais de exerer a idadania e a autonomia, pois, ao mesmo tempo em que

o disurso ada vez mais a�rma o protagonismo dos �usuários�, reproduzem-se relações

maradas pela dependênia.

Os exemplos itados ontrastam om as histórias do movimento de �sobreviventes�, no

qual as entidades são frequentemente organizadas por pessoas om problemas de saúde

mental. Nestas entidades, o saber adquirido na experiênia baliza as ações desenvolvidas.

Atualmente, o desenvolvimento do próprio movimento faz om que os �usuários� tenham

diferentes oportunidades de formação e apaitação para atuar nas mais diversas frentes,

uma formação que ombina onheimento ténio om o onheimento experienial. Não

se trata apenas da emergênia de um saber natural, mas de sua própria onstrução em

espaços oletivos.
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No Brasil, são raras as assoiações onde se observa que os �usuários� tenham opor-

tunidade para desenvolver um saber espeí�o. Um aso à parte podemos enontrar na

Assoiação José Martins de Araújo Júnior e sua ��lial�, a Assoiação De Volta Para Casa,

ambas de Santo André � SP. A assoiação naseu no bojo dos movimentos soiais dos anos

80 do Grande ABC, que lutavam pela redemoratização do país, pela reforma sanitária

e pela reforma psiquiátria. Foi formalizada em 1992, riada por �usuários�, familiares e

trabalhadores da Saúde Mental. Em 1998 a assoiação onquistou um terreno junto à pre-

feitura e iniiou trabalho de alfabetização de adultos e geração de renda om um galpão

de reilagem. Partiipavam ativamente de diversos onselhos muniipais, do orçamento

partiipativo, reivindiando verbas para serviços de saúde mental. A assoiação iniial-

mente foi presidida por um familiar, mas ao longo do tempo foi tendo maior inserção de

�usuários�, que vieram a oupar argos de diretoria (Henna et al., 2008; Henna, 2006). Em

2002, a prefeitura prop�s-lhes um onvênio segundo o qual a assoiação administraria, em

ogestão, os Serviços Resideniais Terapêutios (SRTs).

Diante desta proposta, riaram uma ��lial�, a entidade �De Volta Para Casa�, para

que a Assoiação José Martins de Araújo Júnior não perdesse o aráter de �movimento

soial� (Henna, 2006, p. 23). Com o passar dos anos, a De Volta Para Casa tornou-

se uma verdadeira administradora da Saúde Mental no muniípio. A assoiação �ou

responsável pela ontratação dos pro�ssionais, e os �usuários� membros da assoiação

e da diretoria eram ativos no direionamento de omo deveriam ser os serviços. Uma

dessas �usuárias� que fez parte da diretoria foi Dire Cordeiro, que faz em seu trabalho de

onlusão de espeialização em Saúde Mental um relato muito singular de suas andanças

omo �usuária� e gestora (Cordeiro, 2014). Pode-se a�rmar que o onvênio proposto pela

prefeitura de Santo André teve o efeito inédito no Brasil de oloar alguns �usuários�,

mesmo que indiretamente, no ontrole da gestão da saúde mental.

Também ressaltamos a Assoiação Floresendo a Vida de Familiares, Amigos e Usuá-

rios dos Serviços de Saúde Mental de Campinas (AFLORE) omo uma assoiação em que

as relações de saber/poder entre ténios e �usuários� adquire ontornos não-usuais para o

enário brasileiro. A entidade mista, riada em 2005, partiipa do ontrole soial na idade

de Campinas e do Fórum Paulista da Luta Antimaniomial. Tem também envolvimento

om atividades de eduação popular em saúde. Desde 2009 tem pareria om a ARUCI

Brasil/ Canadá � Aliança de Pesquisa entre Universidade e Comunidade para riação do

Guia da Gestão Aut�noma da Mediação (GAM) e o Guia do Usuário de Saúde Mental

(GUSM). Segundo o site da ARUCI

25

, o GUSM é um projeto da própria AFLORE, e

onsiste na elaboração e desenvolvimento de um guia para auxiliar e orientar �usuários de

serviços de saúde mental� de Campinas a ompreender melhor seu tratamento e o fun-

ionamento do serviço onde estão inseridos. O guia onstruído utiliza músias, poemas,

perguntas e pequenos textos omo disparadores de onversas sobre a esperança, a reforma

25

www.arui-sm.org/pt/projetos/as-pratias-idadas-eixo-3/user-guide-for-mental-health-gusm/
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psiquiátria, o funionamento do CAPS, o projeto terapêutio, a internação, seus direi-

tos, o ontrole soial e a autonomia. É esrito em uma linguagem aessível, não ténia,

e apresenta uma sensibilidade às prinipais questões enfrentadas pelos �usuários� na vida

otidiana.

Entre as assoiações de saúde mental brasileiras, veri�amos que há questões reor-

rentes, que apontam para alguns dos paradoxos que estamos prourando identi�ar. As

assoiações desempenham um papel importante no ampo da saúde mental no Brasil. Mui-

tas são bastante atuantes na frente da luta por direitos, om um poder de reivindiação.

Exerem o ontrole soial, partiipando de onselhos, onferênias, de forma a garantir

que as polítias de saúde mental sejam responsivas às neessidades dos �usuários�. Tam-

bém têm um papel importante, muitas vezes, na ampliação destes direitos, espeialmente

de direitos soiais espeiais omo o direito ao passe livre ou a benefíios espeí�os. As

assoiações brasileiras também ostumam atuar no âmbito da inlusão soial, geralmente

através da geração de renda através da eonomia solidária. No entanto, estas iniiativas

esbarram em di�uldades estruturais, pouas vezes indo além da geração de uma renda

�simbólia� e da mera oupação. Preoupa também a dependênia de grande parte das

entidades em relação aos serviços de saúde mental, que frequentemente estão na origem

de sua onstituição. As assoiações pareem, em muitos asos, exerer um papel omple-

mentar aos serviços, tomando para si espei�idades da missão de �produzir a idadania

e a autonomia do usuário�. Em asos mais extremos, enontramos entidades em que a do-

minânia pro�ssional é evidente. Como ontrapondo, há alguns exemplos de entidades em

que a experiênia singular dos �usuários� em sua vida otidiana aparee omo orientadora

das ações das assoiações.

2.2 A onstrução de uma assoiação

O iníio do doutorado oinidia om a minha volta ao Brasil, e om a minha reente deso-

berta dos movimentos de �usuários� em terras estrangeiras. As questões que se oloavam

para mim neste retorno se fundavam em minha trajetória no SUS, no ontrole soial,

mas estavam mais ousadas, no sentido que pareia ser possível ir muito mais longe. Me

perguntava: o que se passava no Brasil para que não houvesse um movimento próprio dos

�usuários�? Por que os �usuários� brasileiros tinham menos autonomia em sua organização,

na forma de se oloar politiamente, de questionar as relações de poder que os oprimiam?

Não estaríamos nós, pro�ssionais, tutelando exessivamente os �usuários� nos serviços de

saúde mental, assoiações, onferênias, onselhos, assembleias? Haveria outras formas de

relação que possibilitassem uma transformação?

Coloava-se a questão de omo pesquisar este tema tão fugidio e elusivo, raramente

problematizado pela reforma psiquiátria. Havia algumas metodologias tradiionalmente

utilizadas para investigá-lo. Entrevistar �usuários�, familiares ou uidadores para pergun-
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tar o quanto se onsideram aut�nomos ou idadãos; investigar suas representações soiais

sobre o tema; preenher uma esala de autonomia, de idadania ou de empoderamento,

veri�ando se ozinham sua própria omida ou se deidem o que vão fazer no �nal de

semana; investigar se têm seus direitos respeitados, ou se partiipam de onselhos, asso-

iações ou movimentos soiais.

Todas estas opções impliavam tomar idadania e autonomia a partir de instantes

�xos. Fazer delas pequenas �fotogra�as�, ristalizando seus movimentos. No entanto, sus-

peitávamos que, para explorar as omplexidades da questão, era preiso pesquisar de forma

a aompanhá-las em proessos. Era preiso um mergulho na experiênia, e pesquisar de

maneira intensiva.

Minha proposta de pesquisa, no entanto, estava inde�nida. Queria investigar as ques-

tões relaionadas a essa ação aut�noma e idadã dos �usuários�, ompreender seus limites e

possibilidades. Passeavam também pelos meus textos oneitos omo de empoderamento,

protagonismo, partiipação, emanipação. Não sabia ainda que metodologia usaria, e o

problema estava de�nido em termos bastante vagos, omo é omum no iníio do perurso.

Resolvi fazer uma aproximação om o ampo empírio, de forma exploratória. Ainda sem

intenção de �oletar dados�, tenionava mapear algumas das linhas do problema a partir

da realidade loal, da qual me sentia ainda um pouo afastada.

Era preiso esolher um ponto para iniiar esta aproximação. Prourava desobrir onde

era possível, na idade de Porto Alegre à qual eu retornava, enontrar �usuários de saúde

mental� que pudessem estar desenvolvendo sua autonomia, sua idadania.

Minha primeira ideia foi me aproximar das assoiações de saúde mental. Em 2013, a

únia assoiação registrada vinulada ao ampo da saúde mental em Porto Alegre era a

AGAFAPE, Assoiação Gaúha de Familiares de Paientes Esquizofrênios. Pelo que eu

onheia da entidade, ela era liderada por pais e familiares, e não se apresentava omo

um espaço interessante para aompanhar os proessos de autonomização dos próprios

�usuários�.

Comeei a partiipar dos espaços do ontrole soial dediados à saúde mental: as

Comissões de Saúde Mental vinuladas aos Conselhos Estadual e Muniipal de Saúde.

Também observei algumas plenárias dos onselhos. Em nenhum dos espaços enontrei

�usuários de serviços de saúde mental� partiipando. Sempre pro�ssionais da rede prota-

gonizavam as disussões, seja omo representantes de onselhos pro�ssionais, de serviços

de saúde ou omo gestores. Os �usuários� do SUS se faziam representar, mas não havia

ninguém que trouxesse a experiênia em serviços de saúde mental, ou que representasse

os interesses de ampo.

Prourei também o Fórum Gaúho de Saúde Mental, entidade que historiamente

representou o movimento antimaniomial no estado. Infelizmente, desobri que o Fórum

estava na époa bastante desartiulado. Havia um únio representante dos �usuários� que

partiipava das reuniões. Na realidade, o Fórum havia se reduzido a um pequeno número
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de militantes que se reuniam esporadiamente, e não demonstrava abertura para novos

partiipantes ou mesmo observadores.

Não havia à époa, em Porto Alegre, uma efervesênia aparente em relação à atuação

dos �usuários de saúde mental� nos espaços polítios da idade. Resolvi então me voltar

para os serviços de saúde mental.

Automatiamente, pensei na GerAção POA � O�ina Saúde e Trabalho omo um

espaço interessante para a aproximação que eu busava. Loalizado em um pequeno prédio

de dois andares em uma região nobre de Porto Alegre, este serviço se destina a promover

a inlusão soial e produtiva de pessoas que, por um motivo ou outro, adoeeram. Situa-

se entre as polítias de saúde mental e saúde do trabalhador, om uma proposta de

inlusão soial a partir do trabalho e renda. Embora também atenda pessoas om doenças

laborais, o grande públio da GerAção POA são os �usuários de saúde mental�, pessoas om

diversos tipos de �transtornos mentais� enaminhados por Centros de Atenção Psiossoial

(CAPS), Unidades Básias de Saúde, hospitais, ambulatórios ou onsultórios partiulares.

Destaa-se por ser um serviço da rede porto-alegrense onde a reabilitação se desola

da terapêutia tradiional. A ênfase do seu trabalho estava justamente em fortaleer o

sujeito em sua apaidade produtiva; apoiá-lo na retomada do ontrole sobre a própria

vida, estando inserido na relação om a idade. Em outras palavras, reabilitar o usuário

de forma a garantir sua idadania, seus direitos, reinseri-lo na soiedade, fomentar sua

autonomia, seu protagonismo.

Busquei a GerAção POA em 2013. Apresentei-me à equipe omo uma doutoranda sem

um projeto de pesquisa determinado: queria apenas me familiarizar novamente om o

tema, para depois de�nir o que seria meu projeto. Comeei a partiipar informalmente

das o�inas, reuniões, onversas de afezinho. Prestava atenção a tudo, prourando algo

que me indiasse um aminho de pesquisa a seguir.

Após alguns meses, as trabalhadoras do serviço me propuseram que eu apoiasse a

retomada de um projeto antigo: onstituir uma assoiação de saúde mental.

A proposta de onstituir uma assoiação se onfunde om o próprio surgimento do

serviço, em 1997, e diz respeito ao terreno híbrido entre saúde e eonomia no qual a Ge-

rAção POA se instala. Sua missão é reabilitar através da inserção no merado de trabalho,

da geração de renda, da atividade laboral. O serviço pretende produzir saúde, idadania

e autonomia, mas também produzir amisetas, agendas, velas, bijuterias. Preisa, para

isso, operar no merado (dar nota �sal, distribuir luros, de�nir o uso do espaço físio,

os horários e metodologias de trabalho). Sendo um serviço públio inserido na polítia de

saúde, enontra muitos entraves para atingir seus objetivos.

Já haviam sido feitas algumas tentativas anteriores de se riar uma assoiação, mas

sempre se esbarrava em algo. Destas tentativas, havia sobrado um estatuto semi-pronto,

um nome já esolhido (Assoiação Construção), e um logotipo de um João-de-Barro ras-

unhado em um papel.
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Imagem 2: Logo da Assoiação Construção

Da minha perspetiva, partiipar da onstituição de uma assoiação se mostrava omo

uma oportunidade únia para aompanhar a formação de um oletivo de �usuários de

saúde mental�. Com este onvite, também se de�niu para mim que a metodologia de

pesquisa não poderia deixar de ser a pesquisa-intervenção. Eu não apenas observaria o

proesso, mas tomaria parte nele. Assumia o riso de embarar em um modo de pesquisar

em que onheer e intervir se misturam, e em que objeto e pesquisador tampouo se

distinguem. Realizar uma pesquisa-intervenção exige um verdadeiro mergulho no ampo

problemátio, pois nossas próprias ações passam a ompor este ampo. Neste proesso,

experimentamos forças que antes eram apenas reonheidas por seus efeitos nas formas.

Pudemos onheer, em primeira mão, sua real intensidade

26

.

Resolvi aeitar o onvite da equipe para reativar o projeto da assoiação. Assim, no

iníio de 2014 realizamos as primeiras reuniões om os �usuários� para saber se tinham

interesse em realmente embarar na proposta.

Um pequeno grupo de �usuários� se interessou pela ideia de retomar a assoiação

27

. Embora já houvesse �restos� de um proesso anterior, prouramos disutir om os

interessados a onstituição da assoiação em todos os seus termos. Nada estava de�nido

previamente, tudo poderia ser modi�ado. Então, abia um primeiro questionamento: por

que queremos nos assoiar?

Foi �ando laro que a prinipal motivação dos �usuários� estava relaionada om a ge-

ração de renda. A proposta da assoiação assemelhava-se a uma miroempresa: vislumbrava-

se um pequeno empreendimento onde algo seria produzido, vendido, e o dinheiro viria.

Assim, a proposta da assoiação traz uma forte ligação om o trabalho desenvolvido na

GerAção POA, vinulado à produção e à eonomia solidária. Além da geração de renda,

os �usuários� também traziam outras ideias e demandas para a futura assoiação. Esta-

vam relaionados à prestação de serviços: assessoria jurídia, ursos de inglês, informátia,

26

As questões metodológias serão abordadas em maior detalhe mais à frente, no Capítulo 5. Optamos

por primeiro mostrar omo nossas ferramentas metodológias funionaram, para depois expliá-las � até

porque o proesso de pesquisa-intervenção oloa questões que modi�am o próprio método, que vai se

fazendo e se refazendo ao longo da pesquisa. De qualquer forma, �a a argo da leitora ou leitor pular

mais à frente para depois retornar, se assim preferir.

27

Neste apítulo, evitaremos identi�ar os nomes dos partiipantes. Isto porque, onforme o Termo de

Consentimento assinado pelos partiipantes da pesquisa (Apêndie A), foi aordado que minha esrita

sobre a onstituição da assoiação seria feita de forma a manter seu anonimato. O mesmo não oorre

no Capítulo 4, quando o proesso de pesquisa partiipativa é relatado. Conforme o mesmo Termo, os

partiipantes seriam identi�ados omo oautores da pesquisa.
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onfeção de arteirinha de passe livre.

Da parte da equipe, também vinha forte a demanda da assoiação omo espaço de

produção, omerialização e geração de renda para os �usuários� através da eonomia

solidária. Isso apareia omo a neessidade de um espaço de inlusão soial através do

trabalho e da renda. No entanto, a equipe também trazia om igual importânia a de-

manda de que a assoiação fosse um espaço de luta por direitos. Isso era entendido omo a

neessidade de ter um aráter polítio, de garantir de forma ativa os direitos dos usuários.

Finalmente, havia a demanda de que a assoiação pudesse se on�gurar omo um espaço

aut�nomo, no qual os �usuários� poderiam exeritar habilidades e apaidades de tomar

deisões, agir por onta própria, lidar om as di�uldades apoiando-se uns nos outros, ao

invés de dependerem de pro�ssionais e de serviços. Assim, havia a demanda da assoiação

omo um espaço de autonomização dos usuários.

Não havia tanta lareza em relação a quem realizaria estas ações. Os �usuários� espera-

vam um envolvimento grande das pro�ssionais da GerAção e de outros apoios �ténios�.

As pro�ssionais esperavam que os �usuários� desenvolvessem sua autonomia, sua indepen-

dênia, ao máximo possível. Na realidade, o que se desenvolveu no iníio foi um proesso

não linear, de idas e vindas, em que às vezes a assoiação se aproximava de seu �serviço

de origem�, a GerAção POA, e por vezes se afastava. Por vezes, se falava que a assoiação

poderia �dar nota� para os produtos da GerAção POA. Outras vezes, isso era visto omo

absurdo. Por vezes, se sugeria que a assoiação tivesse um �sobrenome� que lembrasse seu

vínulo om a GerAção POA. Em seguida, se falava que a assoiação nem deveria produzir

nada, deveria ser apenas um espaço de �luta por direitos�, para não se onfundir om a

GerAção POA, que deveria entralizar a produção. Por vezes a equipe partiipava das reu-

niões da assoiação e intervinha sobre o proesso, e por vezes se abstinha propositalmente

de partiipar.

Quem onduzia isto, e que apresentava uma ambivalênia em relação ao grau de afas-

tamento neessário era prinipalmente a equipe do serviço. Isso porque, da parte dos

�usuários�, o interesse era de ter o maior apoio possível. Não havia uma sede por �autono-

mia�. Pelo ontrário, o que às vezes impedia o andamento era, por exemplo, o medo de que

partiipar da assoiação pudesse ser uma forma de desligar ompulsoriamente as pessoas

do serviço. Mesmo depois de muitos meses de existênia da assoiação, os �usuários� ainda

se apresentavam a partir de seu vínulo om as o�inas da GerAção POA.

De minha parte, eu ompartilhava a ambivalênia da equipe. Entendia os perigos

da assoiação �ar exessivamente ligada ao serviço. O prolongamento das relações de

uidado, o entendimento da assoiação omo um ampo de intervenção terapêutia, isso

tudo se fazia visível em alguns momentos e era geralmente prejudiial ao andamento do

trabalho. As relações entre equipe e �usuários� era antiga, heia de hábitos. A equipe

não se ontinha em apontar os aminhos orretos, em diagnostiar sintomas nas ações

de alguém. No entanto, a experiênia da equipe no trabalho de geração de renda e os
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ontornos organizaionais garantidos pelo serviço faziam muita falta. Sem isso, era preiso

omeçar do zero. Em mais de um momento, pedi à equipe que nos desse mais apoio,

ompartilhando os reeios que também a�igiam os �usuários�.

Minha entrada no projeto se deu em meio a estas questões. Aparei para a equipe omo

alguém que poderia retomá-lo a partir de um lugar externo, possibilitando uma gradual

desvinulação entre a assoiação e o serviço. Para os �usuários�, era uma nova �ténia� que

surgia para apoiar a onretização da assoiação omo empreendimento solidário.

Na perspetiva da análise instituional, não há �demanda espontânea� � a demanda é

sempre produzida. Sua produção se dá em uma rede instituional, omposta por diversos

atravessamentos (Baremblitt, 1996): a proposta da reforma psiquiátria, a �missão� que

se auto-atribui, o trabalho típio das assoiações e as funções que desempenham. Assim,

as demandas da equipe de inlusão soial, luta por direitos e autonomização e a demanda

dos �usuários� por geração de renda enontram-se om minha oferta de pesquisar e in-

tervir sobre este ampo da �idadania e autonomia do usuário�, reativando o projeto de

assoiação.

A assoiação se onstituiu a partir de um núleo entral de 5 �usuários� da GerAção

POA mais ativamente envolvidos

28

.

Além deste núleo, dois grupos vinulados à UFRGS deram suporte à assoiação nesta

fase iniial

29

. Por um lado, estavam ténios, professores e bolsistas da Inubadora Teno-

lógia de Cooperativas Populares (ITCP) da UFRGS, que passou a inubar a assoiação.

Esta inubadora, vinulada ao Núleo de Eonomia Alternativa, trabalha no fomento a ini-

iativas de eonomia solidária e já tinha uma pareria estabeleida om a GerAção POA. A

ITCP já estava, inlusive, envolvida om uma tentativa anterior de riação da assoiação.

A partir da retomada do projeto, resolveram inluir a inipiente Assoiação Construção

omo um dos empreendimentos inubados. Dessa forma, partiipavam dos enontros da

assoiação, regularmente, uma média de três apoiadores da ITCP, de aordo om suas

possibilidades e as demandas da assoiação. Os pro�ssionais e estudantes envolvidos eram

das áreas de Eonomia, Geogra�a, Design, Artes Visuais, Direito e Comuniação.

Também havia nosso pequeno núleo de estudantes vinulados ao Instituto de Psio-

logia da UFRGS: eu, doutoranda do PPGPSI, e dois estudantes de graduação em Psio-

logia

30

. Fomos, aos pouos, formando um pequeno grupo om a orientação e supervisão

da Prof

a

. Rosane Neves.

Além dos �usuários�, equipe da GerAção e apoiadores da Universidade, foram impor-

28

Muitos outros �usuários� partiiparam das reuniões e das atividades. Alguns vinham por períodos,

se afastavam, às vezes retornavam. Ao longo do tempo, era de 30 a 40 �usuários� da GerAção POA e

também de outros serviços de saúde da idade tornaram-se assoiados e/ou passaram pela assoiação de

alguma forma

29

Posteriormente este núleo se modi�ou, assim omo outras instituições passaram a apoiar a assoi-

ação

30

Leonardo Wainstein, que se vinulou omo estagiário da GerAção POA, e eventualmente tornou-se

tesoureiro da assoiação, e Amanda Toríbio, que era bolsista de iniiação ientí�a
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tantes também alguns voluntários, sem uma a�liação instituional espeí�a. Ao longo

do primeiro ano, a equipe da GerAção POA foi assumindo mais onsistentemente uma

postura de se afastar o máximo possível do proesso de onstituição da assoiação. Enten-

diam que a vontade de ontribuir om a assoiação teria que ser uidadosamente dosada,

para não transformar a assoiação em uma extensão do serviço. Sua ausênia, entretanto,

era vivida pelos �usuários� omo um abandono, um desamparo. A presença da equipe

foi muitas vezes reivindiada, soliitada. Foi om resignação que a assoiação viveu seu

desligamento da GerAção POA.

Nossos enontros se davam iniialmente na própria sede da GerAção. Através do apoio

do Fórum Muniipal de Eonomia Solidária de Porto Alegre e da extinta Seretaria Es-

tadual de Eonomia Solidária e Apoio à Miro e Pequena Empresa (SESAMPE-RS),

passamos a nos reunir no auditório da, então reém-riada, Casa da Eonomia Solidária

de Porto Alegre. Um edifíio velho, om problemas estruturais, mas muito bem loali-

zado, no entro de Porto Alegre, em ujas salas diversos empreendimentos de eonomia

solidária desenvolvem suas atividades. Cada andar possui um auditório que pode ser em-

prestado para eventos relaionados à eonomia solidária. Foi em um destes auditórios

que a assoiação foi ganhando orpo, marando uma diferença mais onreta em relação

à GerAção POA. Ali �zemos nossas primeiras �vaquinhas� (para garantir o afezinho, o

lanhe), on�gurando uma tesouraria primitiva. Ali também disutimos e redisutimos o

estatuto, e �zemos as primeiras onjeturas sobre a onfeção de produtos, pensando na

futura geração de renda.

Em setembro de 2014 deixamos de oupar o auditório para oupar uma sala própria

dentro da Casa de Eonomia Solidária

31

. Com pouo mais de 9m

2

, essa pequena sala

onretizou a existênia da Assoiação Construção.

Dispúnhamos de uma sala, de um nome, um logotipo. Por meses, disutimos o estatuto

e trabalhamos na formalização da assoiação. Arreadamos pequenos fundos de diversas

formas

32

. Em meio a isso, íamos também fortaleendo os laços entre nós, e onstituindo

um projeto omum.

O difíil aminho da geração de renda

Em uma das primeiras reuniões sobre a riação da assoiação, �zemos um artaz onde

esrevemos por que queríamos riar uma assoiação. Uma futura assoiada falou, timida-

mente: �pelo tutu, né?� - e expliou omo um dinheirinho no �nal do mês era importante

para ela poder omprar suas oisas e não depender tanto dos outros.

31

A obtenção da sala, em modalidade de onessão, foi obtida após a Assoiação Construção ser er-

ti�ada pela SESAMPE omo empreendimento de eonomia solidária, a partir da omprovação de que

funionava de aordo om os prinípios da eonomia solidária. Os empreendimentos da Casa se autoge-

reniam através de uma assoiação de permissionários, e pagam taxas de ondomínio de forma a banar

as despesas omuns.

32

Realizamos, por exemplo, um show bene�ente no Parque da Redenção.
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A geração de renda é um objetivo omum das assoiações de saúde mental, e on�gura-

se omo uma forma de inlusão soial frente ao limitado aesso dos �usuários de saúde

mental� ao merado de trabalho. O Brasil é um dos países de maior desigualdade eon�-

mia do mundo. É um país onde a maioria dos trabalhadores reebe um salário mínimo,

sendo que um salário mínimo é, na maior parte das idades brasileiras, valor insu�iente

para sustentar uma família. Mais dramátia ainda é a situação daqueles que não têm

aesso a nenhum salário �xo � vivem de �bios�, da ajuda de familiares, de doações de

estas básias.

As assoiações de saúde mental dediam-se, grande parte das vezes, a mitigar este pro-

blema. O mais omum é que esta geração de renda oorra pela via da eonomia solidária,

que no Brasil adquire araterístias espeí�as

33

. O movimento de eonomia solidária

surge no Brasil em meados dos anos 1990 a partir de entidades sindiais, elesiais e uni-

versitárias. Inorporou referênias diversas, desde o soialismo utópio, o marxismo, a

soiologia de Durkheim, o hamado solidarismo ristão ou atoliismo soial � propostas

que, embora diferentes, respondem à problemátia da �questão soial� e do on�ito soial

inerente ao desenvolvimento do apitalismo. A eonomia solidária na versão brasileira diz

respeito a um ontexto de prearização do emprego, informalidade e tem a perspetiva

da inlusão soial. Agregando movimentos omo dos sem-terra, dos atadores, dos traba-

lhadores informais, estruturou-se om base na organização de ooperativas e assoiações,

numa eonomia diferente mas integrada ao merado apitalista. Insere-se, portanto, em

um ontexto de apitalismo �exível em que o Estado proura de algum modo fazer valer

o prinípio da solidariedade, ao mesmo tempo em que espera dos trabalhadores que sejam

empreendedores e empregadores de si mesmos, assumindo, em grande medida, os ustos

de sua reprodução soial (Lima & Souza, 2014).

Um enfoque iniial mais abertamente soialista foi dando lugar, na história da eono-

mia solidária brasileira, ao disurso da inlusão soial dos exluídos do merado formal

de trabalho, surgindo omo proposta alternativa para oupação e renda. Permanee na

eonomia solidária uma situação intermediária entre emprego e assistênia, algo que, no

aso brasileiro, tende ada vez mais a ser visto omo �porta de saída� da assistênia para

o emprego. Gradativamente a eonomia solidária inseriu-se nas polítias públias, do âm-

bito muniipal, estadual e naional

34

. Neste ontexto, a eonomia solidária se tornou a

opção da polítia de saúde mental brasileira para inlusão soial dos �usuários de serviços

33

Na Europa, há uma difereniação entre eonomia soial e eonomia solidária. A primeira diz respeito

a formas ooperativas de organização da produção, assoiadas tanto à atenuação do desemprego quanto

aos proessos de tereirização. O termo eonomia solidária parte da disussão de relações não merantis,

formas alternativas de organização soial para além das ooperativas, omo lubes de troas, mirorédito,

uso de moedas soiais (Lima & Souza, 2014).

34

Espeialmente a partir do governo Lula, om a riação em 2003 da Seretaria Naional de Eonomia

Solidária (Senaes) no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego. No governo Dilma, passou a integrar o

programa Brasil sem Miséria, no qual os empreendimentos de eonomia solidária apareem omo possível

saída dos programas soiais ompensatórios, sobretudo o Bolsa Família (Lima & Souza, 2014).
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de saúde mental�. Na Portaria No. 3088/2011, que institui a Rede de Atenção Psiosso-

ial (RAPS), os empreendimentos solidários são inluídos omo um dos omponentes da

RAPS, inseridos no que se hama de �estratégias de reabilitação psiossoial�.

Assim, a Assoiação Construção tornou-se mais uma entre entenas de pequenas asso-

iações que desenvolvem atividades laborais no Brasil. Nos tornamos um empreendimento

de eonomia solidária.

Desde o iníio do proesso de onstituir a assoiação perguntávamo-nos: omo vamos

gerar renda? Qual será o nosso �produto�? A maior parte dos assoiados partiipava,

há muitos anos, da o�ina de serigra�a da GerAção POA. Depois de muitos debates,

deidimos que trabalharíamos om algum tipo de estamparia, uma prátia que mantinha

semelhanças om a serigra�a. Os serígrafos da assoiação pesquisaram e esolheram uma

maquinaria de baixo usto, om preço em torno de 3 mil reais, que poderia ser usada

para estampar uma série de produtos (aneas, amisetas, bolsas, et). Era uma ideia

promissora, todos onordaram.

No entanto, nossas alternativas para aptar reursos dependiam em grande parte da

formalização da assoiação, um proesso que levou era de um ano para se �nalizar (entre

a elaboração do estatuto, eleição da diretoria, registro, obtenção do CNPJ e abertura da

onta no bano), e que também tinha um usto relativamente alto referente aos enargos.

A ontribuição mensal dos assoiados era de 3 reais. Como gerar renda sem qualquer

reurso iniial para investir?

Havia vontade de já trabalhar, produzir algo, vender. Além disso, era preiso não

esmoreer frente à demanda burorátia, dando jeitos de manter a assoiação um lugar

vivo, sobrevivendo ao deserto de doumentos e reuniões.

Enontramos um voluntário que trabalhava na área de eologia e eduação ambiental,

e que se interessou por ensinar aos assoiados omo fazer saolas om folhas de jornal

e artazes de inema. Segundo ele, haveria um merado garantido para essas saolas,

e elas eram bastante simples de fazer. O usto era baixo: preisávamos apenas de jor-

nais, artazes, ola e barbante. Embaramos empolgados no projeto das saolas de jornal,

idealizando-o omo uma espéie de embrião para o trabalho om estampas no futuro. Ele

nos ajudaria a onstituir um grupo iniial de trabalho, e assim quando pudéssemos adqui-

rir as máquinas, já estaríamos om um grupo de trabalho, om frentes de omerialização

e parerias onstituídas.

Como um primeiro passo, foram realizadas algumas o�inas, em que o voluntário ensi-

nou o grupo a fazer as saolas a partir de folhas de jornal. Depois, seguiu-se a onstituição

de um grupo de trabalho, que ia se dediando à onfeção das saolas. Era um espaço

de onvivênia, de onversas, aprendizado e trabalho oletivo. As saolas também davam

uma onsistênia material que até então a assoiação não tinha, sempre em torno de suas

reuniões, pautas e atas.

Como era de se esperar, alguns tiveram mais failidade do que outros para fazer o
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trabalho, e a qualidade dos itens re�etia essa diferença. Isso era algo que não inomodava

no iníio, e todos iam fazendo do seu jeito. A�nal, dentro das propostas de geração de renda

em saúde mental, a �exibilidade no proesso de trabalho era um prinípio importante. O

proesso de trabalho preisava ser mais respeitoso, menos padronizado, e possibilitar um

melhor aomodar das diferenças.

Primeiramente, foi neessário pensar o preço das saolas. A inubadora, om seu aporte

de onheimento em eonomia, ajudou a alular, introduzindo noções omo usto �xo,

usto variável, depreiação. Chegamos ao preço de 2,50 reais. Pareia salgado para uma

saola, sendo que saolas de papel ustavam em média 0,50 entavos no merado, e saolas

de plástio entre 0,10 e 0,05 entavos. Com o preço de 2,50 reais, ada trabalhador ganharia

2 reais por saola vendida. Fazendo 3 saolas por hora, que era a produtividade média,

ganhariam 6 reais por hora, ou 24 reais em um turno de 4 horas. Era pouo, mas era um

omeço.

As saolas seguiam sendo produzidas, e se aumulavam em uma estante na assoiação.

Enquanto isso, realizamos diversas reuniões, nas quais debatíamos omo o produto seria

introduzido no merado. Apesar de aro, alguns apontavam, o produto tem um �diferen-

ial�. É artesanal, é eológio, é solidário, é soialmente responsável. As saolas pareiam

realmente um bom produto. Foram feitas algumas tentativas de ofereer as saolas em

lojas omuns e também em espaços mais a�ns om a proposta da eonomia solidária.

Nenhum dos loais demonstrou interesse nas saolas. No Mental Thê, enontro de saúde

mental em São Lourenço do Sul, as saolas foram expostas em uma feira de eonomia

solidária. �O pessoal passa, olha, e vai adiante�, omentou um dos assoiados que tentava

vender as saolas. Em outro evento de saúde mental, apareeu uma primeira ompradora.

Quando ela foi oloar uma garrafa de água dentro, a saola se rasgou. Um dos assoiados,

envergonhado, devolveu o dinheiro da liente, e resolveu não vender mais nada naquele

dia.

O episódio da saola rasgada nas mãos da primeira liente tornava evidente a prearie-

dade de todo o proesso de trabalho. A preariedade passava, por exemplo, pela ondição

de voluntário do o�ineiro, que limitava sua impliação om o projeto, obrigando-o a

desmarar ou anelar o�inas quando tinha trabalho pago. As ausênias do o�ineiro se

propagaram pelo grupo: era falta de dinheiro para vir à assoiação om maior frequênia,

demandas mais urgentes em asa, no trabalho, de saúde. Em alguns dias apareia so-

mente uma pessoa. Para ompliar mais, não havia meios de omuniação e�ientes entre

os partiipante � uns sem elular, outros sem rédito, uns sem telefone, sem internet. O

desânimo foi tomando onta, frente a um proesso de trabalho que não deslanhava.

A universidade também deixava seus rastros nas di�uldades do empreendimento. A

equipe da inubadora enfrentava a preariedade da falta de verba, a instabilidade dos

bolsistas, dos orientadores, inertezas dos proessos administrativos. Lançavam muitas

ideias, levantando as expetativas de suesso, mas não onseguiam dar o suporte neessário
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para fazer as ideias se onretizarem. Nós, da Psiologia, havíamos perdido a apaidade de

apoiar o grupo em seu proesso. Preariedade da sobreimpliação: estávamos por demais

envolvidos no otidiano do trabalho, em nossas funções de auxiliares administrativos de

uma assoiação

35

. Também tendíamos a nos foar menos no projeto de geração de renda,

entendendo que era uma função que abia à inubadora. Nada disso, entretanto, �ava

laro � estávamos sempre no nível do implíito.

A qualidade do trabalho omeçou a emergir omo o problema prinipal. Sugeriu-se a

neessidade de um ontrole de qualidade da produção, mas ninguém se sentia onfortável

em oupar esta posição, tão análoga à do �sal. Evitávamos o problema de olhar para as

ontradições do projeto de eonomia solidária, e de se abordar as di�uldades om mais

lareza de seus limites e potenialidades.

O que tornaria possível que nossas saolas pudessem onorrer om as saolas fortes,

industrializadas, om preço máximo de 50 entavos? Elas preisariam ser onfeionadas

om um ontrole de qualidade apoiado em prátias disiplinares razoavelmente rígidas?

Demandariam uma gestão raionalizada dos reursos e do trabalho? Ou talvez um suporte

mais efetivo, presente, otidiano, de pro�ssionais de diversas áreas? Como lidar om todas

estas ontradições no que diz respeito à geração de renda na saúde mental através da

eonomia solidária?

O que foi aonteendo, na realidade, é que o projeto foi sendo abandonado aos pouos.

Alguns queriam ontinuar produzindo, já que tínhamos material. Outros eram ontra

� produzir pra quê, se não onseguimos vender? A inubadora onsiderou ao �nal que

o �produto não era viável�. Assim, as saolas �aram tristemente aomodadas em um

anto da sala, omo um onstante lembrete daquilo que não havíamos sido apazes de

empreender

36

.

Experimentando a luta por direitos

Embora o dinheiro, a renda, sempre retornasse omo algo importante, seu lugar era sempre

relativizado. Algo preisava nos difereniar de uma empresa omum, ou mesmo de um

empreendimento de eonomia solidária tradiional. Este �algo� era a a luta por direitos.

Ideia vaga e pouo enarnada entre a maioria de nós � um grupo que �ava mais à

vontade no atelier, na o�ina ou no onsultório do que em onselhos, assembleias ou

35

Mais a respeito da sobreimpliação no Capítulo 5.

36

Mais para frente, já om a assoiação formalizada, a assoiação onseguiu obter uma verba de 10 mil

reais para ompra dos equipamentos e materiais neessários para o projeto de estamparia. Esta verba

foi obtida no segundo semestre de 2015, ou seja, já um ano e meio depois de termos retomado o projeto

da assoiação. O trabalho om a estampa de aneas e outros materiais também se mostrou bastante

omplexo, sendo desenvolvido ao longo de 2016 om o apoio da ITCP e de duas residentes em saúde mental

da UFRGS. Apesar do esforço de todos os envolvidos, até o momento em que esrevo esta tese o projeto

de geração de renda ainda não �deslanhou�, enfrentando diversas di�uldades estruturais que envolvem

por exemplo a ontabilidade, a operação do equipamento, problemas ténios, questões de riação e design

de produtos, a proura de merados e pontos de venda, entre outros. No entanto, o grupo segue �rme no

trabalho, e há avanços bastante signi�ativos devido ao grande omprometimento de todos.
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enontros de movimentos soiais. Havia várias oisas que sabíamos que estavam erradas e

que disutíamos que deveriam ser diferentes, mas omo modi�á-las? A abstração era tanta

que alguém hegou a sugerir, em determinado momento, que hamássemos a Fauldade

de Soiologia para nos ajudar a saber o que um movimento soial deve fazer.

Alguns de nós (tanto �usuários� quanto �pro�ssionais�) tínhamos uma inserção prévia

no movimento da luta antimaniomial, que se on�gura omo a prinipal frente polítia

das assoiações de saúde mental. Assim, reativamos alguns ontatos, divulgando nosso

projeto de onstituir uma assoiação mista que atuasse nesta área de defesa de direitos.

Não demorou muito para reebermos um onvite do Conselho Regional de Psiologia

do Rio Grande do Sul (CRP-RS) para partiiparmos da delegação gaúha que iria ao

Enontro Naional do Movimento Naional da Luta Antimaniomial (MNLA), realizado

em Niterói em maio de 2014

37

. Reém-formada, a Assoiação Construção era então a

únia assoiação de saúde mental de Porto Alegre om partiipação ativa de �usuários� de

saúde mental e abertamente a favor da reforma psiquiátria e da luta antimaniomial

38

.

Éramos, sobretudo, um bem-vindo arésimo ao panorama da reforma psiquiátria no

muniípio, inseridos na emergente proposta de protagonismo e autonomia dos �usuários

de saúde mental�.

Em Niterói, onheemos pessoalmente aquelas outras assoiações e sujeitos que fazem

o otidiano do movimento soial. Ouvimos suas histórias, onheemos seus proessos de

luta, de onstituição das entidades. Vimos o potenial de protagonismo dos �usuários�, e

também as tensões que atravessam este protagonismo

39

. Ir a Niterói foi muito signi�ativo

para nosso grupo. Foi um proesso de afetação mútua, que produziu uma aproximação

entre nós, nossas olegas de delegação e militantes de outros estados. Víamos as pos-

sibilidades onretas daquela abstrata �luta por direitos�, que se fazia no otidiano das

pequenas assoiações, nos fóruns loais, no ontrole soial.

O retorno do Enontro Naional trouxe um ânimo novo. Nossa pequena delegação

37

Da delegação gaúha, fomos três representantes da Assoiação Construção, mais três pessoas da

AFAB (Assoiação de Familiares e Amigos dos Bipolares, de Santa Maria), duas pessoas do grupo de

teatro Nau da Liberdade (futura assoiação) de Porto Alegre, uma pessoa da Assoiação Capilé vinulada

ao CAPS de São Leopoldo, e uma representante do CRP-RS, entidade que havia �naniado nossa ida ao

enontro.

38

A AGAFAPE, já itada, é uma assoiação grande, antiga e de abrangênia muniipal, mas tem a

araterístia de ser oordenada por familiares, e não se inserir laramente omo entidade de defesa da

reforma psiquiátria. Outra assoiação antiga que enontramos é a Assoiação do CAPS Glória Cruzeiro

Cristal. Conforme foi relatado pela própria equipe em visita realizada em 19/11/2014, essa assoiação

funiona de forma informal e tem abrangênia apenas loal � funiona omo um �braço� do CAPS, um

espaço de soialização e lazer. Pouo tempo depois da riação da Assoiação Construção, foi fundada a

Assoiação Arte e Cultura Nau da Liberdade, a partir de um grupo de teatro riado por trabalhadores e

�usuários� da rede de saúde mental, prinipalmente vinulados às Residênias em Saúde Mental Coletiva

da Esola de Saúde Públia e a do EduaSaúde (UFRGS), ao Serviço Residenial Terapêutio (SRT)

Morada São Pedro, ao Hospital Psiquiátrio São Pedro e ao SRT Casa da Praça. A Nau da Liberdade

seguiu sendo interloutora e pareira da Assoiação Construção, difereniando-se por seu foo na arte e

na ultura.

39

Ver Capítulo 1.
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ontinuou a se reunir, a debater as di�uldades viveniadas no otidiano dos �usuários�,

familiares e trabalhadores. Vários de nós, da Assoiação Construção, partiipamos destes

enontros, que araterizávamos omo nossa atuação na �luta por direitos�. Eram enon-

tros profíuos, nos quais o otidiano ganhava relevânia. Nos indignávamos juntos om o

suateamento da rede de saúde mental, om os desmandos de prefeitos e gestores, om a

sobrearga dos familiares, om a falta de alternativas para os �usuários�.

A partir deste ânimo, este pequeno oletivo ousou propor a organização de um En-

ontro estadual de militantes da luta antimaniomial. Artiulamos uma aproximação om

o Fórum Gaúho de Saúde Mental. A proposta era disparar uma reorganização do mo-

vimento antimaniomial no Rio Grande do Sul, que enontrava-se desartiulado naquele

momento

40

.

A organização do grande Enontro mudou radialmente a natureza de nossos pequenos

enontros. As reuniões foram perdendo sua força miropolítia e tornando-se um espaço

mais administrativo, de divisão de tarefas. Enquanto nas disussões iniiais falava-se do

otidiano e todos partiipavam ativamente, nos enontros mais organizativos eram impor-

tantes outros tipos de saberes, mais exlusivos. Quem onheia quem, quem faria o quê. O

interesse pareia ir deresendo. A olhos vistos íamos nos distaniando da potênia iniial

do grupo, para apostarmos nossas �has em algo de maiores proporções.

Paralelo a isso, alguns �usuários� om uma trajetória signi�ativa de militânia se

aproximaram da assoiação, partiipando das reuniões e trazendo um aráter mais polítio

ao nosso grupo. Sua aproximação foi iniialmente muito bem-vinda, mas logo surgiram

problemas. Havia um visível desenontro entre estes reém-hegados e o nosso grupo.

Estes �usuários� aostumados a falar em públio, aos mirofones e palanques tinham

o hábito de oloar suas opiniões de forma mais veemente. Tinham também uma erta

di�uldade em aeitar a disordânia de opiniões. Isso omeçou a ser ressentido pelo grupo.

Havia uma sensação de usurpação, de autoritarismo, um in�modo que eventualmente

se tornou on�ito explíito, e ulminou om a saída (algo traumátia) destas pessoas.

Aqueles aostumados a serem �os� usuários nos espaços representativos, reivindiando

sempre maior �voz� aos �usuários�, paradoxalmente não puderam esutar e aeitar formas

distintas de se oloar politiamente dos próprios �usuários�, que traziam experiênias e

opiniões heterogêneas.

Tanto a experiênia da realização do Enontro Estadual quanto a experiênia de apro-

ximação om representantes mais experientes no movimento ajuda a pensar que, devido ao

próprio histório do movimento da reforma psiquiátria e da luta antimaniomial, impõe-

se às assoiações uma erta forma de atuação polítia. A atuação que se reonhee, que se

busa, é aquela do mirofone, do palanque, dos disursos, das bandeiras, das assembleias,

dos enaminhamentos. Esta forma de fazer polítia nem sempre é aquela que faz sentido

40

Parte desta desartiulação devia-se, ontraditoriamente, a uma onjuntura polítia favorável, já que

muitos militantes estavam ompondo a gestão estadual, deixando um váuo no movimento soial.
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para todos. Di�ilmente se reonhee o engajamento polítio quando se problematiza o

otidiano em uma roda de himarrão ou quando disordamos uns dos outros, apresentando

experiênias e propostas dissonantes.

Inspirada pelo movimento dos �sobreviventes�, eu também prourava fomentar em

nosso grupo a importânia dos �usuários� oloarem suas opiniões, falarem a partir de sua

experiênia. No entanto, eu também arregava ertas imagens de que tipo de militânia

era válida, legítima. Lembro-me de uma oasião em que estávamos em uma audiênia

públia extremamente ombativa. A plateia, omposta em grande parte por militantes da

luta antimaniomial, sustentava argumentos ontra os representantes do governo estadual,

que, a partir de 2015, se dediou ao desmonte das polítias de saúde mental a�nadas om

a reforma psiquiátria. Um �usuário�, membro da assoiação, espontaneamente levou à

audiênia um artaz om um desenho seu, onde representava o novo oordenador estadual

de saúde mental, Luiz Coronel. Seu desenho era sua forma de se manifestar ali, e trazia

uma outra dimensão àqueles embates. O tempo e o uidado envolvidos na onfeção do

artaz eram testemunha de seu envolvimento intenso om aquelas questões polítias. Mais

do que muitos ali, ele estava afetado, mobilizado. Sua partiipação era sileniosa, e por

isso não tão pereptível omo os gritos da plateia ou os disursos dos representantes

tradiionais. Mas ela fez om que eu me perguntasse qual a �voz� que onseguimos ouvir,

em meio às nossas expetativas do que seja exerer a idadania ou a autonomia.

Uma assoiação onduzida por �usuários�?

Constituímos uma Assoiação. Aos tranos e barranos, ela onsolidou-se om uma sede,

um estatuto, uma diretoria, assembleia geral, reuniões, atas, artórios e logotipo. Éramos

uma assoiação de �defesa dos direitos dos usuários de saúde mental� e um �empreen-

dimento de eonomia solidária�. Juntos, íamos tentando aprender omo se fazia aquele

negóio de ter uma assoiação om tantas ambições e tão pouos reursos. Ajudava muito

que tínhamos esolhido um grande presidente. Ele era, de erta forma, a �ola� que nos

unia omo grupo. Uma pessoa extremamente sensível, om grande experiênia de vida, que

sabia esutar e ponderar sobre as oisas om enorme profundidade. Passava em suas ações

uma serenidade que inspirava a todos, ajudando-nos a areditar no projeto da assoiação.

Nosso presidente havia passado por muitas di�uldades de vida. Havia onquistado

muito, aprendido muito. Ele era um �usuário�, e adorava ser reonheido omo tal. Quando

ontava sua trajetória de vida, ele expliava omo deixou de ser �paiente� para ser �usuá-

rio�, omo onseguiu sair de uma etapa em que havia perdido o ontrole da sua vida para

tomar seu tratamento e sua vida para si.

Algo importante neste seu proesso tinha sido a segurança de seus rendimentos. Todo

mês, ele expliava, seu dinheiro estava lá na sua onta, proveniente de benefíios assis-

teniais. Isso tinha sido ruial para ele onquistar a tranquilidade e a oragem que nos

inspiravam. O salário não apenas garantia sua sobrevivênia, mas também possibilitava
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uma menor dependênia de sua família, o tempo para frequentar os serviços de reabilita-

ção, um pouo de lazer e prazer � omo seu sorvetinho nos dias de alor.

Ser presidente da assoiação era também uma onquista, um reonheimento por suas

qualidades e experiênia de vida. No entanto, um medo rondava nosso presidente: a pos-

sibilidade de perder o benefíio.

Estar à frente de uma assoiação signi�ava dar onsistênia jurídia ao seu proesso

de resimento. Signi�ava atrelar o seu CPF a um CNPJ de uma entidade que (em última

análise) fazia ações de geração de renda. O que isso poderia signi�ar? Que ele estaria

apto a trabalhar, embora não se sentisse assim? Embora aquele fosse um de seus primeiros

passos para fora do universo protegido dos serviços? Que o trabalho na assoiação pudesse

on�gurar uma renda extra, por mais insigni�ante que fosse?

Consultamos uma assessoria jurídia e alguns servidores do INSS para busar infor-

mações onretas sobre qual riso orria. Embora alguns a�rmassem que di�ilmente seu

benefíio seria ortado, havia várias brehas e poua erteza jurídia sobre seu aso.

Assim, nosso presidente deidiu que o riso era grande demais e optou por abdiar

do argo, deixando-o ao vie. Ele ontinuou partiipando ativamente da assoiação, mas

perdeu aquele lugar que lhe servia tão naturalmente. No sistema que garante seus direitos,

não havia posições intermediárias: ou se é totalmente apaz ou totalmente inapaz. Para

os primeiros, há o merado sem proteções; para os segundos, a segurança do benefíio sem

possibilidade de reser.

Este foi um dos paradoxos que se apresentaram para nós na onstituição da assoiação.

Eu, que pretendia ontribuir para a �autonomia e a idadania dos usuários�, me deparava

om a enorme omplexidade da tarefa que havíamos assumido. Havia toda uma rede

instituional que servia ao mesmo tempo para amparar, mas que também limitava as

possibilidades dos �usuários�.

Para além da questão de nosso presidente, nos deparávamos om uma série de di�ul-

dades no dia-a-dia que não anteipávamos laramente no iníio. Para dar onta da enorme

buroraia exigida das assoiações (que, omo vimos, é muito mais voltada para bene�iar

grandes organizações do que pequenas iniiativas omo a nossa), preisávamos nos desdo-

brar. Nossas ambições, situadas pelas múltiplas demandas que nos atravessavam, também

não eram pouas. Queríamos ser um empreendimento de eonomia solidária, lutar pelos

direitos dos �usuários� e promover sua inlusão soial.

Preisávamos ir ao artório, pagar ontas, esrever projetos de aptação de verbas,

pensar em preços, fazer faxina, resolver problemas de produção, divulgar a assoiação,

partiipar de fóruns, onselhos, reuniões da luta antimaniomial. Éramos pouo mais de

dez pessoas, reunidas semanalmente, que tentavam se autogerir demoratiamente, em um

oletivo híbrido, atravessado por diferentes histórias, dores, sofrimentos e neessidades.

Tudo isso exigia uma série de habilidades que não anteipávamos: saber esrever, ler,

digitar, usar o omputador, usar a internet, fazer ontas, ser organizado, ter atenção, boa
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memória, irular pela idade, falar em públio, ser bem-relaionado, ter determinada

experiênia.

Ter ou não ter estas habilidades impliava poder ou não poder desempenhar uma ta-

refa, assumir uma responsabilidade, partiipar de uma deisão. Essas habilidades, talvez

seja neessário ressaltar, não se distribuíam de maneira equânime entre nós. Desigualdades

de lasse, de gênero, de raça, nos atravessavam de maneira violenta, separando aqueles que

podiam mais daqueles que podiam muito menos. Os privilegiados, dos (muito) menos pri-

vilegiados. Por trás da diferença, aparentemente inóua, entre �usuários� e �pro�ssionais�,

desdobravam-se outras diferenças muito mais reveladoras.

Cada tarefa exigida por nossa onstrução era permeada por essa desigualdade. Situação-

exemplo: preisamos fazer um ofíio para a gestão da saúde mental pedindo apoio para

um evento. Quem sabe esrever um ofíio? Quem sabe usar o omputador? Quem onhee

os aminhos para fazer o ofíio hegar à gestão? Quem tem dinheiro para pegar o �nibus

e levar o ofíio? Quem será mais ouvido na hora de entregar o doumento? Quem passará

pela porta?

Nós, os �ténios� ou �universitários� falávamos sempre da importânia de �fazer junto� e

não �fazer por�. Ao nos propormos a fazer junto, esperávamos que essa ontiguidade pos-

sibilitaria um ompartilhamento de saber e de poder. No máximo, onseguíamos imprimir

um onstante aráter pedagógio às nossas ações. À medida que ensinávamos ao outro

oisas que sabíamos, que havíamos aprendido por termos tido oportunidades que não eram

distribuídas de forma justa ou igual, também aabávamos sustentando a hierarquização

de saberes que é nossa mara soial. Isso porque os vetores de ensino-aprendizagem eram

quase sempre unidireionais. Não havia quase oasiões em que estes vetores se invertiam,

em que o saber requisitado estivesse do lado do �usuário�.

Na mesma medida que éramos atropelados por uma in�nidade de demandas, as reu-

niões iam se transformando. Em muitas delas, apenas os �ténios / pro�ssionais / uni-

versitários� falavam, deidiam, resolviam, enquanto os �usuários� alavam � e, em seu

silênio, muito diziam.

Às vezes dormiam. Ou �avam despertos, mas sustentando um olhar perdido, omo

quem já não sabe o que está fazendo ali. Não que o engajamento preisasse ser onstante

� a�nal, quem nuna divagou em uma reunião hata?. No entanto, a reorrênia do si-

lênio podia ser gritante. Mais do que o sono ou os efeitos olaterais dos mediamentos

(que não deixavam de intervir), preoupavam enquanto sinal de alheamento, de perda

de onexão, de falta de sentido. Minhas aspirações de promover o �empoderamento� e o

�protagonismo� dos �usuários� se onfrontavam om esses limites onretos ao poder de

ada um, que eram maradamente distintos entre nós.

Além disso, �fazer junto� impliava a lentidão do tempo de aprender. Eram semanas

para esperar os tempos de ada um e orquestrar uma ida ao artório om os doumentos. A

máquina burorátia assoiada ao tempo do aprendizado imprimia um ritmo à organização
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que frustrava os partiipantes. Pareia às vezes o ritmo do fraasso, da dissolução, da

desistênia. Um assoiado uma vez me on�deniou: �paree que estamos sempre por um

�o�.

Nós, os �ténios�, íamos jogando om as possibilidades � quando os prazos permitiam,

quando a impaiênia oletiva não era exessiva, fazíamos juntos, permitindo-nos a demora

neessária. O resultado prátio destes dilemas é que nós, �pro�ssionais�, �aadêmios�,

�estudantes�, �ténios�, íamos fazendo às vezes om e às vezes sem os �usuários�, sem

saber exatamente se estávamos aertando a mão.

No iníio, eu fui uma das pessoas que assumiu um papel proeminente na sustentação

do projeto de assoiação. Aos pouos, perebi-me aumulando mais e mais tarefas, para

fazer om que nossa onstrução saísse do hão. Eu sentia que, se a assoiação não se

onretizasse logo, o desejo se transformaria em desrença, e perderíamos a oportunidade

de reativar o projeto. No ritmo intenso que nos oloavam as várias demandas, eu ia aindo

na rede de relações que tentava desfazer. Relações reíproas, pois, à medida que eu ia me

exedendo na tomada de responsabilidades, os outros iam se retirando, reativando seus

reeios de se arrisar, de assumir novos lugares. Íamos mutuamente reforçando aquilo que

nos subjetivou ao longo de nossas arreiras de �pro�ssionais� e �usuários�, os lugares de

quem pode e quem não pode, de quem sabe e quem não sabe, de quem ajuda e é ajudado.

Reproduzíamos um funionamento instituional que era muito maior do que nós.

Em tom de brinadeira, um dos assoiados me disse em uma oasião que eu era �o

Lula da assoiação�. Comparava-me ao papel de Lula no governo Dilma, omo exemplo

de alguém que tem um grande peso sobre as deisões mas não assume a frente, o lugar de

representante. Ali, naquele momento, ele produziu um analisador que denuniava um efeito

de poder de nossas relações, efeito por sinal muito omum nas iniiativas de organização de

grupos mais frágeis no ontexto brasileiro, e espeialmente relevante dentro do enário da

mobilização de �usuários de saúde mental�. Evideniava que as disparidades de poder-saber

não se desfazem failmente. Podemos assumir um disurso de protagonismo, onstruir uma

assoiação onde a maioria da diretoria é omposta por membros de �usuários�, mas no

otidiano ainda restringir grande parte das deisões aos �ténios�. Podemos nos tornar

populistas, em nossas aspirações de empoderamento. O assoiado deixava laro, om seu

histe-analisador, que as prátias do ampo soial em que nos inseríamos não deixavam

de nos subjetivar e onformar nossas relações.

Não foi fáil pereber ou admitir que meu desejo em ontribuir om a �autonomia

e o protagonismo dos usuários� havia me levado a reproduzir prátias que justamente

reforçavam a desigualdade existente. Por exemplo, quando eu, em uma reunião, anotava

em meu aderno uma série de tarefas que exeutaria, sem onsultar ninguém a respeito

de minha deisão de tomá-las para mim. Em nome de failitar o trabalho, eu naturalizava

para o grupo o fato de que seria a pessoa mais �apaitada� para fazer aquelas oisas

� inapaitando-os, omo onsequênia. Os efeitos de pequenas ações desse tipo iam se
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aumulando, ao ponto de eu pereber, aterrorizada, que, enquanto eu não desse um sinal,

a reunião não omeçava. Foi preiso reonheer que em mim operavam as mesmas forças

que eu ausava veementemente no enário brasileiro.

Deparar-me om essa situação fez om que me questionasse sobre todas as armadilhas

invisíveis que se oloam aos �trabalhadores de saúde mental�. Talvez eles estivessem

tão bem-intenionados quanto eu, tão tomados por vontades de libertar, de onduzir

suavemente à autonomia, à idadania. Foi um momento de enontrar um limite onreto

a uma forma de intervenção que aprendemos taitamente, que absorvemos em todas as

leituras que fazemos, nas aulas, nas disussões polítias, mas que pouas vezes é expliitado

e interrogado.

O que foi se evideniando é que ensinar habilidades, ompartilhar informação, �ons-

ientizar� sobre a ondição de opressão, retirar-se para obrigar o outro a �andar om as

próprias pernas�, tudo isso pareia ainda perder de vista algo essenial. Não se tratava

apenas de �errar a mão�, ou de alançar um equilíbrio ideal entre �fazer junto� ou �fazer

sozinho�. Não era apenas enontrar o ponto, aertar o tempo, o ritmo. A via pedagógia

era bem-intenionada e neessária, mas estava nos levando a impasses evidentes, porque

trazia onsigo outros perigos. Ao nos propormos a �fazer junto�, areditávamos estar ra-

dializando as possibilidades de relação, quando omparados às formas tradiionalmente

enontradas nos serviços, por exemplo. Éramos a�nal uma assoiação que realmente se

propunha a ser autogestionada por um oletivo híbrido de �usuários� e pro�ssionais. No

entanto, uma vertialidade insistia em se manter, quando tentávamos horizontalizar, em-

poderar. As reuniões sileniosas e outros analisadores denuniavam a inoperânia de nossas

tentativas.

Em meio a isso, oorreu uma reviravolta em minha vida pessoal que fez om que

eu deidisse morar em outra idade. Esta mudança se anuniou em agosto de 2014, e

durante o segundo semestre daquele ano fui trabalhando meu afastamento da assoiação.

O aúmulo de tarefas em mim foi sendo diluído no grupo, algo possibilitado por todos os

apoios e parerias que onstruímos desde o iníio, e pelo próprio fortaleimento do grupo de

assoiados. Durante o ano de 2015, já residindo em Florianópolis, ontinuei partiipando

da Assoiação Construção à distânia, e presenialmente a ada duas semanas, quando

viajava a Porto Alegre

41

. Foi um afastamento gradual que deixou lara a apaidade do

oletivo de presindir de mim, assim omo de qualquer outro membro.

...

Há muitas outras histórias que poderiam ter sido ontadas sobre o proesso de onsti-

tuição da assoiação, mas esolhemos algumas para ajudar a pensar a respeito da missão

de produzir a idadania e autonomia do usuário. Missão on�ada tanto aos serviços de
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Neste período, dediquei-me prinipalmente à pesquisa que realizamos juntos, onforme Capítulo 4.
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saúde mental quanto às assoiações, que são muitas vezes riadas de forma a omplementar

o trabalho de reabilitação psiossoial justamente em relação a estas questões.

Assumimos, omo muitas outras assoiações de saúde mental, as demandas de promo-

ver a inlusão soial via geração de trabalho e renda, defender os direitos, fazer militânia

polítia, ser um espaço de autogestão dos �usuários�, de forma a assumirem maior in-

dependênia das equipes dos serviços. Na tentativa de atender a essas demandas, nos

enontramos rapidamente om alguns paradoxos que se oloam quando operamos na

interseção entre idadania, autonomia e saúde mental.

São vários motivos que produzem esta �dependênia� dos serviços, e que di�ultam a

�autonomia� das assoiações. Uma boa parte deste motivo se vinula ao montante que se

espera alançar através destas entidades, e à ausênia de pontos de apoio su�ientes para

sustentar propostas tão ambiiosas: inluir soialmente através da geração de trabalho

e renda, lutar por direitos e ainda ser organizaionalmente aut�noma e autogerida pelos

próprios �usuários�, que devem desenvolver habilidades su�ientes para dar onta de todas

estas tarefas. Assumimos este desa�o e nos demos onta, ao longo do proesso, de sua

enorme omplexidade e di�uldade.

A geração de renda, por exemplo, provou ser uma tarefa herúlea, que envolvia a

gestão de um �empreendimento solidário� em um sistema de eonomia de merado de

onorrênia livre. É importante pereber as duas maras da eonomia solidária: o empre-

endedorismo e a solidariedade. A solidariedade ontrapõe-se à ideia do trabalho explorado,

alienado, e remete justamente à divisão equitativa dos ganhos e ao ompartilhamento das

deisões. A autogestão é uma opção étia importante da eonomia solidária, sua diferença

em relação à eonomia apitalista tradiional. Mas o grupo autogestionado preisa ser

empreendedor. Ou seja, preisa administrar um negóio que, embora gerido internamente

de forma mais justa, da porta para fora onorre no merado tradiional omo todos os

outros pelo dinheiro do onsumidor. Assim, gerir este tipo de empreendimento é algo no

mínimo igualmente omplexo ao gereniamento de uma empresa privada. No entanto, isso

é feito geralmente om menos apital eon�mio, menos infraestrutura e menos apaita-

ção pro�ssional. Daí deorre o fato de que a maioria das assoiações de saúde mental gera

rendas �simbólias�, sustentando o trabalho omo pouo mais do que a mera oupação

do tempo livre ou espaço de soialização. Neste sentido, a proposta de inlusão soial

se reveste de ambições muito mais modestas: ao invés de busar efetivar uma inlusão

produtiva e eon�mia ampla, preisa ontentar-se em inluir em um espaço segregado e

restrito.

A eonomia solidária apresenta-se no Brasil menos omo eonomia alternativa, e mais

omo a únia possibilidade de trabalho, devido justamente à esassez de alternativas. É

o traço de ser uma �eonomia de exluídos�, que arrega, portanto, a mara da exlusão

também no que se refere às suas potenialidades de ompetir abertamente no merado e

gerar luro. O que se evidenia é que não há lugar reservado para a idadania em meio
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à selva apitalista. A igualdade se torna pouo mais do que uma formalidade jurídia

quando a maior parte da população não aessa o mínimo neessário à sobrevivênia.

A eonomia solidária se apresenta omo alternativa, mas as ondições de umprir sua

proposta são esassas. Na pior das hipóteses, pode até mesmo fortaleer uma ultura

de empreendedorismo e meritoraia, na qual o fraasso é atribuído às próprias pessoas,

fortaleendo o próprio sistema de desigualdade que quer ombater.

Da mesma forma, propusemo-nos a integrar um movimento soial que questiona a

exlusão da diferença, mas que, em alguns aspetos, reproduz esta mesma exlusão que

ritia. Observamos o quanto a redução da ação polítia a uma determinada forma de se

fazer polítia, notadamente de se fazer maropolítia, produz uma homogeneização do que

pode ser um �militante�. A miropolítia, embora apresente uma potênia revoluionária,

muitas vezes é deixada em segundo plano

42

.

Desobrimos que a onstituição de uma assoiação envolve ações que evideniam dis-

tinções que ultrapassam a questão da louura, e que envolvem desigualdades soiais,

eon�mias, eduaionais. Ao mesmo tempo, o saber espeí�o dos �usuários�, aquele

onstituído a partir de sua experiênia pessoal, nem sempre enontra lugar entre tudo

aquilo que é exigido de uma assoiação. Uma in�nidade de outros saberes são reque-

ridos, os quais estão na maior parte das vezes ausentes da experiênia dos �usuários�.

Estes tampouo dispõem de oportunidades para aessar estes onheimentos para além

do apoio eterno dos �pro�ssionais�. Se produz assim um alheamento, uma desvalorização,

que reforça ainda mais as desigualdades otidianas.

Como forma de reagir a essa permanente dependênia, muitas vezes atuamos de forma

a estimular a organização �aut�noma� dos �usuários� omo uma ategoria espeí�a. No

entanto, quando fazemos isso, referimos uma determinada identidade do �usuário� que

não é algo dado. Quando se proura produzir esta independênia, este protagonismo ou

empoderamento, muitas vezes ignoramos que as alianças não se dão neessariamente em

torno de uma ategoria idêntia, mas por via de relações transversais. Nesse sentido, po-

demos forçar uma independênia indesejada a partir de uma identidade sobreposta, que

não enontra orrespondênia nas relações onretas, otidianas. Insistir nessa horizonta-

lidade pode ter o efeito não apenas de elebrar a diferença, a alteridade, mas de marar

ainda mais as desigualdades. Entre �usuários� e �pro�ssionais�, pode ser uma forma de

atualizar a missão que estamos aqui problematizando, em que abe aos últimos produzir

ertos efeitos nos primeiros.

Neste momento, diversas novas questões se oloam, reon�gurando nosso ampo pro-

blemátio iniial. Já não nos perguntamos omo empoderar o �usuário�, mas omo habitar

os paradoxos que se enontram nessa proposta? Onde pretendemos inluir o �usuário�?

Que tipo de ação polítia estamos idealizando? A que autonomia esperamos onduzi-los?

Como esperamos a�rmar uma igualdade, se uns de nós estão sempre de�itários, en-
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Sobre a miropolítia, ver último apítulo.
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quanto os outros têm todas as respostas? Que protagonismo esperamos? Estamos apenas

onstruindo novas formas de tornar o �usuário� igual a nós, pro�ssionais, supostamente

�normais�? Quem é esse �usuário�, a�nal?
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Capítulo 3

De ideias �xas e bandeiras: idadania e autono-

mia na saúde mental

Obedee sempre, pois quanto

mais obedeeres, mais serás

senhor, visto que só obedeerás à

razão pura, isto é, a ti mesmo...

.

Neste apítulo, ontinuamos a onstrução de nosso ampo problemátio, que se orienta

a partir do ideal de produzir a idadania e a autonomia do �usuário de saúde mental�.

Vimos omo este projeto atravessa tanto os serviços de atenção psiossoial quanto o

trabalho das assoiações de saúde mental. Cidadania e autonomia se apresentam omo

prinípios, guias para o trabalho em saúde mental, mas raramente estes oneitos são

expliitados, interrogados. Que autonomia, que idadania queremos produzir? Como lidar

om os paradoxos om que invariavelmente nos deparamos, na tentativa de produzi-las?

Entendemos que seguir sem analisar estes oneitos é uma forma de esonder estes para-

doxos, ao invés de torná-los operativos dentro de nossas prátias, de nosso pensamento.

Em um artigo que esrevemos om outras olegas do doutorado em Psiologia Soial

e Instituional (Chassot et al., 2014), argumentamos sobre a importânia de se fazer uma

�desmontagem� do oneito em uma tese. A�rmamos que dar visibilidade ao proesso de

riação do oneito é algo primordial para um pesquisador poder operar om eles reo-

nheendo sua ontingênia, sem tomá-los omo objetos naturais. A partir de Deleuze e

Guattari (2000), falamos da importânia de situar o plano de imanênia do oneito, o

plano pré-�losó�o no qual os oneitos se onetam a outros e outros, em uma operação

em que se reorta aquilo que o oneito se dedia a pensar. Este reorte não é feito es-

pontaneamente pelo �autor�, mas tem suas ondições de possibilidade. O oneito é riado

de forma indissoiável da diversidade de ontextos que o sobrepõem, desde o ambiente

aadêmio a uma variedade de ondições soiais, eon�mias e polítias, as quais forçam

a oloação do problema de determinada forma e não de outras.
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Prouraremos mapear algumas produções em torno destes oneitos, om uma ênfase

em sua apliação no ampo da psiquiatria e da �saúde mental�. Adiantamos que nosso

reorrido não será exaustivo, não pretende dar onta de toda as diversas de�nições destes

oneitos, mas de apontar o ampo de forças no qual estão inseridos.

3.1 Somos gregos, somos modernos?

Durante um período de mais ou menos 200 anos, todos os idadãos de Atenas puderam

partiipar ativamente das deisões polítias, independente de suas ondições soiais ou

eon�mias. Este sistema de demoraia direta, partiipativa, exerida na ágora, loal de

assembleia dos idadãos, permanee em nosso imaginário omo o iníio da demoraia

e da idadania modernas. Desta pequena idade-estado afastada de nós no tempo e no

espaço, traçamos uma linha direta até o presente. Através da bela herança oidental,

trazida até nós talvez pelos navios lusitanos em meio a outras oisas omo olares e

espelhos, teríamos aesso ao oásis jurídio que garante nossa igualdade. A pólis grega

surge omo �gura nostálgia, mitológia, onde há muito tempo narrativas euroêntrias

vêm loalizando o berço da ivilização oidental.

A demoraia ateniense, nesta versão, aparee omo um protótipo imperfeito do mo-

delo atual. Isso porque mulheres, esravos, estrangeiros, jovens e rianças não eram on-

siderados idadãos. O modelo, é o que se diz, era bom, mas ainda não havia avançado

ao estado de idadania universal, omo temos hoje. Estaríamos em um ontínuo pro-

esso de aperfeiçoamento da demoraia, à medida em que desvinulamos a idadania do

pertenimento a determinadas lasses ou estamentos, e a atrelamos ao Estado naional.

Assim, todos aqueles nasidos ou naturalizados em um país usufruiriam dos mesmos di-

reitos e ompartilhariam os mesmos deveres. Neste sentido, devolver a idadania ao louo

signi�aria reinseri-lo nesta rede estabeleida, herdada e garantida de igualdade.

A formulação de idadania de T.H. Marshall (1967) é das mais itadas na literatura

internaional. Marshall de�ne a idadania omo o pertenimento pleno a uma omunidade,

o qual implia partiipação e um status de igualdade entre quem ompartilha a idadania.

Marshall situa a idadania moderna omo a gradual onquista de três tipos de direitos:

ivis, polítios e soiais. De aordo om sua teoria, entrada no aso europeu, os três tipos

de direitos estariam amalgamados durante a Idade Média. A partir do séulo XVIII, as

instituições das quais os três tipos de direitos dependiam se desligaram, o que possibilitou

que ada um dos tipos de direitos se desenvolvesse à sua veloidade própria. Os direitos

ivis teriam se onsolidado no séulo XVIII, os polítios no séulo XIX e os direitos soiais

no séulo XX (Marshall, 1967).

Os direitos ivis inluem, para Marshall, os direitos neessários à liberdade individual,

omo: a liberdade de ir e vir, a liberdade de imprensa, de pensamento e fé, o direito à

propriedade, de onluir ontratos válidos, direito à justiça. O avanço dos direitos ivis
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teria ontribuído para a riação dos direitos polítios, omo o direito a votar e ser votado,

que durante o séulo XIX enontra-se geralmente atrelado à propriedade. É no séulo XX

que o voto se torna universal e que se riam os direitos soiais, os quais dizem respeito

ao direito de todo idadão ter garantido um mínimo patamar de bem-estar eon�mio e

segurança soial.

Marshall analisa omo a idadania, entendida omo um sistema de igualdade, desenvolve-

se e amplia-se juntamente om o apitalismo, um sistema de desigualdade. Proura expli-

ar este paradoxo apontando que a idadania é neessária ao apitalismo � iniialmente

porque as liberdades individuais (direitos ivis) foram esseniais para o desenvolvimento

da eonomia de merado; mais tarde porque os direitos soiais surgem omo forma de miti-

gar os efeitos da desigualdade e permitir o surgimento de um merado de massa neessário

ao apitalismo industrial

43

.

A teoria de Marshall é tão difundida quanto ritiada � prinipalmente por ser dema-

siado linear e evoluionista. Marshall subestima o papel das lutas soiais, não enfatiza por

exemplo a importânia de sindiatos e do movimento operário na ampliação de direitos

ivis, soiais e polítios

44

. Embora aponte algumas das diversas ontradições da idadania

moderna em sua relação de mediação entre Estado e apital, Marshall insiste em pere-

ber a idadania omo um sistema formal de igualdade soial, loalizando a desigualdade

exlusivamente no sistema eon�mio.

A onepção mais orrente da idadania é de que se trata de um sistema de igualdade

homogêneo, do qual se pode estar dentro ou fora, inluído ou exluído. Neste sentido é

que os �louos� estavam antes exluídos da idadania, para terem sua idadania �resga-

tada� pela reforma psiquiátria. Uma onepção bem distinta emerge de alguns estudos

genealógios. A partir deste olhar, mais atento à mirofísia do poder, a idadania revela-

se mais omo um sistema de difereniação, de produção de alteridade. A desigualdade,

ao ontrário do que se pensa, aparee omo algo intrínseo à idadania, tendo em vista

que ela onstitui-se omo um sistema heterogêneo onde diferentes graus e aessos são

permitidos, onedidos e tensionados.

Estas relações são analisadas por Engin Isin, soiólogo turo in�ueniado por Fouault,

Bourdieu e inserido no panorama dos estudos pós-oloniais, que realiza uma genealogia da

idadania. Isin se oupa de abrir essas ategorias para evideniar os jogos de poder através

das quais a idadania é onedida. Através de uma ombinação instável de tenologias

e estratégias solidárias, agonístias e alienantes

45

a idadania é negoiada e de�nida.

Neste mesmo proesso, também se de�ne quem é o Outro da idadania, aquele uja

43

O texto de Marshall, publiado em 1963, insere-se no ontexto do Estado de bem-estar soial na

Europa, e proura a�rmar a neessidade da ampliação dos direitos de idadania para onter o avanço da

desigualdade soial promovida pelo apitalismo

44

O que foi apontado por Anthony Giddens (Held, 1999).
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Isin nomeia algumas: estigmatização, marginalização, heroiização, ritualização, raialização, pro�s-

sionalização, universalização, onfraternização e mediatização.
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araterístia indesejada, problematizada, ajuda a de�nir o traço virtuoso, o valor do

idadão. Assim, na disputa pelo aesso à idade, se onstituem também as virtudes dos

bons, justos, superiores, e as araterístias problemátias, ameaçadoras dos estrangeiros,

estranhos, forasteiros, dos �seres problematizados�. Estes forasteiros também exerem atos

de resistênia que rede�nem estas fronteiras, em ações polítias que oorrem justamente

nas margens da idadania (Isin, 2002).

Para retomar o exemplar aso ateniense, o �pio de demoraia� daquela ivilização foi

atingido através de intensos on�itos soiais. Não se tratava apenas de um meanismo de

inlusão/exlusão que foi superado, mas de omplexas relações de força que disputavam

os privilégios vinulados ao pertenimento à idade-estado � ou à idadania. Pertener

plenamente à idade-estado, om aquilo que ela prometia de benefíios, era algo ons-

tantemente vigiado, onferido, disputado. Estrangeiros residentes, grupos submetidos por

onquistas militares, mulheres, jovens, esravos, amponeses sem terras, artesãos, omer-

iantes, avaleiros, religiosos � ada ategoria era regida por regras distintas e sujeitas a

mudanças, e tinha aesso a diferentes privilégios (Guarinello, 2003).

A um olhar mais atento, a idadania não aparee omo um bloo monolítio, regido

por relações binárias: há vários graus que fazem a passagem entre se estar ompletamente

�dentro� e ompletamente �fora� deste espaço privilegiado (Guarinello, 2003; Isin, 2002).

Em Atenas, esravos estavam aima dos estrangeiros residentes na maior parte das si-

tuações (exeto os helotas, esravos espartanos que eram mais fortemente ontrolados).

As mulheres, mesmo não sendo onsideradas omo idadãs formalmente, tinham aesso a

diversos reursos religiosos e legais da idade � e, em Esparta, elas podiam governar. Além

da sobreposição entre ategorias, da diferença entre as idades-estado gregas e dentro da

mesma idade ao longo do tempo, ada uma dessas ategorias podia ser internamente

múltipla. Historiadores apontam a existênia, por exemplo, de pelo menos sete ategorias

de meteos (estrangeiros residentes) (Isin, 2002).

A palavra idadania, apesar de seu �berço�, não é grega. Ela vem do latim, e tem

origem no período do império romano. Civis era a palavra para o idadão romano, e

seu sentido estava relaionado à liberdade. O ivis é o idadão romano enquanto ser que

é livre. Civitas orresponde ao mesmo tempo àquilo que hoje hamamos de idadania,

idade e Estado, mas também arrega a noção de liberdade em seu entro. Uma ivitas,

omposta por ivis, idadãos livres. A liberdade aqui arrega seu sentido negativo: é a

liberdade enquanto ausênia de submissão ou sujeição a outra pessoa

46

(Funari, 2003).

De forma não diferente dos gregos, a idadania romana também era palo de intensas

disputas. Plebeus, em uma série de revoltas, onquistaram direitos omo o Tribunado da

Plebe, magistratura om poder de veto às deisões dos patríios. Foram lutas intensas,

46

Assemelha-se a outra palavra romana, emanipare, entendida omo a retirada da mão que agarra o

outro, que o domina. Um pai poderia emanipar um �lho antes da idade adulta, abrindo mão sobre seu

poder e tornando-o um ivis, idadão livre (Funari, 2003).
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onde assassinatos de líderes, sublevações esravas (omo a famosa revolta de Espártao)

promoviam a duras penas a mobilidade dos direitos de idadania. A idadania era um

privilégio obiçado, e, novamente, havia diferentes graus de idadania possíveis (Funari,

2003).

Outra amada história que se sobrepõe à nossa idadania tem origem nas primeiras

omunidades ristãs. Ali, a idadania aparee omo rede assoiativa, onde não apenas

se venerava o mesmo deus, mas se estendia a mão ao �próximo�. Pessoas doentes eram

visitadas, pobres ganhavam alimento, órfãs e órfãos aolhidos, presos e viúvas amparados.

Nessa rede de aridade, prestar auxílio é ao mesmo tempo a salvação e a ampliação da

omunidade ristã, que onquista seu espaço justamente entre quem mais neessitava. A

idadania se reveste assim de um outro aspeto, de um aráter que hoje hamaríamos de

humanitário, omunitário, solidário, que também não deixaria de permeá-la (Hoornaert,

2003).

Neste sistema, se de�ne uma hierarquia na qual ertos grupos serão desfavoreidos em

função de outros � justamente aqueles que serão atraídos pelo ristianismo, omo nova

fé que professa a possibilidade do pertenimento de todos. Esta omunidade universal

anuniada pelo ristianismo, no entanto, também estabelee uma outra hierarquia, entre

quem ajuda e quem é ajudado, ação através da qual a salvação �a garantida, mesmo aos

privilegiados.

A idadania aparee então omo um sistema diferenial, de estabeleimento de privilé-

gios e liberdades, vinulados ao pertenimento a uma omunidade. Esta omunidade não

é algo total, mas sempre parial, fragmentário, e as �liações são múltiplas, móveis.

A idadania moderna nase om as revoluções burguesas (Revolução Inglesa, Franesa

e Ameriana). Estas revoluções, que destronaram a ordem aristorátia para instaurar

uma nova ordem soial, foram esseniais para onstituir o que hoje vemos om toda

naturalidade: uma soiedade organizada a partir do indivíduo, om um sistema eon�mio

de merado, um Estado naional entralizado e ordenada pela raionalidade e pela iênia.

Estas revoluções foram também hamadas de revoluções liberais, porque a liberdade

individual emerge omo valor a ser defendido e preservado frente à ameaça despótia

do Estado. A�rmar os direitos ivis do idadão e proteger sua propriedade foram o ato

inaugural do Bill of Rights inglês. Os Direitos Humanos, delarados durante a Revolução

Franesa, também têm aí sua origem. Um direito que se funda no próprio ser, que é por

isso essenialmente individual.

A ideia de um direito natural surge no séulo XVII e se fundamenta naquilo que

é onsiderado a araterístia essenial do ser humano: a Razão. Foi na Razão que o

pensamento iluminista enontrou as bases para eliminar Deus e o Estado omo fontes

fundamentais do direito e da justiça (Odalia, 2003). O mundo iluminista do séulo XVII

e XVIII não duvida da existênia de uma verdade absoluta, de uma ordem superior.

Soiedade e natureza passaram a ser onebidos omo passíveis de um ontrole raional

77



e ientí�o. Não se oloa a questão paradoxal de determinar quem podia se onsiderar

possuidor da razão superior e sob que ondições essa razão deveria ser exerida omo

poder. A verdade é únia, e passível de ser desoberta (Harvey, 1992).

O governo liberal deve limitar a si mesmo fae à neessidade de respeitar a autonomia

da �soiedade ivil�, da �família�, do �merado�, do �idadão livre�. No entanto, o governo

não perde sua função primordial, de manter a ordem públia, os regimes familiares ade-

quados, o merado próspero e os idadãos responsáveis. Assim, governar de forma liberal

envolve a difíil tarefa de tentar oniliar o perigo de governar demais om o perigo de

não governar o su�iente (Rose, 2011).

A disussão de Rose remete ao trabalho de Fouault a respeito da relação entre poder

e saber. A respeito deste problema que atravessa toda sua obra, podemos sintetizar que,

para Fouault, a produção de verdade jamais pode ser dissoiada dos meanismos de

poder que a tornam possíveis. Quando refere-se ao poder, Fouault não o limita à atuação

do Estado, mas às relações de poder diluídas em toda soiedade, a mirofísia do poder.

Estas relações loais é que dão onsistênia aos grandes poderes e dominações, e também

onde se loalizam as (sempre presentes) possibilidades de resistênia (Fouault, 2003).

Da mesma forma, o poder se de�ne em jogos de verdade, em relações nas quais se de�ne

aquilo que é verdade, aquilo que é dizível ou enuniável. A iênia, por exemplo, é uma das

formas de veridição. Está dada por relações espeí�as de saber/poder, e nestas relações

também onstitui sujeitos, produz formas de subjetivação.

No programa liberal, aponta Nikolas Rose, as iênias psi vieram a desempenhar um

papel have em um governo que preisa governar os sujeitos omo idadãos responsáveis,

porém livres. Estes idadãos preisam ser onheidos de forma a se poder governar suas

ações. O onheimento toma um papel essenial na ondução da onduta alheia. Seja na

assistênia soial, na fábria, na empresa, nos serviços de saúde, as autoridades pro�ssio-

nais se sustentam em saberes, ódigos de onheimento que prouram entender, lassi�ar,

alular e agir sobre o ser humano.

A partir de Fouault, Rose aponta omo o governo dos outros nos regimes liberais e

demorátios passa pelo modo omo o indivíduo livre governa a si mesmo. Autonomia,

identidade, individualidade, esolha, liberdade passam a ser atributos do sujeito, do indi-

víduo moderno. A liberdade assume uma forma subjetiva, a autonomia que organiza nossa

experiênia do mundo e de nós mesmos, de forma que podemos ser governados �em ter-

mos de nossa liberdade� (Rose, 2011, p.32). Com o liberalismo, as artes do governo �am

sistematiamente ligadas às formas de subjetivação, no sentido que os sujeitos �preisam

querer� fazer sua parte. Sem uma identidade previamente dada, as esolhas do sujeito on-

�guram sua identidade, sua personalidade, e o próprio sentido de sua existênia. Atuar

sobre este �eu� ou self, passa a ser impresindível para o governo das ondutas.

Com o neoliberalismo que entra em vigor no mundo a partir dos anos 80, a autonomia

individual ganha um status ainda mais entral do que no liberalismo lássio. O bem-
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estar deixa de ser dado pelo planejamento entralizado e pela buroraia, e passa a ser

dado pelas atividades e esolhas empreendedoras de entidades aut�nomas (organizações

e pessoas), ada um tentando maximizar seus interesses e proveitos em suas relações.

O empreendedorismo não diz respeito apenas às empresas e orporações, mas também

ao indivíduo em sua vida pessoal e pro�ssional. Envolve ter energia, ambição, iniiativa,

responsabilidade pessoal, fazer projetos e planos (Rose, 2011).

Constituir idadãs e idadãos aut�nomos, empreeendedores de si, está no erne do

governo por meio da liberdade. Assistentes soiais, enfermeiros, psiólogas, psiquiatras,

médias, advogadas, professores, jornalistas, utilizam ténias diversas para direionar as

apaidades pessoais neste sentido, sempre sob um pressuposto de objetividade, neutra-

lidade e e�iênia. Governam o sujeito em seu mundo emoional, doméstio, onjugal,

pro�ssional. Rose aponta que os diferentes projetos de governo da onduta pressupõem

um determinado tipo de �eu�, uni�ado, estável, aut�nomo. É a partir deste maro que o

sujeito é onheido, estudado e que se atua sobre ele (Rose, 2011).

Uma idadania do avesso?

Falar em idadania no Brasil envolve reonheer que esse termo, araterístio de uma

ultural oidental da qual nos onsideramos herdeiros, preisa ser analisado em sua espe-

i�idade história.

Pra omeçar, a demoraia na história do Brasil é mais exeção do que regra. Embora

tenham oorrido eleições ininterruptas no Brasil entre 1822 a 1930, o proesso eleitoral

era sabidamente truulento, marado por violênia e irregularidades. Nossa demoraia

tem, basiamente, algumas dezenas de anos. Além disso, a esravidão só foi abolida entre

nós em 1888 � fomos o último, entre os países oidentais, a libertar os esravos. Os

valores da esravidão, amplamente difundidos e aeitos por toda a soiedade, seguem

até hoje enraizados na ultura do país, presentes em forma de raismo, disriminação e

desigualdade.

No iníio do séulo XX, om a formação de uma lasse operária urbana, �zeram-se

sentir as primeiras grandes lutas por direitos polítios básios, omo o direito de se mani-

festar, de se organizar, de fazer greve, assim omo alguns direitos soiais do trabalhador.

A pressão popular foi tal que a elite, também envolvida no seu proesso de mudança e om

suas alianças loais desestabilizadas, adiantou-se e fez a revolução de 30. A Era Vargas

(1930-45) foi marada pela ampliação dos direitos soiais entrados na �gura do traba-

lhador urbano, om o objetivo de desmobilizar e ontrolar a lasse operária, reprimindo

o movimento operário livre e ontrolando os sindiatos através dos �pelegos�. O regime

ditatorial do Estado Novo foi seguido de um breve período de demoraia populista e de

ampliação dos direitos polítios, que essou em 1964 om o golpe militar. Esta ditadura

representou não apenas a ompleta suspensão dos direitos ivis e polítios, também uma

ontração da área soial � por exemplo, om o desmonte das esolas públias a partir de
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1968 (Carvalho, 2004; Covre, 1991).

Para José Murilo de Carvalho (2004), nossa história permite pensar que teria oorrido

no Brasil uma inversão do proesso de onstituição da idadania relatado por Marshall.

Isso porque entre nós os direitos soiais nitidamente anteederam a garantia de direitos

ivis e polítios. Isso teria riado uma idadania frágil, marada por uma ultura polítia

de paternalismo, que prioriza interesses orporativos, sem uma organização da soiedade

ivil neessária para sustentar os reais interesses da população

47

.

Estas leituras da idadania no Brasil guardam a�nidade om a in�uente teoria antro-

pológia de Roberto DaMatta (1997) a respeito da idadania no Brasil. DaMatta a�rma

que em nosso país as relações familiares, íntimas e de amizade se sobrepõem ultural-

mente a noções de igualdade, independênia e autonomia. Ao ontrário de soiedades

individualistas e universalistas (omo os Estados Unidos), nas quais a idadania teria

sido onebida justamente omo meanismo igualitário que visava minimizar relações de

privilégio e tratar todos de forma semelhante no respeito às leis, no Brasil o sistema de

idadania remeteria mais a um estado de vulnerabilidade, do sujeito que está à merê do

Estado em sua brutalidade e indiferença.

O autor remonta este desvio à história olonial do Brasil, que já desde o prinípio se

organiza a partir de um Estado entralizado e explorador. As relações pessoais se desen-

volvem omo forma de fazer fae a essa rigidez, prourando brehas para as singularidades

loais. Para DaMatta, ser uma idadã ou um idadão no Brasil teria uma onotação nega-

tiva, para marar quem está em posição de inferioridade ou desvantagem (�o idadão não

tem todos os doumentos em ordem!�). Já o seu oposto seria quando alguém se autoriza

a dizer �voê sabe om quem está falando?�. O �arteiraço� se opõe à nudez da idadania

exposta em sua fragilidade frente a um sistema no qual as leis só valem para a parela da

população despossuída de relações om pessoas �importantes�. Isto teria omo resultado

uma ultura fortemente hierárquia, lientelista, sujeita a todo tipo de burla às leis.

Do ponto de vista de Roberto DaMatta, as soiedades desenvolvidas, de �primeiro

mundo� seriam homogêneas, igualitárias, individualistas e exlusivas, ao passo que o Brasil

seria uma soiedade relaional, heterogênea, desigual e inlusiva. Num aso o que onta é

o indivíduo e o idadão; noutro, o que vale é a relação. A relação aponta justamente para

a neessidade de riar uma posição intermediária, um espaço entre �a asa e a rua�, uma

possibilidade de oniliação riativa entre estes dois mundos tão distintos, entre os quais

se equilibram as brasileiras e brasileiros.
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Leitura semelhante é realizada por outro autor in�uente, Pedro Demo, (1995), que identi�ou no Brasil

a existênia de uma �idadania tutelada�, uma idadania deorrente do lientelismo e do paternalismo, na

qual os benefíios são onebidos omo benesses, dádivas de uma elite em relação aos menos afortunados.

Outro tipo de idadania presente no país seria a �idadania assistida�, onde há direito à assistênia, mas

se reproduz uma dependênia da população em relação aos benefíios estatais. O tipo a alançar, para

Demo, seria uma �idadania emanipada�, onde, através da ompetênia, o sujeito assumiria a ondução

de seu destino. Através da eduação, da organização polítia, o indivíduo tornaria-se um sujeito rítio e

polítio, ondição para superar sua opressão material.
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Em oposição a DaMatta, a seu preursor Gilberto Freyre e a toda uma vertente da

teoria soial brasileira, enontramos a soiologia de Jessé Souza (2009), que em seu livro

�A Ralé Brasileira� faz uma rítia a este tipo de leitura de nossa realidade. Souza aponta

nesta vertente uma leitura demasiado simplista da realidade soial brasileira, que �a

reduzida a um viés ulturalista e obsuree a questão do poder, do raismo, da opressão

de gênero, da luta de lasses e da desigualdade eon�mia.

Conordamos om Souza que há, entre um grande número de inteletuais brasileiros,

a tendênia a omparar o Brasil a países da Europa e Estados Unidos, atribuindo ao de-

senvolvimento da idadania no Brasil uma inferioridade que muitas vezes adquire um viés

exessivamente ultural e/ou moralizante. Fiamos aprisionados, neste sentido, por termos

nossa moralidade dúbia, nossa tendênia à orrupção, ao jeitinho, enquanto idealiza-se a

idadania ivilizada que se desenvolveu no �primeiro mundo�. Apaga-se a ligação entre o

proesso de olonização (seja no período olonial, de olonização europeia, ou no período

moderno, de olonização norteameriana) e a exploração de enormes ontingentes da po-

pulação. Quando há uma leitura história, muitas vezes ela também esbarra no aspeto

omparativo (omo em Carvalho, quando a�rma que a ordem de aquisição dos direitos de

idadania foi invertida, omo se fossem pré-requisitos lógios ou ósmios).

Para Souza, o oneito de idadania envolve a onstrução de um laço soial que vá

além dos laços de sangue, de loalidade, por uma responsabilidade mais ampla, de soli-

dariedade e responsabilidade oletivas. No entanto, aponta o autor, as prátias de poder

se opõem onstantemente a estes ideais de liberdade e igualdade, ao mesmo tempo que

masaram a existênia e a persistênia das desigualdades através do mito da meritora-

ia. De aordo om a visão meritorátia, os privilégios na soiedade moderna não seriam

mais transmitidos por sangue ou lasse soial, mas pelo suesso, pelo talento, pelo mé-

rito individual. Através da atribuição do privilégio às onquistas individuais, a soiedade

moderna é legitimada omo justa. Indivíduo e soiedade são separados de tal forma que

todo suesso ou fraasso são individuais, desligados de quaisquer determinantes soiais.

O que o autor proura desonstruir é a visão de que soiedades �desenvolvidas� omo

a norte-ameriana seriam igualitárias, quando masam sua desigualdade em um sistema

de meritoraia individual. E que a soiedade brasileira seria desigual por uma questão de

inferioridade ultural, quando na realidade a reprodução da �ralé�, ou seja, de uma enorme

lasse que, geração a geração, é mantida à margem, envolve meanismos omplexos que

são invisibilizados, de forma que esta própria lasse é ulpabilizada por sua ondição

subalterna.

A araterístia de desigualdade extrema da soiedade brasileira, para Souza, não se

daria por questões ulturais, mas por uma indiferença geral frente a uma lasse �ondenada

a ser apenas orpo� (p.122), frente à não soialização das preondições soiais que permi-

tem aesso ao trabalho, à ação individual, ao pensamento rítio. Efetivamente, Souza vai

demonstrando, através de pesquisas empírias loais, a enorme omplexidade de fatores
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que sustentam esta desigualdade, omo a objeti�ação sexual feminina, o mahismo, a não

proteção da infânia, a má-fé dos serviços públios, a exploração do trabalhador. Assim,

vai desonstruindo outras visões soiológias que apontam para a imoralidade da lasse

pobre, supostamente violenta e orrupta, e que loaliza nesta imoralidade a raiz de seus

problemas.

Ao mesmo tempo em que enfatiza ondições materiais, Souza também aponta para

o mito do indivíduo aut�nomo e raional que está na base da ondição de idadania.

Demonstra omo estes valores (de autonomia, raionalidade, expressividade emoional,

disiplina, ontenção, valorização do trabalho, planejamento) tornam-se pre-requisitos

psiossoiais para o mérito e o suesso na soiedade burguesa/apitalista, e omo esta

onstrução subjetiva é inaessível à �ralé brasileira�.

O apital eon�mio das lasses realmente favoreidas ontinua a ser transmitido em

grande parte por sangue (omo em qualquer soiedade pré-moderna, embora isso seja

masarado no disurso apitalista). Assim, a lasse média é a lasse que valoriza efeti-

vamente a meritoraia, visto que dispõe apenas do apital ultural para ultrapassar a

fronteira entre suesso e fraasso soial. No entanto, o aesso a esse apital exige toda

uma eonomia emoional, uma inorporação de pressupostos, erto habitus exigido, e que

mara a fronteira entre as lasses que onseguem ou não aessar esse apital (Souza, 2009).

Se entendermos a idadania omo um sistema de pertenimento e igualdade, a idada-

nia no Brasil torna-se quase uma miragem, um objetivo pratiamente inalançável frente

à omplexidade de questões eon�mias, soiais e ulturais que atuam no sentido de pro-

mover a desigualdade. Neste sentido, estamos sempre aquém, sempre falhando em nosso

proesso ivilizatório. No entanto, se ompreendermos que a idadania não se refere a um

váuo das relações de poder, pelo ontrário, é justamente por estas relações de poder que

se de�nem onstantemente as margens da idadania, o Brasil deixa de ser entendido omo

ulturalmente inferior para se araterizar omo um país onde os privilégios se de�niram

de forma muito mais intensa desde o iníio de nossa história. Ou seja, a de�nição de

quem é idadão no Brasil se deu de uma forma extremamente violenta, e desse modo foi

sendo naturalizada e legitimada por uma série de meanismos que mantêm a idadania

exatamente desta forma. Não há saídas fáeis, ordiais; há apenas a possibilidade de fazer

enfrentamento otidiano a este sistema, em suas dimensões miro e maropolítias.

3.2 A louura e o paradoxo da inlusão

As pautas iniiais da reforma psiquiátria, oordenadas om a agenda da reforma sani-

tária, onebiam idadania e saúde omo questões indissoiáveis. Argumentava-se que a

doença não pode ser isolada de um proesso de exlusão soial e marginalização de enor-

mes parelas da soiedade brasileira. A saúde tem seus determinantes soiais, e não pode

ser alançada sem aesso à habitação, transporte, eduação, trabalho e lazer. Ofereer
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ondições dignas de vida à população era onebido omo algo prioritário, em sintonia

om as lutas pela demoratização e justiça soial no Brasil. No relatório da 1

a

Conferênia

Naional de Saúde Mental, a questão da idadania é tratada exatamente desta forma. A

idadania �implia na partiipação ampla dos indivíduos em todos os aspetos da vida

soial e no aesso dos mesmos aos bens materiais e ulturais da soiedade em um determi-

nado ontexto histório�(Brasil � Ministério da Saúde, 1988, p.21). Implia também em

inluí-los no sistema de garantia de direitos �ivis, soiais e polítios� (Brasil � Ministé-

rio da Saúde, 1988, p.21), identi�ados om a idadania.

Pensar uma idadania universal estendida a toda a população brasileira oloava-se

omo questão quando se identi�ava que uma parela desta população, submetida ao poder

psiquiátrio, permaneia interditada, tutelada, exluída e violentada dentro dos muros de

uma instituição total. A essa injustiça pretendia se endereçar a reforma psiquiátria. O

�relame da idadania do louo� (p.27) é, para Fernando Tenório (2002), a mara distintiva

e fundamental da reforma psiquiátria, assim omo a defesa dos direitos do �usuário� torna-

se seu argumento originário. A idadania de quem se enontrava ao mesmo tempo sob a

tutela do Estado mas fora das troas soiais se apresentava omo uma questão entral

para o Brasil que busava sua restauração demorátia.

Benilton Bezerra Jr.(2005) e Jubel Barreto (2005) apontaram o quanto a idadania

transformou-se, dentro da reforma psiquiátria, em indiador de êxito e fraasso dos pro-

jetos terapêutios. Ao mesmo tempo, é um dos oneitos menos pensados dentro das re�e-

xões teórias e pesquisas da área. Segundo Barreto (2005), �a maioria, senão a totalidade,

dos textos sobre a reforma não se oupa de pensar o oneito, optando por onsiderá-lo

uma noção onsensual ou um truísmo�(p.23). Bezerra Jr. a�rmou que o aparente onsenso

na reforma psiquiátria sobre a entralidade da idadania esonde a ausênia de um efe-

tivo debate e a grave insu�iênia teória quanto a noções fundamentais. É omo se o

oneito tivesse se tornado algo que não demanda expliitação, uma palavra ujo sentido

é transparente.

Algo pareido estaria se passando om o termo �autonomia�, que enontrou morada

ativa ao lado da idadania. Também a �autonomia� que se proura produzir nos serviços

aree de uma re�exão mais uidadosa, que permita tornar a artiulação sujeito-idadão

algo mais que uma simples justaposição de termos referidos a universos semântios dis-

tintos (Bezerra Jr, 2005). Erotildes Leal (2001) a�rmou que, dentro do ampo da reforma

psiquiátria, se toma a �produção da autonomia� omo um erto ideal de ura. Ela é fre-

quentemente onsiderada omo o que de de mais importante o tratamento pode produzir.

A autora identi�ou quatro ompreensões de autonomia no disurso da reforma psi-

quiátria, na tentativa de expliitar onepções de sujeito e de mundo que muitas vezes são

implíitas. Primeiro, identi�ou a autonomia referida omo livre-arbítrio, independênia,

autossu�iênia e autogoverno. Iguala-se subjetividade à individualidade, sem onexão

om o soial. Na segunda ompreensão, a autonomia surge omo uma araterístia sem-
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pre limitada, em função da divisão interna do sujeito. O sujeito da vontade (eu) é visto

omo permanentemente ereado, e o soial omo instânia introjetada em seu �interior�.

A línia tem poua onexão om a polítia, pois lida om este soial interiorizado.

Na tereira ompreensão, a autonomia refere-se ao indivíduo livre, independente, au-

tossu�iente, limitado apenas pelas obrigações para om o meio onde está inserido. Indi-

víduo e soial são artiulados, mas a subjetividade não é pensada a partir da história, pois

é de�nida a partir de uma essênia. Na quarta ompreensão, a autonomia é de�nida omo

a apaidade do indivíduo de gerar normas para sua vida, de ampliar e multipliar suas

relações soiais. É uma onepção que analisa o aráter proessual e a historiidade da

subjetividade. O riso que se apresenta, para a autora, é de se perderem as possibilidades

de teorização e onheimento tanto do indivíduo quanto da soiedade, em uma ilusão de

indeterminação.

Joel Birman (1992) expliou que o tema da idadania na reforma psiquiátria omeçou

a irular nos anos 80, a partir do reonheimento de uma dívida do Estado brasileiro

para om as/os doentes mentais, em função de sua longa exlusão soial e da onsequente

ruptura de laços soiais. De aordo om esse disurso, estas pessoas estariam em uma

ondição negativa de idadania, devido ao não-reonheimento de seu estatuto legítimo de

idadania. Portanto, aberia à reforma psiquiátria resgatar esta idadania, restituindo-a

legalmente e empiriamente, através da mudança da legislação e através de novas prátias

de uidado na perspetiva da reinserção soial.

A idadania da/do doente mental é a idadania daquele ser que, apesar deter direitos

humanos fundamentais, enontra-se apartado destes direitos. O hospital psiquiátrio, que

se quer ombater, é seu algoz. Nada, ou quase nada, é permitido a quem está internado

no mani�mio. Por isso fala-se em �resgate de sua idadania� - ela está efetivamente

sequestrada dentro do hospital. A neessidade de sua libertação é inquestionável.

Sua idadania é presumida, omo aponta Birman, pela naturalidade de seu estatuto

omo ser humano. Sua tríade de direitos (ivis, polítios e soiais) preisa ser resgatada

om sua saída do hospital, ou om a mudança deste para um ambiente humanizado, onde

seus direitos sejam respeitados. No entanto, a relação entre idadania e louura não teria

sido su�ientemente analisada pelos atores da reforma, onstatou Birman.

Para analisar essa relação, Birman resgata a obra inaugural de Fouault, �A História

da Louura na Idade Clássia�, na qual o autor apresenta uma história do pensamento

humano a respeito da louura. Nesta obra, Fouault identi�a um momento histório

em que a louura �gurava omo portadora de uma verdade, de uma positividade. É a

louura sob um olhar trágio, que a perebe omo algo da ordem do obsuro, pertenente

ao reino do sobrenatural � a louura omo saber esotério, ósmio, de uma ordem não-

humana portanto (Fouault, 1978). Esta visão teria existido, em um momento passado,

reservando à louura um lugar simbólio não desquali�ado, não neessariamente inferior

porque inomensurável, radialmente distinto (Birman, 1992).
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Esta visão trágia da louura teria existido antes do momento iluminista, quando

a louura se reveste de uma visão rítia. Esta esteve ligada ao seu enareramento nos

hospitais, nos quais a louura perde seu signi�ado de verdade e transforma-se em ausênia

de razão. Para Fouault, a ruptura om a visão trágia e a passagem para a onepção

rítia da louura oorre no Renasimento, quando a louura é transportada para dentro

do universo da razão. Na �loso�a de Erasmo, por exemplo, enontramos a noção de que

a louura está em todos, no sentido que diz respeito ao erro, à vaidade, à distânia da

sabedoria, aos exessos que nos onstituem a nós, falíveis humanos (Erasmo, 2003). A

louura passa, assim, ao reino do humano; a razão passa a aolher a louura, tornando-se

apaz de tomar onsiênia dela, de distaniar-se dela e enontrar nela própria o erro,

assim omo faz Erasmo quando elena todas as faes da louura humana em um exeríio

raional.

A era lássia vai marar um outro momento deste proesso: om �a grande internação�,

a Europa produz outros sentidos para a louura. Ela é oloada lado a lado om os

problemas soiais e morais da idade, perdendo sua espei�idade trágia, e adentrando

o universo da moral e da ulpa. Fouault aponta a ruptura do pensamento �losó�o omo

uma passagem importante do Renasimento para o Iluminismo lássio.

A louura é expulsa do universo da razão e da verdade, em um segundo movimento

que deorre de sua própria inlusão neste universo. Se a Renasença realiza a operação de

dominar a violênia da louura, trazendo-a para dentro da humanidade, a Era Clássia

faz a operação seguinte, de exluir a louura juntamente om todo tipo de víio moral,

irunsrevendo o ampo da desrazão, onde a verdade não pode jamais ser enontrada

(Fouault, 1978).

A prátia da internação no Hospital Geral é um ótimo exemplo do proesso de riação

de alteridade operado pela idadania, onforme Isin (2002). Isso porque a grande inter-

nação não isola a �gura preexistente do louo. O gesto de internar agrupando diversos

tipos de desviantes morais, inluídos aqueles que hoje são de�nidos omo doentes mentais,

engendra uma outra perepção da louura, diferente daquela que estava instituída na era

medieval ou no Renasimento. O internamento é a estratégia que ria essa nova �gura

estranha, uma nova alteridade:

alterando rostos familiares na paisagem soial a �m de fazer deles �guras bi-

zarras que ninguém reonheia mais. Susitava o Estrangeiro ali mesmo onde

ninguém o pressentira. Rompia a trama, desfazia familiaridades; através dele,

algo no homem foi posto fora do horizonte de seu alane, e inde�nidamente re-

uado em nosso horizonte. Resumindo, pode-se dizer que esse gesto foi riador

de alienações (Fouault, 1978, p.81).

Em outras palavras, o louo sai da ena da idade na mesma medida que a raionalidade se

impõe omo atributo do idadão moderno. A internação diferenia os imorais, estranhos,
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bizarros, dos indivíduos orretos, raionais e bem-omportados segundo os padrões morais

da époa.

Retornando a Birman, este proesso de perda da experiênia trágia remete ao �de-

senantamento do mundo�

48

: a destituição simbólia do poder da magia, da �gura da

mulher, que resulta na dessaralização do mundo. O indivíduo emerge omo artesão de si

e do mundo, alguém apaz de inventar o mundo pelo poder de sua vontade, essando de

areditar na harmonia ósmia de um mundo in�nito e misterioso. A mediina, assim, se

estabelee omo saber ientí�o sobre a vida e a morte, erigindo um monopólio do poder

simbólio sobre o orpo e a dor. Oupa o lugar estratégio ofereido à iênia pela razão

iluminista, e o lugar estratégio atribuído pelo Estado na gestão das ondições de saúde

da população (Birman, 1992).

A psiquiatria se institui omo modalidade de saber que se oupa da ura das indivi-

dualidades alienadas, devendo produzir a saúde moral das populações. As estratégias do

tratamento moral são sustentadas pela teoria das paixões, ompreendidas omo resquí-

ios de natureza não-regulada pela soiedade. O tratamento moral onsistia justamente em

impor a vontade oletiva no ser desmesurado, dominado pela animalidade, desloando-o

para a ordem da soiedade. O hospital psiquiátrio emerge omo organismo de um modelo

assistenial entrado no Estado e baseado no reente disurso da mediina. Este modelo

assistenial e essa raionalidade teriam retirado dos doentes mentais seus direitos de ida-

dania. Ao menos enquanto permaneessem doentes, seus únios direitos seriam o direito

ao tratamento e à �proteção� do Estado.

À medida que a louura é transformada em doença mental, o doente mental torna-se

um ser mutilado na sua razão (impossibilitado de aesso à idadania ou à autonomia

entendidas a partir da onepção moderna):

O louo não poderia exerer sua vontade e ter disernimento para se apro-

priar legitimamente de sua liberdade (...) a �gura do doente mental não era

reonheida omo a de um ser insrito nos universos da razão e da vontade,

não podendo onsequentemente ser representado omo um sujeito do ontrato

soial (Birman, 1992, p.74).

O doente mental, para Birman, onstrói-se omo a �gura do não-idadão, do não-sujeito,

de ser exluído da idadania, tendo em vista que a Psiquiatria retira do louo suas on-

dições de idadania por seu estatuto de doente irraional. Para Birman, a exlusão soial

da louura veri�a-se pela exlusão dos louos do espaço familiar, do espaço da idade,

por seu isolamento dentro do mani�mio. Aresentaríamos ainda que a exlusão soial

da louura irunsreve a própria louura omo espaço de não-idadania, omo alteridade

em relação à qual se funda o idadão raional e aut�nomo. Não há sujeito raional a não

48

Termo unhado por Max Weber.
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ser em sua oposição ao sujeito irraional; não há idadão aut�nomo sem a existênia do

alienado, dominado pelas paixões.

O �paradoxo estrutural� identi�ado pelo autor remete justamente à ondição onsti-

tutiva do doente mental e da Psiquiatria omo saber sobre a louura. A doença mental

ao mesmo tempo permite ao louo um reonheimento soial omo enfermo, garante seu

direito à assistênia, também autoriza sua marginalização através da destituição de ou-

tra parela de direitos. A�rma Birman: a ondição de idadania do louo não tem uma

positividade �líquida e erta�, que teria sofrido desvios de rota através de uma distorção

dos verdadeiros direitos dos doentes. Essa positividade nuna existiu, nem de fato nem de

direito; ela é uma ilusão onstitutiva da psiquiatria.

Portanto, para Birman, a �gura do louo não se superpõe à do idadão, visto que a

Psiquiatria, ao produzir a doença mental, retirou sua possibilidade de ser sujeito da razão

e da vontade. Mas, ao mesmo tempo, essa transformação entra na ordem do possível, do

desejável, daquilo que se pode alançar pela via do tratamento. Diferentemente de sua

ondição antropológia no Antigo Regime, quando a perda da razão e da vontade eram

onsideradas omo danos irreparáveis, om a modernidade a louura enquanto doença

mental passou a ser passível de restauração

49

.

Consequentemente, o louo poderia restabeleer a sua ondição de sujeito sendo sub-

metido ao sequestro asilar, om �nalidades terapêutias, para que pudesse reuperar sua

ondição de sujeito do ontrato soial. Birman reonhee uma erta �pedagogia da soiabi-

lidade� omo dimensão fundamental do tratamento moral: o reonheimento da hierarquia

asilar, a insrição nas regularidades do proesso de trabalho e das demais regularidades

oletivas do asilo eram entrais para o tratamento. A partir de uma postura de doilidade

e obediênia, submetendo-se à suposta vontade oletiva, o louo poderia reobrar sua ra-

zão. O reonheimento das normas que regulam o ontrato soial era, simultaneamente,

o tratamento e o sinal da ura.

O que Birman ressalta é que essa �pedagogia da soiabilidade� não se restringiu ao

tratamento moral, mas enontrou lugar em diversas prátias psiquiátrias. Mesmo nas

Psiquiatrias �reformadas� (omo na proposta da omunidade terapêutia, da psiquiatria

omunitária, de setor, da praxiterapia, et.) persiste a identi�ação om o projeto polítio

de produção do �idadão ideal para o espaço soial� (p. 86). Ele a�rma: �a tentativa de

ruptura da psiquiatria om o espaço asilar teve omo ontrapartida a produção de uma

ordem soial asilada pela psiquiatria, onde essa regularia a produção da idadania� (p.86).

Marel Gauhet e Gladys Swain (1999) questionaram o efeito de exlusão identi�ado

por Fouault (e também por Birman e por tantos outros autores da reforma psiquiátria)

na onstituição da psiquiatria lássia. Para Fouault, o famoso ato de Pinel de libertar

os louos dos grilhões não pode ser onsiderado uma ruptura história, pois Pinel mantém

o isolamento do doente mental dentro da instituição asilar. Gauhet e Swain, de maneira

49

Nesse ponto, Birman onorda om a leitura de Gauhet e Swain, que pontuaremos a seguir.
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oposta, perebem no gesto uma lara ruptura. A partir de uma revisão dos dados histó-

rios, identi�am na obra de Pinel e de seu seguidor, Esquirol, uma operação de inlusão

ao invés de exlusão. Argumentam que estes psiquiatras propuseram, ao ontrário do que

a obra fouaultiana faz pensar, a possibilidade de restituição da razão pelo tratamento.

Ao invés de entenderem que a doença mental exlui o louo ao irunsrevê-lo na desra-

zão, Gauhet e Swain entendem que toda a proposta demorátia, iluminista, sustentada

pelos direitos humanos que está por trás da obra de Pinel e Esquirol pretende justamente

inluir a louura dentro do ampo da humanidade, propondo a persistênia de um núleo

raional em meio à louura.

Para eles, a presença do louo na idade medieval, sua proximidade físia ao universo

dos não-louos pode pareer uma forma de inlusão quando omparada ao seu isolamento

no asilo, mas isso não passaria de uma perepção ilusória. Justamente por sermos (omo

Fouault) atravessados pelos ideais demorátios oriundos da Revolução Franesa, é que

enxergamos no tratamento medieval ao louo uma maior tolerânia à louura, um res-

peito à diversidade ou à dimensão trágia da louura. A visão de Fouault teria sido

distorida por sua perspetiva moderna, que identi�a no louo um semelhante. Para

Gauhet e Swain, a proximidade físia do louo na era medieval não era problemátia

justamente porque o louo não era reonheido omo humano. A louura era portadora

de uma diferença radial, sendo ora infra-humana ora supra-humana. Essa ompreensão

hierárquia, vertial, difere da onepção horizontal que teria sido inaugurada pela Revo-

lução Franesa. A partir do momento em que a igualdade entre os seres humanos se torna

um pressuposto básio, quando se postulam ertos direitos humanos universais, é que se

passa a esperar dos louos um determinado omportamento visto omo humano. Assim, o

on�namento a partir de Pinel ganha outro sentido: inaugura a possibilidade de restituir

a razão, e assim devolver o doente mental ao onvívio ivilizado (Gauhet & Swain, 1999;

Bezerra Jr, 1992).

Pinel e Esquirol teriam postulado a persistênia de um núleo raional na louura,

apesar da desordem imposta pelas paixões e pela perda da unidade que arateriza o

ser normal. A perda da integridade subjetiva, para eles, não seria total, e onferiria a

possibilidade da ura. Este otimismo iniialmente (om Pinel) teria se dirigido à relação

médio/paiente e à possibilidade de dialogar om o insensato. Esquirol haveria desloado

este foo da relação dual para a relação paiente/instituição, tomada omo lous de res-

soialização. Assim, ao ontrário da tese da exlusão, defendida por Fouault, om Pinel

e Esquirol haveria se estabeleido um aesso da psiquiatria ao alienado mental, abrindo

um aminho para a sua reintegração (Gauhet & Swain, 1999; Weymans, 2009).

A obra de Gauhet e Swain frequentemente é oloada em oposição à História da

Louura, omo uma espéie de orreção história

50

. Entendemos que esta oposição destaa

ao mesmo tempo a parte menos interessante da obra de Fouault (quando se identi�a
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Como defende por exemplo Freitas (2004).
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exlusão por todo lado)

51

e a parte menos interessante da obra de Gauhet e Swain

(um erto revisionismo otimista da Psiquiatria pineliana). Certamente, este otimismo é

um traço inegável de sua obra, e que diz respeito justamente à in�uênia de Alexis de

Toqueville sobre Gauhet, uja teoria da demoraia perebe na ivilização uma expansão

humanista e da igualdade de ondições (Weymans, 2009; Seigel, 1999). Ou seja: os autores

partem de um ponto de vista diametralmente oposto ao de Fouault, e, por este motivo,

hegam a onlusões tão radialmente diferentes.

Fouault, omo expliamos anteriormente, também perebeu a inlusão da louura

dentro da raionalidade omo um traço da �visão rítia�, e demonstrou omo este mo-

vimento apaziguou a alteridade violenta da louura, tornando-a mais próxima de nós.

Gauhet e Swain perebem esse mesmo movimento no ato de Pinel, embora não o reo-

nheçam omo ato nefasto, justamente porque ompartilham sua rença na benevolênia

humanista. Ou seja, em erta medida é o mesmo fen�meno que apontam, aquele da inlu-

são da louura no universo humano, da redução de sua alteridade a um tipo de fraqueza,

de desarranjo, de doença. A exlusão, para Fouault, se dá posteriormente, no ato de

internar e hierarquizar a humanidade a partir da razão. Em outras palavras: se somos

todos humanos, somos todos idadãos, mas apenas aos raionais reservamos a liberdade,

a idadania, a plenitude dos direitos. Aos desarrazoados, resta o direito de serem tratados

�humanitariamente� isolados no hospíio. Fouault, portanto, denuniou a exlusão dentro

de uma perspetiva inlusiva.

De maneira distinta, Gauhet e Swain enfatizaram a inlusão por não a pereberem

omo hierarquizante, mas omo igualitária, justamente porque oferee à louura uma saída

(a do tratamento). Fazem portanto um outro julgamento de uma questão semelhante, a

partir de sua leitura toqueviliana da realidade soial.

A parte interessante da obra de Gauhet e Swain paree se loalizar em relação a ou-

tros problemas � por exemplo, a função do mani�mio omo laboratório da modernidade.

Eles apontam que o mani�mio, à semelhança do panóptio, foi uma das formas da espe-

rança utópia de reforma das instituições através de um apelo à razão, araterístia da

modernidade. Ele nase de uma ideia de ordem instituional derivada da própria aspiração

demorátia, de um projeto de organização do espaço oletivo que modi�que o homem.

O paradoxo que identi�am é que justamente quando a soiedade se liberta de uma do-

minação exterior, através do proesso da Revolução Franesa, e toma supostamente �seu

destino nas próprias mãos� é que a soiedade se experimenta ainda mais despossuída de

seu destino, à medida que se riam formas e mais formas de gereniamento sobre a vida
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Heliana Conde Rodrigues (2007) questionou este uso da teoria de Gauhet e Swain, ao evideniar o

quanto visões que relativizam o peso exludente da Psiquiatria podem ter o efeito de apaziguar a rítia

feroz à Psiquiatra feita por Fouault. Ela ressaltou, ainda, o quanto a História da Louura é geralmente

lida de forma simpli�ada, omo se apenas apontasse exlusão por todos os lados � ao passo que é

portadora de uma grande omplexidade, revelando diversas sutilezas do proesso histório que passam

batido em leituras mais apressadas.
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em seus mais diversos aspetos. O indivíduo que toma posse polítia de si mesmo simulta-

neamente torna-se passível de sofrer a ação dos outros, uma ação que pretende modi�ar

as regiões mais profundas do seu ser.

De um lado, o poder requer o estabeleimento de um lugar a partir do qual

nada pode esapar, do qual tudo pode ser desoberto, ontrolado, supervi-

sionado e veri�ado a qualquer momento. E, por outro lado (...) o poder é

aompanhado pela vontade de se produzir uma soiedade que oinida perfei-

tamente om os sagrados prinípios que lhe foram inulados de fora (tradução

livre de Gauhet e Swain, 1999, p.50)

O asilo não é, para os autores, o signo da exlusão, mas re�exo da utopia de modelar o

homem pelo ambiente, pela hierarquia, pela arquitetura, pela disiplina.

Conordamos om Analie Palombini (2007), quando a�rma que podemos tomar a

obra de Gauhet e Swain e a obra de Fouault omo

leituras paralelas quanto ao mesmo objeto, que seguem foos e métodos dis-

tintos, mas sem se ontradizer. Ou seja, o tema da humanização do asilo,

presente no livro de Gauhet e Swain, não se opõe neessariamente ao do po-

der onforme desrito por Fouault, mas antes revela a fae produtiva deste.

Da mesma forma, o poder disiplinar pode ser lido omo a interpretação fou-

aultiana da soiedade demorátia, que é o foo do interesse da pesquisa de

Gauhet e Swain (p.83/84).

Gauhet e Swain (assim omo Nikolas Rose, que revisamos anteriormente) reonheem

que é apenas na demoraia que a soiedade assume responsabilidade para realizar o

potenial humano de todos os seus membros (uste o que ustar!). É na demoraia que

se pretende responsabilizar os indivíduos por sua existênia ao mesmo tempo que torná-

los objetos de uma atividade reformadora. Quando os homens deixam de ser geridos por

deuses ou reis, tornam-se susetíveis a tais intervenções.

Entendemos que essa análise do aspeto produtivo do poder maniomial é algo im-

portante para esta tese. Juntamente om as pistas trazidas por Birman, somos apazes

de pensar no mani�mio não omo aquilo que retira a idadania do louo, que o exlui

daquilo que é seu por direito, mas omo aquilo que pretende reinstaurar sua idadania

através da restituição da sanidade. A produção do idadão ideal para o espaço ideal, a

regulação da produção da idadania, tudo isso faz parte do projeto do mani�mio omo

utopia totalizante. A liberdade obtida pelas revoluções burguesas se aompanha da ri-

ação de instituições pedagógias, orretivas das mais variadas formas, todas neessárias

para se regular essa própria liberdade � e o mani�mio não deixa de ser uma delas.

É interessante notar que, no mesmo ontexto histório que surge o oneito de idada-

nia e direitos humanos, foi onstruído também o oneito de alienação mental. Philippe
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Pinel foi um importante polítio da Revolução Franesa, deputado eleito da Assembleia

Naional Constituinte e, portanto, um dos onstrutores do oneito moderno de idadania

(Amarante, 2007). A reuperação da razão omo �ponte� para idadania faz parte deste

ontexto.

Para além da questão inlusão/exlusão, as diferenças entre a obra de Fouault e a

de Gauhet e Swain se tornam realmente inontornáveis quando toam em um outro

problema. A saber: seria possível inorporar uma diferença radial a um sistema, sem

reduzi-la às qualidades daquilo que é dominante? Seria possível �inluir� a louura sem

pretender que ela se onfronte sempre om aquilo que lhe falta? Para Gauhet e Swain, a

resposta é não. Quando a louura adentra a humanidade, ela perde seu aspeto sagrado,

trágio, transendente. O Outro só pode ser inluído omo �alter-ego�: omo alteridade

que se assemelha ao eu (Weymans, 2009).

Fouault, omo sabemos, deu uma resposta diferente. Sinalizou a espei�idade desta

experiênia trágia, ujos resquíios se enontram em determinadas produções artístias e

literárias. Perebeu nela a possibilidade de transgredir a raionalidade moderna, de riar

linguagens inúteis, onírias, que falam de outra ordem (humana, demasiado humana)

que não aquela do humanismo iluminista. A alteridade radial, portanto, omo algo que

perturba e transforma a ordem hegem�nia, e não omo algo que se equipara a ela, que

deve alançá-la. É justamente esta ligação om o trágio que tornou a sua primeira obra

tão únia

52

.

De forma semelhante, Birman também entende que o paradoxo da idadania só en-

ontra resolução (ou melhor, uma erta fuga) quando é possível restituir alguma verdade

à esfera da louura. O paradoxo da idadania se paralisa no momento em que não se reo-

nhee sua diferença radial, quando se subtrai a veraidade de sua experiênia. É preiso,

por exemplo, onstatar que não há dívida da louura para om a nossa razão ientí�a,

que não há falta a ser preenhida para que o louo torne-se sujeito de razão e de vontade.

Citando diretamente o autor:

É preiso onsiderar que esse modelo ideal do sujeito e da idadania, onstruí-

dos no séulo XVIII pelo pensamento iluminista, é somente uma das modalida-

des possíveis de subjetividade e que existem diferentes proesso de subjetiva-

ção. A louura (...) revela a multipliidade de formas outras para a existênia

do sujeito, que são ertamente estranhas para os prinípios da razão iluminista

(Birman, 1992, p.88).

Através de um novo enantamento do real poderíamos oloar limites à razão ientí�a,

às suas utopias, de forma que a experiênia da louura possa ser novamente a fonte de

52

Sobre a História da Louura, Castel relembra: �Assim se podia ler 'História da Louura' nos meados

dos anos 60: ao mesmo tempo omo uma tese universitária na linha (...) de Bahelard e Canguilhem e

omo uma evoação dos poderes obsuros do proibido, à maneira de Lautréamont ou de Antonin Artaud.

Essa montagem paradoxal onferia à obra sua situação únia, fasinante para uns, irritante para outros,

ou as duas oisas ao mesmo tempo...� (Castel, 1986, itado porRodrigues (2007, p.44))
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uma outra forma de dizer, de sentir e de fazer? Para Birman, apenas nesse mundo a

louura poderia, talvez, ser inserida novamente no espaço soial, reonheida plenamente

na sua idadania, e não sendo mais uma �idadania treslouada� omo aquela idadania

apenga que lhe é ofereida em nosso mundo ontemporâneo. Mas talvez a ideia de uma

idadania treslouada pudesse ser pervertida do sentido original de Birman. Ao invés

de uma idadania inompleta, a �idadania treslouada� não seria melhor de�nida omo

justamente essa idadania que se deixa ontaminar pela diferença e pela multipliidade,

enarnadas às vezes na louura, na arte, na experiênia trágia?

...

A superação das prátias maniomiais proposta pela reforma psiquiátria envolveu

um orajoso enfrentamento da violênia e da dominação que era promovida pelo aparato

psiquiátrio. No entanto, após esta operação de libertação abriram-se todas as questões

e dilemas que a liberdade traz onsigo. Como inserir a pessoa �loua�, o �doente mental�

na soiedade? Como resgatar sua idadania, devolver sua autonomia?

Nos aostumamos a pensar a idadania a partir da ideia de um espaço públio aberto e

permeável, regido por direitos e deveres estabeleidos e garantidos juridiamente, no qual

uma erta operação de inserção ou inlusão seria possível. Loalizamos no passado, nas

onquistas gregas e modernas, nossos maros ivilizatórios, omo se f�ssemos herdeiros

diretos de lutas previamente feitas, hoje desneessárias. Por vezes, no onfronto om este

passado também nos desiludimos om as impossibilidades do presente. No entanto, Luiz

Ant�nio Baptista (2015) nos adverte:

Deste passado grego não se enontra um lamor de saudade, a sedução para

que retorne intato om suas promessas (...) A nostalgia de um passado ide-

alizado obsuree as interpelações desaomodadoras da atualidade; nesta ide-

alização, o passado torna-se morto, aabado, e o agora, um vasto ampo de

impossibilidade (p.188).

Na omparação om os gregos, om os europeus modernos, nos situamos �do avesso�.

Somos brasileiros nasidos todos errados, omo Maunaíma. É hegada hora de abandonar

a estratégia da omparação, do ontraste, para pensar a partir do presente. Deixar a

sobreposição dos ideais para revelar o que nossa realidade também tem de possibilidades,

quando nos dispomos a vê-las. Abandonar a idadania e a autonomia omo utopias, no

sentido do u-topos, do não-lugar, do lugar sempre inexistente, onde queremos inserir o

outro. Seriam essas utopias o motor de nossas lutas, ou aquilo que as esvazia, porque as

remete sempre a um além inalançável?

Com o olho no além, deixamos de ver a difusão do poder psiquiátrio em nossa atu-

alidade. Deixamos de ver que o mani�mio emerge da própria proposta de produzir o

idadão, restituindo sua raionalidade e reinserindo-o na soiedade. Se o mani�mio está
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deixando de existir dessa forma, não signi�a que seu mandato não esteja sendo diluído,

omo apontou por exemplo Castel (1987). Neste sentido, promover a idadania do �usuá-

rio de saúde mental� aaba sendo naturalizado omo o desenvolvimento de apaidades e

ompetênias (Barreto, 2005). Pode ser algo e�az para a pequena quantidade de sujeitos

que onsegue responder às ada vez maiores exigênias do merado. No entanto, não se

mexem as fronteiras daquilo que se de�ne omo araterístia neessária ao idadão, e se

reforça a ulpabilização da �ralé� que não as alança. Bezerra Júnior (2005) hama isso de

esvaziar o ampo da ação e transformá-la em omportamento. É despolitizar o oneito

de idadania, transformá-lo em uma mera operação de inserção tópia.

Como oloou Deleuze

53

, devemos nos referir menos à esfera dos direitos humanos, da

justiça, e mais à jurisprudênia. Como apliamos, no otidiano, todos estes prinípios e

ideais abstratos, nossas bandeiras? Como fazê-los operar, sem nos apegarmos exessiva-

mente ao que pregam, mas omo bases para inventarmos outras possibilidades?

53

O Abeedário de Gilles Deleuze, entrevistas a Claire Parnet. Letra G. Vídeos disponíveis no Youtube.
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Capítulo 4

Pesquisar em assoiação

Não é fáil pereber as oisas

pelo meio, e não de ima para

baixo, da esquerda para a direita

ou inversamente: tentem e verão

que tudo muda.

Gilles Deleuze e Félix Guattari

(1995, p.35).

Quem primeiro sugeriu que �zéssemos uma pesquisa foi a Vera. Ainda nos reuníamos na

GerAção POA, e estávamos tendo as primeiras onversas sobre a assoiação. Estávamos

na ozinha, em um pequeno grupo de (futuros) assoiados. Ali, tivemos uma onversa

muito ria sobre as oisas que nos inomodavam na �saúde mental� e quais poderiam ser

objetivos de nossa assoiação. Vera (que ainda era apenas uma �usuária� da o�ina de

bijuteria da GerAção POA, e ainda não havia se tornado seretária da Assoiação) deu

a ideia de fazermos uma pequena pesquisa: um questionário rápido, para desobrir o que

os usuários dos serviços de saúde mental esperavam de uma assoiação.

No iníio de 2015, em uma reunião da assoiação, lanei o onvite ao grupo para

realizarmos uma pesquisa juntos, retomando de maneira diferente a ideia proposta pela

Vera. Propor uma pesquisa partiipativa foi um movimento inusitado, dentro do ontexto

da assoiação. Naquela époa, a assoiação estava às voltas om as saolas de jornal,

projeto de geração de renda que não deslanhou. Também nos oupavam algumas batalhas

burorátias - havíamos, por exemplo, reém obtido o erti�ado de empreendimento de

eonomia solidária, neessário para garantir nosso espaço na Casa da Eonomia Solidária.

Também vínhamos da organização do Fórum Marometropolitano e do Fórum Estadual

da Luta Antimaniomial - espaços que, omo já omentamos, haviam perdido grande

parte de sua potênia iniial

54

.

A assoiação atravessava um momento difíil - um impasse, de erta forma. As de-

54

Conforme Capítulo 2.
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mandas que se oloavam exigiam saberes empresariais, administrativos, legais, polítios,

que nenhum de nós dominava, e que busávamos a duras penas. Nós, os apoiadores da

universidade (tanto nosso grupo da Psiologia e o pessoal da ITCP), tornávamo-nos ada

vez mais ruiais para o funionamento da assoiação. Na mesma medida que oupáva-

mos mais espaço, os �usuários� iam dando sinais de afastamento, desinteresse e ansaço,

retirando-se da linha de frente

55

.

Resolvemos propor ao grupo um dispositivo novo dentro da assoiação. Uma outra

proposta de trabalho, que se difereniava de tudo que havíamos feito até então: que tal

se �zéssemos uma pesquisa juntos? Nessa proposta, misturávamos inspirações diversas:

a sugestão iniial da Vera, o enontro om alguns �sobreviventes-pesquisadores� em mi-

nha pesquisa de mestrado, algumas experiênias brasileiras omo a pesquisa da Gestão

Aut�noma da Mediação e a sensação de que algo da dimensão do onheimento, do sa-

ber, preisava ser mobilizado em nosso grupo. Esperávamos assim também impatar as

relações de poder entre nós.

Propor uma pesquisa a um grupo já tão sobrearregado de demandas pareia às vezes

uma esolha estranha. No entanto, era uma aposta de que a produção de onheimento

poderia ser um exeríio interessante, no qual ertas diferenças entre nós pudessem ser

tensionadas. Foi um onvite a experimentar um outro lugar, um tanto inusitado para

os �usuários� brasileiros. A�nal, se eles já estavam aostumados a irular pelos meios

da eonomia solidária, da luta antimaniomial, oupar um lugar de pesquisador era algo

novo.

A partir do onvite iniial e de outros que foram sendo feitos posteriormente, ons-

tituímos um pequeno grupo de pesquisa, do qual partiiparam 10 pessoas. Este grupo

trabalhou junto durante o período de um ano aproximadamente. Além de mim, �zeram

parte do grupo de pesquisa: Vera Regina Mansur Silva, Rafael Terreano, Sérgio Roberto

Duarte de Medeiros, Leandro Lemos Menezes, Marelino da Silva Nobre, Mária Col-

lar Pereira, Jaqueline Collar Pereira, Amanda Toríbio e Leonardo Wainstein. À primeira

vista, éramos sete �usuários� e três �ténios� / �aadêmios� / �pro�ssionais� - uma divisão

que felizmente sofreu várias perturbações ao longo do proesso.

Neste apítulo, queremos narrar um pouo do que se passou a partir deste onvite. Ao

mesmo tempo em que tentaremos apresentar a ronologia dos fatos, também tentaremos

dar ênfase a alguns momentos-have, momentos em que algo diferente, novo, se produziu.

Uma re�exão metodológia mais detida assim omo alguns aprofundamentos da análise

de impliação serão disutidos no apítulo seguinte.
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Conforme Capítulo 2.
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4.1 Um mal-entendido promissor

Convite feito, realizamos uma primeira reunião om aqueles que se interessaram pela

proposta. Éramos 6 nesse iníio

56

. Nos reuníamos pela manhã, o que era pouo usual na

assoiação - normalmente nos enontrávamos à tarde. No �nal do enontro, fazíamos um

lanhe e já �ávamos para a reunião geral da assoiação.

Em nosso primeiro enontro, expliquei aos primeiros interessados em que onsistia

aquele estranho onvite. Perguntei o que tinha motivado seu interesse pela pesquisa: �por-

que queremos te ajudar�, me responderam. De maneira muito solíita e afetiva, estavam

ali se pronti�ando a ontribuir om a minha pesquisa de doutorado, algo que até o mo-

mento não tinha �ado muito ompreensível para o grupo. Por que aquela doutoranda

insiste em partiipar da assoiação? O que isso pode ter a ver om uma pesquisa? Agora,

eu omeçava �nalmente a falar expliitamente em fazermos uma pesquisa. Pareia que

havia hegado o momento de ontribuir, respondendo às perguntas que eu deveria ter em

mente.

Prourei eslareer que o onvite não era bem aquele. A proposta não era para respon-

derem a uma pesquisa previamente elaborada por mim, mas de realizarmos uma pesquisa

juntos. Expliquei que isso seria bem mais trabalhoso do que apenas responder a algumas

perguntas � por isso era importante que realmente tivessem interesse em fazer aquilo. Não

podia ser só para me ajudar.

Depois dessa expliação, Rafa, Sérgio e Leandro se puseram a me ontar histórias.

Algumas delas eu já onheia muito bem � omo a história de onstituição da assoiação,

da qual havia partiipado. Fiquei me perguntando o que estava aonteendo. Um mal-

entendido se produziu entre nós, e não se dissolvia om failidade.

Era omo se aquela reunião em horário diferente, om um propósito diferente, já

houvesse instaurado outro lima, outra relação entre nós. Subitamente se endereçavam a

mim de outra forma. Eu era a Carol pesquisadora, e não mais a Carol olega da assoiação.

Contribuiu para a onfusão o fato de que eu estava efetivamente �pesquisando a pes-

quisa�. Essa meta-operação se expliitou logo no iníio, quando onversamos sobre as

questões do onsentimento. Expliquei que estava interessada em onheer o que se pro-

duziria na assoiação a partir da realização daquela pesquisa em onjunto

57

. Por isso,

eu pedia permissão para gravar algumas das reuniões, para que pudesse depois me lem-

brar melhor do que havíamos onversado e do que havia se passado. Oferei os termos de

onsentimento livre e eslareido (Apêndie A) para serem assinados por aqueles que aei-

tassem partiipar da pesquisa. No mesmo termo, também pedia autorização para inluir
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Leonardo, Jaqueline, Mária e Marelino vieram juntar-se ao grupo de pesquisa posteriormente, nessa

ordem.
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Na époa, eu de�nia meu problema de pesquisa a partir da onstituição do �omum� na assoiação,

um oneito que foi �ando seundário ao longo da análise do proesso e que nesta tese aparee apenas

periferiamente.
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em minha tese o proesso de onstituição da assoiação (embora uma autorização fosse in-

dependente da outra). Eu admitia que era uma proposta um tanto roambolesa para ser

apresentada, e �amos várias horas onversando sobre este proesso de onsentimento

58

.

Dessa forma, a ondição de �partiipar� da pesquisa se onfundia om a sua aepção

tradiional, em que o partiipante da pesquisa é alguém que responde a perguntas previ-

amente elaboradas, e portanto partiipa muito pouo. Também ali aquela posição pareia

orresponder ao meu onvite. Assim, os �partiipantes� se puseram a falar sobre oisas

diversas, oisas que talvez imaginassem que eu queria ouvir. Relataram experiênias de

internações, sua opinião sobre a luta antimaniomial, sobre o que pensam dos hospitais

psiquiátrios, os serviços que já frequentaram, seus diagnóstios e remédios...

O mal-entendido preisou ser ontinuamente desfeito � a�nal, eu não estava ali para

oletar suas histórias pessoais. No entanto, preisou ser também aompanhado � pois

não se tratava de um simples erro ognitivo. Posiionar-se primeiramente na posição de

respondente, de objeto de uma pesquisa gerou um novo regime disursivo, no qual era

mais possível falar sobre si. Não estávamos mais operando onforme o formato rígido

das reuniões administrativas, onde havia tanta oisa pra resolver e deidir. O dispositivo

omeçou a funionar pelo avesso, mas já produzia desloamentos interessantes.

Eu e Amanda íamos expliitando que nossa função ali, omo universitárias, não era de

pesquisar sobre eles, mas om eles. Suas experiênias não serviriam de objeto de pesquisa,

mas poderiam ompor o próprio proesso de pesquisar.

Com esse posiionamento, deixávamos vago naquele onvite a pesquisar o lugar de

quem faz as perguntas. No entanto, o lugar de respondente não era abandonado. Ele foi

sendo, ao longo do enontro, modi�ado.

Naquele novo ambiente onde estávamos nos propondo a pesquisar, a produzir onhe-

imento, a desobrir oisas, respostas a perguntas inexistentes eram formuladas. Elas

rapidamente davam origem a perguntas � perguntas novas, que surgiam no grupo. As

perguntas engatavam outras respostas, as quais remetiam a outras e outras perguntas.

Algumas eram perguntas irrespondíveis. Viravam debates, dos mais profundos que se

pode ter. Cada uma delas puxava memórias, histórias, opiniões, dúvidas. Foi �ando laro

que não se tratava apenas de falas sobre si produzidas por uma demanda imaginada de

pesquisa, mas sim da emergênia de um desejo de falar sobre si, de entender a si mesmo,

de entender o mundo em que vivemos. Muito mais rapidamente do que esperávamos, uma

paixão pesquisadora se apoderou de nós!

Várias dessas perguntas tinham a ver om nossa própria realidade enquanto assoiação.

O que entendemos sobre eonomia solidária? A eonomia solidária pode dar dinheiro

mesmo? Qual será nosso futuro omo assoiação? Outras tinham a ver om as trajetórias
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Aresento ainda que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Étia da UFRGS omo uma pesquisa que

envolvia dois estudos: o Estudo 1, dediado a aompanhar os proessos de onstituição da Assoiação,

e o Estudo 2, uma pesquisa partiipativa que seria totalmente de�nida em onjunto om o grupo de

assoiados.
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pessoais: até onde eu posso hegar? Será que vou ser dependente de um médio para

sempre? Que tipos de opções de tratamento existem em Porto Alegre? Eu sou apaz de

voltar a estudar, de aprender a dirigir? Até que ponto eu sou doente? Até que ponto eu

tenho mesmo autonomia?

As perguntas diziam respeito a nós mesmos. Eu estava �ando onfusa. Como assim?

Voês querem fazer uma pesquisa sobre nós? Pesquisar o que a gente mesmo pensa? Uma

pesquisa em benefíio próprio? Ainda desonetada da linha em que embarávamos, eu

insistia em apontar que a pesquisa normalmente tem um benefíio mais amplo � ela não

é feita apenas em prol dos próprios pesquisadores. Ela visa gerar onheimento, algo útil

para a soiedade, ou pelo menos para a assoiação.

Daí foi a vez de Sérgio e Rafa �arem onfusos: omo a pesquisa pode bene�iar a

assoiação se não vai nos bene�iar a nós, a ada um dos assoiados? �A assoiação é de

usuários. Se fosse outro tipo de assoiação, daí sim teria que pensar em omo bene�iar

a todos�, apontou Rafa. Era um sentido novo, que eu ainda não tinha sido apaz de

alançar. Busar onheimento para si não se separava de produzir onheimento para o

outro. O onheimento que poderia me ajudar a tomar minhas deisões também poderia

ser o onheimento que possibilita o mesmo ao outro. Rafa e Sérgio me traziam para mais

perto da pesquisa omo proesso, e da própria proposta da pesquisa-intervenção

59

.

Uma multipliidade de perguntas foram sendo levantadas, analisadas, exploradas, res-

pondidas. As perguntas que emergiam eram perguntas muito espeiais. Perguntas que

mobilizavam, que inquietavam. Elas iam se impondo omo as perguntas que mereiam

uma pesquisa.

Assim, as experiênias pessoais iam ganhando um outro estatuto. Não eram apenas

as histórias privadas de ada um, mas guias valiosos na tarefa de deidir o que realmente

meree ser onheido. Eram experiênias-pistas, que davam o aminho do problema a

pesquisar. Aquilo que importa na vida, é aquilo que produz perguntas. Religião, família,

dinheiro, internação, remédios, amores, trabalho...

Se iniialmente partimos da aeitação, motivada pelo vínulo, de partiipar omo res-

pondentes de uma pesquisa pré-elaborada, no modelo tradiional, fomos deslizando para

um outro sentido, omum e partiipativo: a possibilidade de riar uma pesquisa à qual

fosse interessante responder. Uma pesquisa que �zesse, �nalmente, sentido para quem dela

partiipasse. Uma pesquisa que se oupasse das questões que realmente importam.

4.2 Uma máquina de fazer perguntas

A partir deste mal-entendido iniial, a pesquisa passa a operar omo um dispositivo, enar-

nado em uma máquina de fazer perguntas. A investigação, a produção de onheimento,

possibilitou modi�ar de forma inusitada nossas relações, que se transformaram quase
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Mais sobre essa questão no próximo apítulo.
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instantaneamente.

Interrogávamos tudo que pareia importante e interessante, desde questões profundas

às mais super�iais. A religião é importante? E o sexo? Que lugar têm em nossas vidas? O

dinheiro? Podemos trabalhar? Que empregos já tivemos? É importante ter um benefíio? E

a família, qual sua importânia? Há formas diferentes de nos uidarmos, além dos remédios

e onsultas? O que o �usuário� é apaz de fazer, de deidir, de dizer? Ele é aut�nomo ou é

um aut�mato? Um enorme rol de questões ia se onstituindo. Elas proliferavam, a partir

do momento em que ousamos abrir espaço para perguntar.

O que fazer om todas estas questões? Cada uma delas, eu argumentava, já era su�-

iente para uma pesquisa inteira. Trazia ali minha experiênia pessoal em fazer pesquisas

aadêmias, e do difíil proesso de de�nir um problema. Era importante esolher, reduzir,

se quisermos investigá-las mais a fundo.

Mas omo reduzir, omo ortar, se todas eram tão importantes? Esolher se mostrava

impossível. Essa não era uma impossibilidade paralisante, no entanto. Se a dúvida neu-

rótia ao mesmo tempo que exige impossibilita a esolha, quando aoplávamos nossas

pequenas louuras a erteza se fazia presente om mais failidade. O que fazia mais sen-

tido era aproveitar todas as perguntas em um questionário, e assim entrevistarmos outros

�usuários� om aquelas perguntas tão valiosas.

Eu e Amanda tentamos ainda apresentar outras metodologias de pesquisa, para além

da enquete, da pesquisa do tipo �Ibope� que todos onheiam. Poderíamos fazer observa-

ções, por exemplo. Rodas de onversa em grupo também produziam dados interessantes.

Poderia ser uma pesquisa bibliográ�a, quem sabe? Algumas pesquisas trabalhavam até

mesmo om fotogra�a, usavam da arte omo forma de investigação.

Mas havia algo na experiênia de entrevistar e de ser entrevistado que era familiar

e atraente. Alguns já se imaginavam sendo entrevistados e respondendo àquelas pergun-

tas tão interessantes (embora pouos ainda se imaginassem omo entrevistadores; pareia

ainda algo extremamente difíil, de uma alçada ténia, distante). A enquete era uma

forma de pesquisa onheida por todos, mas também - e talvez mais importante - era am-

plamente reonheida. Havia uma preoupação em manter a pesquisa dentro dos moldes

ientí�os, de modo que fosse ertamente válida. Havia uma preoupação om a objetivi-

dade. Nossa pesquisa preisava toar a verdade, assim omo outras pesquisas ientí�as

supostamente faziam. Assim, a enquete foi esolhida omo metodologia, e a entrevista

omo estratégia metodológia.

Na elaboração do questionário, re�etimos sobre omo estas perguntas poderiam ser

feitas. Elas deveriam ser questões abertas, ou de múltipla esolha? Expliamos um pouo

sobre as diferenças entre pesquisas quantitativas e qualitativas. Surpreendentemente, pa-

reia se reproduzir entre nós ertos onheidos embates aadêmios: tínhamos entre nós

defensores ardorosos de umas e de outras. Os defensores da abordagem quantitativa de-

fendiam que perguntas fehadas produzem dados mais fáeis de analisar. Como tínhamos
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poua experiênia em pesquisa, era preiso ser prátio. Os defensores da abordagem qua-

litativa resumiam: a pergunta aberta permite ao entrevistado dar respostas que ainda

não imaginamos; assim teremos resultados muito mais interessantes. Ambos pareiam ter

razão. Optamos, juntos, por assoiar as duas perspetivas: elaboramos algumas perguntas

abertas e outras fehadas. Assim, a análise não seria tão árdua, mas também abriríamos

espaço para respostas mais surpreendentes.

Mesmo assim, a opção pelo questionário, om muitas respostas fehadas, ertamente

limitava as possibilidades de resposta. Como alguém poderia responder rapidamente às

questões tão profundas que oloávamos? A verdade é que a resposta que prourávamos,

quando tantas perguntas eram elaboradas, não estava no que poderiam responder os

entrevistados, mas em nossas próprias onversas e debates.

Mesmo optando por uma metodologia bastante tradiional, o questionário/roteiro de

entrevista que elaboramos juntos tinha elementos singulares, diferentes do que se ostuma

fazer em pesquisas sobre �o usuário de saúde mental�

60

. A maior parte da diferença se

faz sentir nas perguntas que foram formuladas. Algumas são questões quase padronizadas

(ex: �qual sua opinião sobre o serviço de saúde que frequenta?�). Outras, no entanto, não

poderiam ter sido esritas senão a partir de uma experiênia espeí�a, direta, a partir

de um saber distinto.

Tu valorizas mais o �ser�ou o �ter�?

Esta pergunta tem uma história. Ela surge a partir de uma questão tão profunda e tão

entral para o que fazíamos, que não havia forma de ela não entrar no questionário.

Rafael oloou primeiramente a pergunta assim: �o que vale mais na vida, dinheiro ou

bem estar?�. Logo depois de formular sua pergunta, justi�ou: �era pras duas oisas andar

junto mas não andam�. O mundo em que vivemos nos faz esolher entre o dinheiro e a

vida o tempo todo. Conversamos sobre o fato de que muitas pessoas preisam trabalhar

duríssimo para ganhar uma remuneração mínima, sem poder usufruir do que quer que seja

um �bem-estar�. Falamos sobre o desejo de ser rio, desejo que atravessava muitos de nós.

Desejo apturado pelas imagens de novelas, omeriais, notiiários, que nos onvenem

da neessidade de termos tantas oisas que nem sabíamos que preisávamos. Ao mesmo

tempo, deson�ávamos que os �rios� podem tornar-se tão esravos do próprio dinheiro

que às vezes não onseguem viver o que importa na vida - vivem em função do �deus do

apital�, omo oloou Sérgio.

Todas essas relatividades eram pontuadas pelos fatos sólidos, óbvios, de que sem um

mínimo de dinheiro não se pode fazer muito. Isso oloava em questão a nossa assoiação

e sua demanda de geração de renda, de reinserção soial, de tirar da pobreza tantos

�usuários� que não aessam o merado de trabalho. Vera sinalizava: �Todas as nossas
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O roteiro de entrevista ou questionário enontra-se no Apêndie B.
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reuniões falam sobre dinheiro�. É sempre algo que está em primeiro lugar para nós. Que

prioridade isso deve ter? Mária respondia, om toda franqueza: �Porque di�ilmente tu

enontra um lugar pra omer que não seja pago! O dinheiro ajuda a pessoa a �ar feliz. Se

ela tem onforto, ela onsegue ter um refreso quando tá muito alor, tem um ventilador!�.

Fazia 40 graus em Porto Alegre. �Mas tem algumas oisas que o dinheiro não ompra, a

pessoa pode se sentir feliz sem �ar pensando em dinheiro�. Vera rebatia: �a impressão

que eu tenho é que ninguém admite o quanto o dinheiro é importante. Todo mundo fala

que é a saúde, é uma resposta politiamente orreta�. Coloava o dedo na ferida de nossa

missão de assoiação/empreendimento. O que importa mais, ter ou ser? O que importa

mais para nós, assoiação? Ou para nós, todos?

Te onsideras �usuário� ou �paiente�?

O �usuário� era um dos prinipais signos que atravessavam não apenas o fazer dentro da

assoiação, mas a própria vida de todos que estão envolvidos om a questão da �saúde

mental� de uma maneira ou de outra. Estávamos aostumados a repetir o termo omo

se ele remetesse a uma entidade únia e transendente. Como se �o usuário� fosse uma

identidade natural.

Inquietações om seu uso e sobre o que é o tal �usuário�, no entanto, surgiram desde

o iníio do proesso de assoiação. Alguns gostavam do termo, outros sentiam-se inomo-

dados. Infelizmente, nem sempre tínhamos oportunidade de disutir este assunto omo

ele mereia. Uma exeção foi o proesso de elaboração do estatuto, quando se tornou

neessário de�nir quem ompunha a entidade. Aeitamos a sugestão de uma assoiada de

que onstasse, ao invés de �usuários�, o termo �pessoas usuárias de serviços de saúde men-

tal�

61

. A nomenlatura pareia mais respeitosa e humanizada, e aabou sendo utilizada no

estatuto. No entanto, em nenhum momento inorporamos as tais �pessoas usuárias� em

nosso uso otidiano. Continuávamos a falar �os usuários� pra lá e pra á.

Através da pesquisa, tivemos a oportunidade de aprofundar a disussão entre o grupo.

Uma onversa sobre o assunto durante as reuniões da pesquisa revelou, por exemplo,

que algumas pessoas que �usavam� o serviço GerAção POA não se onsideravam seus

�usuários�. O que havia de diferente nessas pessoas, que fazia om que elas deliberadamente

se exluíssem da ategoria? O que estas oloações revelavam sobre os sentidos de ser

�usuário�?

�Elas foram para a GerAção POA omo alguém que preisava de terapia, não omo

doente psiquiátrio�; �Elas não têm os problemas que nós temos�; �Elas não são tão atra-

palhadas quanto outra pessoa que já teve internações�.

61

Essa assoiada trazia a in�uênia da linguagem people-�rst que é defendida por alguns movimentos

soiais. Nesta proposta, sempre utiliza-se o termo �pessoa� antes de quali�ar alguém (pessoa om de�iên-

ia, pessoa em situação de rua, pessoa om esquizofrenia...), om objetivo de não �xar uma araterístia

espeí�a omo a essênia únia do sujeito.
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As falas davam visibilidade a uma difereniação interna, impereptível à primeira vista,

entre os frequentadores do serviço. Nessa divisão, o �usuário� estava assoiado (ao menos

para algumas pessoas) a alguém mais inapaitado. Aquelas que não se onsideravam

�usuárias�, embora �usassem� o serviço, também eram mulheres, de lasse média, om

sintomas depressivos ou de ansiedade

62

.

Aí enontramos um analisador

63

que revelava hierarquias implíitas dentro dos servi-

ços e outros usos loais do termo �usuário�. Se ele é proposto omo forma de retirar de

irulação outros termos onsiderados estigmatizantes omo �louo� ou �doente mental�,

ou omo forma de sinalizar a idadania ativa e partiipante do �usuário do SUS�, onti-

nuava arregando sentidos pejorativos e exludentes. Coladas ao �usuário� apareiam as

mesmas maras assoiadas ao louo, ao doente mental, ao esquizofrênio, ao pobre, ao

inapaz.

Tivemos a oportunidade de debater esse assunto novamente om a presença de uma

dessas pessoas que tinha di�uldades em se reonheer omo �usuária�. Vera era também

uma das pesquisadoras, e re�etiu om o grupo sobre sua di�uldade em se �enaixar� na-

quilo que o termo denotava. Consequentemente, oloava suas dúvidas e questionamentos

sobre sua inserção na própria assoiação e nos espaços partiipativos omo representante

dos �usuários�:

Eu tenho um questionamento pessoal, meu... O que é que me enaixou em um

atendimento de saúde mental? As vezes eu penso que eu não aeito o rótulo.

Eu não visto a amiseta ompleta, sabe? Eu não onsigo me onvener! Eu

penso assim: eu não tenho que me meter tanto, dar tanta opinião, porque

eu não viveniei isso, aquilo, que os outros viveniaram. E usuário é uma

de�nição que me inomoda muito! Usuária! Inlusive eu era ontra que esse

termo onstasse sabe, porque eu aho paiente muito mais... Eu aho que

usuário rotula muito... E me inomoda isso de eu ser ontra, não me enaixar,

de não aeitar.

Ela não se sentia �vestindo a amiseta ompleta� quando não se identi�ava om

a ategoria representaional do �usuário� omo portador de transtorno mental severo e

persistente, psiótio, pessoa om sofrimento psíquio grave, louo ou doente mental.

Como Vera não se via omo nenhuma dessas oisas, perebia em si uma diferença que

não enontrava espaço dentro do rótulo de �usuária�. À medida que fomos onversando

sobre seu entendimento e que o grupo foi questionando suas oloações, ela reonheeu

62

É preiso ressaltar também que a GerAção POA não se arateriza exlusivamente omo um serviço

de saúde mental. Por ser destinado à inlusão soial pelo trabalho, também tem o reorte da saúde do

trabalhador. Assim, frequentar a GerAção POA torna-se algo menos estigmatizante do que frequentar

um CAPS, por exemplo, já que a mara da louura �a mais diluída, é mais inerta. Por este motivo,

o serviço reebe muitos enaminhamentos da rede privada (onsultórios de psiquiatras, por exemplo),

aessando um públio de lasse média que muitas vezes foge da rede públia de �saúde mental�.
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Ver Capítulo 5.
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que na sua resistênia em se inluir na ategoria de �usuária� de serviços de saúde mental

enontra-se também a questão da estigmatização do louo e do drogado, e seu reeio de

ser identi�ada dentro da mesma ategoria que eles. Ela assumia que sua di�uldade em se

reonheer omo �usuária� passava por aí, revelando os sentidos que aquela palavra tinha

para ela e para muitos outros. Vera referiu também omo algumas outras mulheres que

frequentaram a assoiação também tinham di�uldades em se assumir omo �usuárias�,

e que inlusive uma delas se afastou porque tinha medo de ser reonheida em fotos e

atividades omo pertenendo a uma assoiação de �usuários�.

Veri�amos também que aqueles pesquisadores que se reonheiam omo �usuários� não

ompartilhavam da visão estigmatizante à qual Vera se referia. Ela se retirava da ategoria

do �usuário� por onsiderá-la pejorativa e distante de suas experiênias. Para ela, o rótulo

de �paiente� era mais aeitável. Mas para os outros, ser �usuário� era algo muito diferente

do que era para Vera. Em primeiro lugar, o termo estava equiparado a algo mais simples,

uma relação de uso de um serviço, seja ele qual for (de saúde, de transporte, de telefonia,

et.). Além disso, remetia também a uma postura ativa. Ser �usuário� indiava a superação

de um momento anterior. Primeiro a pessoa é paiente, preisa ser tratada om remédios,

�ar dopada, fazer tudo o que mandam. Depois ela pode se tornar um �usuário� � alguém

que pode ir e vir, oupar outro lugar soial, ter mais autonomia, poder reivindiar seus

direitos.

Interessantemente, alguns daqueles que são nomeados pelos outros omo �usuários� se

apropriam do termo a eles atribuído, e tomam-no em sua aepção positiva, que remete

justamente à esfera da autonomia e da idadania. O usuário, nessa segunda onepção, é

aquele que �proura se ajudar�, que é �independente�, que �não �a aomodado, esperando

que façam as oisas por ele� omo o paiente. O �usuário� é alguém que retoma sua vida

64

.

A partir deste debate, a pergunta foi inluída em nosso questionário e pesquisa de

ampo da seguinte forma: �Se onsidera usuário ou paiente?�. As opções de resposta

eram: �usuário�, �paiente� ou �os dois�. Em seguida, questionava-se a respeito da diferença

perebida entre os dois termos.

Após realizarmos as entrevistas om outros �usuários de saúde mental� da região me-

tropolitana

65

, veri�amos que 40% das pessoas entrevistadas se onsideravam �usuárias�,

13% �paientes� e 47% se onsideravam ambos.

A respeito das diferenças entre os dois termos, 32% onsideravam os dois termos equi-

valentes. Para eles, ser paiente e ser �usuário� era absolutamente a mesma oisa. Mas

o mesmo número de pessoas entrevistadas, 32%, entendia que somos �usuários� quando

frequentamos serviços de saúde mental, e que somos �paientes� quando estamos em on-

sultórios médios, psiológios, psiquiátrios ou hospitais. A�rmavam: �Paiente é quando
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É interessante notar que essa onepção de ser um �usuário� se aproxima muito das desrições do

proesso de reovery omo uma retomada da própria vida.
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Mais adiante detalharemos mais o proesso das entrevistas.
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tem médio, psiólogo e psiquiatra, neurologista. Usuário é quando usa os serviços�. Ou

ainda: �Paiente é internado, usuário aproveita os serviços. É uma segunda asa�.

Talvez de forma análoga, 22% remetiam o termo �paiente� à passividade, dependênia

e neessidade do tratamento, enquanto ao termo �usuário� assoiavam liberdade, ter voz,

poder esolher, ter uma posição ativa. Alguns exemplos de falas: �Usuário e uma pessoa

que utiliza o sistema, mas interage, tem trânsito e voz dentro do sistema. Já o paiente

reebe as orientações e as seguem�; �Usuário tem mais liberdade, o paiente já não tem

tanta�; �Paiente é quem preisa e usuário é para se uidar, desontrair, para não dar

reaída�.

Na disussão dos resultados

66

, onforme analisávamos as diferentes respostas dadas,

onversamos que talvez não exista �o usuário�, ou �o paiente�. Que mais do que ategorias,

essas palavras remetem a relações. Por isso elas variam tanto, porque elas se onstroem

de forma diferente para ada pessoa, de aordo om a rede de relações em que se insere.

Para muitos, sair do ontexto hospitalar ou do ambulatório e ir para serviços de atenção

psiossoial signi�ava um aumento signi�ativo da liberdade, e a possibilidade de assumir

uma postura mais ativa frente à própria vida. Para outros não. Isso porque nem sempre

nos serviços de saúde mental a opinião do �usuário� é respeitada. Ou seja, mesmo sendo

hamada de �usuária�, a pessoa pode sentir muitas limitações na apaidade de ser ativa,

de deidir sobre as oisas. O nome não importa muito tanto quanto a relação que se

estabelee.

Re�etimos também que esta relação não é algo de mão únia, dado apenas pelo on-

texto instituional ou pela postura pro�ssional. Não se trata de simples �papéis� que

assumimos automatiamente. Quando entramos em um onsultório ou em um hospital

podemos virar �paientes�, quando a média ou o médio toma todas as deisões, en-

aminha, muda o remédio, et. Mas seria possível assumir uma postura ativa frente ao

pro�ssional de saúde? Ser �usuário� também na relação om o médio, por exemplo? A

partir do onheimento adquirido pela experiênia de vida, isso se apresentava omo uma

possibilidade. Conversamos sobre algumas estratégias de omo questionar, tirar duvidas,

argumentar, negoiar. Manter a alma, não se alterar, aparee omo algo importante.

Também ajuda se tivermos alguém para nos ajudar nessa negoiação, alguém que res-

peite nossas vontades e opiniões.

Já pensaste em ser psiólogo?

Se de�nição do que signi�a ser �usuário� remete sempre a uma relação mais do que a

um estado ou essênia, na outra ponta da relação estamos nós, trabalhadores psi ou da

saúde mental, que provemos os serviços que são �usados�. A apropriação dos sentidos de

ser �usuário� já produzia algum tipo de instabilidade, pois tornava estas fronteiras móveis,
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Mais à frente apresentaremos omo foi realizada esta etapa da pesquisa.
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passíveis de mudança frente à possibilidade onstante de ressigni�ação.

�Já pensaste em ser Psiólogo?� foi outra pergunta que foi sendo riada e desdobrada

no proesso de pesquisa. Uma pergunta um tanto esquisita, que di�ilmente onstaria

em uma pesquisa tradiional feita junto a �usuários�. Uma questão que nase de uma

experiênia muito sutil.

Vários dos nossos pesquisadores onfessaram a vontade de estudar psiologia, psiqui-

atria, para �resolver os problemas, meus e de todo mundo�. Confessamos que um desejo

semelhante havia nos seduzido (os psiólogos do grupo) para o urso de psiologia na

époa da esolha pro�ssional. Esolher o urso a partir de uma experiênia na línia �

enquanto �usuários� ou �paientes�, portanto � era algo extremamente omum entre meus

olegas.

Assim, desobrimos que o desejo de ompreender nossos próprios dilemas existeniais

e psíquios, de uidar de si e dos outros, antes de ser ato privativo de ertos pro�ssionais

da �saúde mental�, era algo que ompartilhávamos.

Pereber isso foi uma forma de nos aproximarmos, de borrar algumas das fronteiras tão

rígidas que se estabeleem entre �usuários� e �ténios�. Também, em nossa pesquisa, tra-

balhávamos juntos: elaborando as perguntas do questionário, debatendo sobre a louura,

a psiologia, a saúde mental, analisando os dados que oletamos, inventando estratégias

para superar os problemas enontrados. Éramos pesquisadores, e nos fazíamos enquanto

pesquisadores naquele ato de pesquisar.

Ao mesmo tempo que o exeríio de pesquisar borrava algumas das diferenças identitá-

rias entre nós, estas também não deixavam de se oloar em diversos momentos. Quando

fomos a ampo, por exemplo, eu propus iniialmente que as entrevistas fossem realiza-

das apenas pelos �usuários�. Consiente de que reforçava a divisão, pautava-me por uma

perspetiva de �empoderamento�: entendia que estar em um lugar mais a�nado om o

mundo da pesquisa poderia produzir efeitos de poder que impediriam os �usuários� de se

aventurarem mais livremente no exeríio de entrevistar.

No entanto, o grupo foi questionando minha posição, onfrontando-me om as limi-

tações prátias dessa deisão. Éramos pouos, às vezes não havia duplas su�ientes para

fazer as entrevistas. Em aordos teidos no otidiano do trabalho, fui �exibilizando minha

posição. Por �m, deidimos que os �universitários� �ariam de reserva para as formação

das duplas de entrevistadores, ompareendo quando fosse neessário.

Nas oasiões em que partiipei de uma dupla de entrevista, perebi que minha pre-

sença não ausou nenhum dos efeitos que temia. Talvez fosse porque os entrevistadores já

estivessem mais on�antes em suas habilidades omo pesquisadores, visto que já tinham

tido algumas experiênias de onduzir as entrevistas sozinhos. Ou talvez porque fossem

simplesmente preonepções infundadas.

Em uma das entrevistas, �z dupla om Rafael. Fiquei em um papel auxiliar, anotando

as respostas e operando o gravador, enquanto Rafa onduzia a entrevista. Perebi que,
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ao longo da entrevista, à medida que o entrevistado revelava algumas questões pessoais,

Rafael foi fugindo do sript do questionário. Ele se interessava pelo onteúdo trazido, e ia

explorando as respostas. Aabou realizando uma entrevista semi-estruturada - algo que o

grupo havia julgado muito avançado e difíil de fazer

67

. Também assumiu uma postura de

uidado e interesse pela experiênia de sofrimento do entrevistado. Ao �nal da entrevista,

o entrevistado perguntou a Rafael se ele tinha erteza que era �usuário�, se ele não era

um �psiólogo disfarçado�.

Confusões omo essa ausavam riso entre nós. Saboreávamos a possibilidade de brin-

ar, bagunçar om aqueles papeis normalmente tão evidentes, tão laros. Eram também

analisadores que evideniavam todos aquelas relações de poder implíitas, envolvidas nas

tarefas de esutar, de aolher, de entrevistar, de questionar, de pesquisar.

Ao mesmo tempo, nossa máquina de perguntas avançava sobre o universo psiológio

e psiquiátrio: O que os diagnóstios signi�am? Por que eles vivem mudando? O que é a

louura a�nal? O que é esquizofrenia? O que é psiose? Como é ouvir vozes? A soiedade

pode deixar a pessoa doente ou loua? Será que a doença mental tem ura? Será que

existe médio ou psiólogo esquizofrênio? O remédio que eu tomo, faz o que?Ele é uma

droga? O remédio deixa a gente burro? Ser louo é ser burro? Como eu posso negoiar

om o médio a mudança do remédio? Dá pra troar o remédio por yoga ou meditação?

Estas inquisições abriam espaço sobre uma área privativa do onheimento, geralmente

inaessível, revestida de termos ténios que visam justamente distaniá-la da experiênia

otidiana. Como parte de nossa pesquisa, resolvemos investigar algumas delas. Abrimos

o DSM e onversamos sobre a forma omo nasem os diagnóstios. Estudamos os tipos e

efeitos de mediamentos psiquiátrios. Lemos trehos do Guia GAM, que irulou entre

nós.

Nesta atividade, pusemos nossos onheimentos lado a lado. Eu, Amanda, Leonardo,

trazíamos aquilo que sabíamos, que havíamos aprendido na universidade ou na experiênia

de trabalho; Leandro, Rafa, Vera, Sérgio, Jaque, Mária, traziam sua experiênia de vida,

suas leituras pessoais, seus valiosos questionamentos. Conversamos sobre o Haldol da

perspetiva farmaológia e da perspetiva de quem já tomou o mediamento e sentiu seus

efeitos. Para falar de psiose, falamos de Freud e ouvimos em primeira mão a experiênia

de quem já havia ouvido vozes.

Todas essas ações iam produzindo alguns efeitos, mesmo que momentâneos. Iam bor-

rando as fronteiras entre nós, desalojando ertezas, invertendo hierarquias. Nas reuniões

da assoiação, espaço que se seguia ao enontro de pesquisa, eu omeçava a observar mo-

vimentos que ainda não tinha perebido, em relação ao aolhimento e uidado mútuo que

se produzia entre os �usuários�. Nossas reuniões administrativas om frequênia eram in-

vadidas por relatos de sofrimento. Seja devido a sintomas invasivos, a efeitos olaterais de
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Suas derivações na entrevista produziram inlusive dados muito interessantes, mas que ao �nal se

perderam na análise restrita do questionário.
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mediamentos, a di�uldades de onvivênia om os outros, ou simplesmente pelos afetos

que insistiam em estar à �or da pele, havia transbordamentos que traziam uma outra

dimensão ao nosso projeto oletivo.

Em nosso grupo, quando alguém preisava de uidado, sempre alguém tomava para

si a tarefa de uidar, ofereendo uma palavra de esperança ou um gesto de amizade. Nos

revezávamos em nossa apaidade momentânea de esutar e uidar, e em nossa neessidade

de ser esutados e uidados. O aolhimento do sofrimento não era tarefa exlusiva dos

psiólogos. Aolhia melhor quem quem estava mais sensível, mais disponível no momento.

Exerer a função dependia mais do orpo vibrátil de ada um do que das atribuições

aadêmias. O que emergia naqueles momentos espeiais de aolhimento e enontro era

um saber omum, que se sustentava a partir do que ada um havia experimentado e

aprendido ao longo de suas trajetórias de vida.

A partir destas vivênias foi se onstruindo, na assoiação, a proposta de riação de um

grupo de ajuda mútua. Este projeto se onretizou efetivamente depois da minha saída

do grupo � aompanhei-o, portanto, somente à distânia. O grupo de ajuda mútua se

instituiu omo um novo dispositivo na assoiação, que se seguiu à pesquisa, e foi realizado

a partir daquilo que o próprio grupo sinalizou omo sua potênia.

A questão de querer ser psiólogo, portanto, embora pareça simples ou estranha, en-

erra uma omplexidade e evidenia proessos soiais e psíquios que são quase sempre

invisibilizados. A vontade de ser psiólogo traz em si esse desejo de transversalidade, sua

potênia desestabilizadora de identidades, onde nos reonheemos mutuamente, em nossas

diferentes posições, omo estando ligados, onetados. E à propósito, 40% dos entrevista-

dos já tinham, sim, pensado em ser psiólogos.

4.3 Um time de entrevistadores

Quando terminamos de elaborar nosso questionário, nos preparamos para ir a ampo.

Sérgio, Marelino, Leandro, Rafael e Vera se interessaram em ser entrevistadores

68

. Al-

guns estavam apreensivos om aquela nova função. E se eu gaguejar? E se o entrevistado

perguntar uma oisa e eu não souber responder? O próprio grupo se oupava de aalmar

as apreensões, e apontar o quanto estávamos apropriados sobre o proesso de pesquisa: se

perguntassem alguma oisa, já saberíamos o que responder, pois fomos nós que �zemos a

pesquisa!

Aprendemos a usar o gravador, proposto omo algo que poderia substituir ou apoiar a

esrita, habilidade que nem todos dominavam. Fizemos primeiramente algumas entrevistas

entre nós, para nos familiarizarmos om a função e também para fazer eventuais ajustes

nos questionários. Estas entrevistas também umpriam a função de permitir que todos
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As irmãs Jaqueline e Mária preferiram partiipar apenas da etapa de planejamento e análise da

pesquisa.
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pudessem efetivamente responder às perguntas que havíamos elaborado, algo que era

muito esperado

69

.

Conversamos sobre as questões étias que envolvem um proesso de pesquisa. Sobre

omo fazer onvites, sobre sigilo, sobre omo garantir que as pessoas não se sentissem

pressionadas a dar entrevistas. O termo de onsentimento que eles haviam assinado para

partiipar de minha pesquisa da tese (Apêndie A) foi retomado, e onstruímos um se-

gundo termo para ser usado junto aos entrevistados de nossa pesquisa onjunta (Apêndie

C), tomando omo base a linguagem de pergunta-resposta do primeiro.

As questões étias e metodológias foram sendo aprofundadas também em leituras que

�zemos de outras pesquisas em saúde mental. Lemos por exemplo uma pesquisa em que

90% dos �usuários� respondiam estar satisfeitos om seus tratamentos. Seria isso real? Es-

tariam os serviços tão bons? Ou as pessoas não diziam a verdade nas pesquisas? Tomamos

nossas experiênias prévias omo pesquisadores ou omo partiipantes de pesquisas, para

pensar naquilo que poderia onstranger as respostas, produzir determinados resultados.

Ponderamos: quantas vezes onordamos om os pro�ssionais de saúde apenas �da boa

pra fora�, mesmo sem realmente onordar om eles? Esse efeito de poder, fomos per-

ebendo, também podia aonteer nas pesquisas. A gente podia se sentir intimidado em

uma pesquisa, e por isso não onseguir fazer rítias a um serviço, espeialmente quando

estamos sendo entrevistados dentro do seu espaço. Outras vezes a gente está sem paiênia

pra responder as perguntas e apenas onorda om tudo.

A leitura dos artigos também ajudou a desonstruir algumas idealizações que pairam

sobre as pesquisas ientí�as. Veri�amos por exemplo que nem todas as pesquisas tinham

amostras enormes, de entenas ou milhares de entrevistas. Isso era um reeio no grupo,

de que não onseguiríamos fazer entrevistas su�ientes para uma pesquisa �de verdade�.

Re�etimos sobre o que torna os resultados de uma pesquisa verdadeiros, relevantes ou

interessantes. Mais do que ter um grande número de respondentes, importa que a pesquisa

seja feita om uidado, que tenha questões interessantes, que aresente onheimento ao

que já sabemos. Diferentes metodologias podem ser válidas, mas um uidado étio é

impresindível.

Continuamos, em nossas reuniões, a�nando o proesso de entrevistas. Deidimos que

seria mais interessante que elas fossem feitas em dupla. Assim, era possível dividir todas as

funções envolvidas no proesso de entrevista. Uma pessoa poderia se onentrar em fazer as

perguntas, enquanto a outra se dediava a anotar, operar o gravador, pegar a assinatura

no termo de onsentimento

70

. Trabalhar em dupla também dava mais segurança para

enfrentar a novidade da função de entrevistador.

Propus que a pesquisa fosse feita a partir de uma amostra do tipo �bola de neve�, onde
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Inlusive, as entrevistas que foram feitas já om o questionário �nal foram onsideradas válidas e

ompuseram os dados �nais da pesquisa.
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Mais sobre as divisões das duplas no item anterior.
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ada entrevistado india outro, e assim por diante. Isso nos possibilitaria fazer a pes-

quisa sem preisar irular por serviços de saúde mental, loais onde as pessoas poderiam

se sentir onstrangidas a partiipar. Seria uma forma também de evitar que tivéssemos

que passar por novos omitês de étia, o que provavelmente envolveria um trâmite de

vários meses. Como os entrevistadores onheiam muitas pessoas que eram �usuárias�,

esta metodologia permitiria que partissem dessa rede pessoal para esolher os primeiros

partiipantes, e estes poderiam sugerir outros e outros. Assim, nosso meio de aesso não

seria pelos serviços, mas pela própria rede estabeleida entre os �usuários�.

Nossa pesquisa de ampo omeçou a partir de uma lista de ontatos que elaboramos a

partir dos onheidos de ada um dos entrevistadores. As duplas é que faziam os ontatos e

maravam as entrevistas, que aonteiam geralmente na sede da assoiação, mas também

em praças, parques e pontos de enontro. O ritmo era dado pelos entrevistadores. Nas

primeiras semanas, foram pouas entrevistas. Ainda estavam se experimentando om a

nova função. Conforme iam ganhando intimidade om a atividade, apareiam mais e mais

questionários preenhidos e gravações.

Ser entrevistador foi uma experiênia muito valorizada por alguns. Marelino, por

exemplo, falava om entusiasmo das entrevistas que estava onseguindo fazer em seu

bairro. Foi a parte da pesquisa que mais agradou nosso olega, mais afeito a atividades

prátias, e que ansiava pela assoiação ser menos buroratizada e mais atuante. Marelino

abordava vizinhos e onheidos, que se espantavam ao vê-lo de pranheta e gravador na

mão, virado pesquisador. Leandro também gostou muito de fazer as entrevistas. Estava

explorando um novo lado seu, om o qual demonstrava estar muito satisfeito. Desobria

não apenas que era apaz de fazer entrevistas, mas também de falar om desonheidos

tranquilamente, e até mesmo falar no mirofone, quando tinha algum evento. Na assoi-

ação, Leandro estava se reinventando, ampliando suas possibilidades de ser.

Íamos revisando as entrevistas juntos, nas reuniões do grupo de pesquisa. Em geral, as

entrevistas eram muito boas. Alguns deslizes aonteiam, omo é de se esperar de qualquer

proesso de pesquisa, espeialmente de quando os entrevistadores são ainda inexperientes.

Perebemos, por exemplo, que um dos entrevistadores às vezes �induzia� ertas respostas,

prinipalmente quando o entrevistado �ava em dúvida sobre o que responder. Conversa-

mos sobre o papel do entrevistador, que deve deixar o entrevistado o mais livre possível

para dar sua opinião, e omo isso era muitas vezes difíil.

A bola de neve não funionou omo esperávamos. Como um sinal da fragilidade da rede

de que dispõem os �usuários�, logo enfrentamos uma esassez de ontatos. As indiações ao

�nal da entrevista ou não aonteiam, ou eram indiadas apenas pessoas que já onstavam

em nossa lista, ou elas não aeitavam partiipar da pesquisa.

Para resolver o impasse, busamos lugares onde poderíamos fazer as entrevistas in

loo, e que não exigiam a demorada submissão a um novo Comitê de Étia. Aabamos

realizando entrevistas na AGAFAPE e em um CAPS da região metropolitana de Porto
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Alegre

71

. Fazer a pesquisa de ampo nestes dois espaços envolveu alguns desa�os. Em

ambos fomos reebidos om uma erta deson�ança, vinulada ora à �gura do pesquisador,

ora à �gura do �usuário�. Em ambos os asos, o questionário elaborado pelo grupo teve

uma função importante no sentido de desfazer a deson�ança iniial.

No dia de ir à AGAFAPE, nenhuma pessoa do grupo �universitário� estava disponível.

Três dos �usuários�, no entanto, se sentiram su�ientemente apropriados para ir à entidade

e apresentar a proposta sozinhos. Levaram onsigo um pequeno projeto de pesquisa, os

termos de onsentimento e os questionários que serviam omo roteiros de entrevista, e

onversaram om uma pessoa da diretoria da entidade.

Logo depois de sua ida à entidade, tivemos um enontro do grupo de pesquisa. Con-

taram que a assoiação não havia permitido fazer a pesquisa naquele dia porque, por

falha nossa, alguns dos termos de onsentimento não estavam assinados. Pediram que

entrássemos em ontato para retornar posteriormente. No entanto, após revelarem este

resultado, dois pesquisadores relataram terem se sentido mal-reebidos pela direção da

assoiação. Um deles inlusive se reusava a voltar lá � estava visivelmente magoado. O

tereiro pesquisador, diferentemente, não tinha perebido nenhum problema.

Coloou-se um impasse: voltar ou não voltar? Ponderamos que poderia ter havido,

naquela má reepção, um preoneito em relação à pesquisa estar sendo feita apenas por

�usuários�. Voltar poderia ser importante, para enfrentar este preoneito, e mostrar sua

apaidade de onduzir a pesquisa. Por outro lado, um dos pesquisadores se reusava a

retornar, e já não havia muito ânimo entre os outros dois para enfrentar aquela situação.

Resolvemos que eu ligaria para a AGAFAPE e anelaria tudo.

Na semana seguinte, onversei om a pessoa que havia reebido nosso grupo. Antes que

eu pudesse falar qualquer oisa, ela rapidamente respondeu que estavam dispostos a aeitar

a pesquisa. Expliou que tinham o ostume de ter muito uidado om pesquisas externas,

de forma a evitar a exposição dos assoiados. No entanto, ela havia lido o questionário e se

interessado muito pela pesquisa. Tinha gostado espeialmente das perguntas que haviam

sido elaboradas, e estava muito uriosa para saber omo elas seriam respondidas. Frente a

isso, deidi não anelar as entrevistas e pedi um tempo para onversar om o grupo e dar

uma resposta de�nitiva. O grupo então deidiu retomar a pesquisa dentro da AGAFAPE,

mobilizado pelo efeito que nosso questionário havia produzido. Foram realizadas várias

entrevistas na entidade, que passaram a ompor a nossa amostra de dados.

Ao ontrário do que aonteeu na AGAFAPE, quando fomos ao CAPS eram os �usuá-

rios� do grupo que tinham di�uldades om o dia e horário propostos pelo CAPS para

realizar a pesquisa. Por este motivo, fomos em um grupo de três �universitários� (eu,

Amanda e Leonardo) e um �usuário�, Marelino. Pegamos o trem, em um dia huvoso, e
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O muniípio em questão não onta om um Comitê de Étia próprio, e as autorizações para realização

de pesquisas são forneidas pelos próprios gestores. Em nosso aso, a Coordenadora de Saúde Mental e a

Coordenadora do CAPS aprovaram a realização da pesquisa dentro do CAPS.
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nos dirigimos ao CAPS, onde fomos bem-reebidos na hegada. Aproveitando uma breve

estiada, nos sentamos em roda no pátio, junto om os �usuários� do serviço e uma psió-

loga.

Tentamos expliar que éramos parte de uma assoiação de saúde mental, omposta por

�usuários�, e que estávamos fazendo uma pesquisa sobre a realidade de outros �usuários de

saúde mental�. Uma pessoa se apressou em expliar que o CAPS ali era muito bom, omo

se estivéssemos �salizando o serviço. Outro se dirigiu a Marelino, pedindo orientação

sobre o uso de seus remédios, tomando-o por médio. Uma tereira pessoa, dirigindo-se a

mim, fez uma pergunta muito profunda, a respeito do que poderia fazer sobre um dilema

em sua vida.

Embora expliássemos que não éramos de nenhum CAPS, nenhuma prefeitura, fa-

uldade, não estávamos �salizando o CAPS, que éramos de uma assoiação, muitos não

ompreendiam o que era uma assoiação, o que ela fazia, e porque estávamos fazendo uma

pesquisa. Essa onfusão talvez explique por que, quando onvidamos todos os presentes a

responderem à pesquisa, a maioria se reusou a partiipar. Alegavam que não estavam a

�m e sugeriam que onvidássemos outra pessoa, enquanto fumavam tranquilamente seus

igarros no pátio, om os olhos pesados de mediação.

Fizemos quatro entrevistas apenas. Como éramos pouos, partiipei omo entrevista-

dora. Perebi, ao longo das entrevistas, que o teor das perguntas ia atenuando a deson-

�ança que havia se instalado. Elas iam suavemente nos oloando ao lado dos usuários,

desfazendo aquele ar de inquisição que irunda uma entrevista. As perguntas pareiam

sinalizar que nos interessávamos por sua experiênia, suas opiniões, de uma maneira dife-

rente. As perguntas faziam sentido, outros sentidos. Nossos pouos entrevistados, assim,

se sentiram à vontade para expressar rítias à forma omo o uidado era provido no

CAPS: a falta de aesso a informações básias, a sensação de não ter direito a elas, a falta

de liberdade assoiada a ser �paiente�.

A experiênia de fazer a pesquisa no CAPS ajudou a pensar que talvez não fosse a

�gura físia do �usuário-entrevistador� que ajudasse a quali�ar os dados - até porque essa

�gura era tão inusitada que não era bem ompreendida. Os �usuários�, transformados em

pesquisadores, se onfundiam om médios, pro�ssionais de saúde, gestores. As relações

de poder que atravessam a realização de uma pesquisa aadêmia também pareiam on-

taminar o �usuário� que pesquisava. O que teve um efeito mais interessante, ao menos

naquele ontexto, foi o próprio teor das perguntas que elaboramos juntos.

4.4 Disutir os dados e divulgar os resultados � ou o �lho de

burro que nuna nase

As entrevistas foram realizadas ao longo de alguns meses. Foram 25, ponto no qual re-

solvemos parar pois já havia um esgotamento de energias do grupo. Tínhamos ao �nal
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25 entrevistas longas, om usuários vinulados a vários tipos de serviços, ompondo um

orpus onsiderável para análise.

Tabulamos no omputador os dados obtidos. Todos partiiparam deste proesso, mesmo

aqueles que nuna haviam usado um omputador, seja por falta de oportunidade ou por

reeio. Também em duplas, íamos ajudando uns aos outros a digitar os dados nas planilhas

do Exel. A tabulação teve um ritmo mais lento devido a esse proesso de apropriação e

aprendizagem, mas em pouo mais de um mês as entrevistas estavam todas digitadas.

Seguiu-se então a etapa que sempre é desa�adora nos proessos de pesquisa - a análise

de dados e a esrita. Desa�adora porque exige f�lego, em um momento que muitas vezes

os pesquisadores já estão omeçando a se ansar do proesso. A esta altura estávamos em

dezembro, aquela époa do ano em que tudo �a mais orrido, as pessoas se dispersam

e os projetos pedem pausa. Resolvemos não parar e ontinuar verão adentro

72

. Apesar

do ansaço, havia um onsenso de que era importante �nalizar o proesso de pesquisa,

dar sentido àquelas tabelas de dados que, em si, não diziam muita oisa. Como tirar

onlusões? O que a pesquisa havia revelado a�nal?

Propus que, ao invés de uma análise de onteúdo mais estruturada, realizássemos

enontros informais onde poderíamos onversar sobre aqueles dados de uma maneira mais

livre � à maneira das etapas iniiais nas quais os debates eram muito produtivos. Assim,

em ada enontro esolhíamos algumas perguntas que nos interessavam, olhávamos as

tabelas de dados e disutíamos o que aqueles resultados podiam signi�ar. Alguém fazia

um registro esrito das onversas, e depois, ao iníio da reunião seguinte, os relatos eram

lidos e aprovados por todos.

Foi uma verdadeira disussão dos resultados, no sentido literal do termo, pois foi em

disussões e onversas no oletivo que onstruímos a análise. Ali já podíamos ver mais

laramente os efeitos de modi�ação das relações de saber-poder operadas pela pesquisa

omo dispositivo. O saber da experiênia enontrava outro lugar no momento da análise.

Já dispensava mediadores omo o mal-entendido iniial, que permitiu que adviesse em um

ontexto análogo ao da entrevista, da posição de �respondente�. Ali, eram os pesquisadores

que falavam, a partir de sua experiênia, utilizando-a omo saber que permitia a produção

de onheimento.

Na disussão, não onseguimos abordar toda a extensão dos dados produzidos. Tivemos

que esolher um momento de parar, que não era o momento da exaustão dos dados, mas

da exaustão dos sujeitos. Marelino um dia relamou: �essa pesquisa paree �lho de burro

que nuna nase!�.
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Houve inlusive um debate interessante dentro da assoiação frente à hegada do �nal do ano, quando

os assoiados �universitários� se preparavam para o enerramento das atividades, e um dos �usuários� ques-

tionou esse hábito. Apontou que por falta de ondições para viajar, muitos ontinuavam em Porto Alegre

durante o verão. Falou sobre o �nal de ano mobilizar ertas angústias e expetativas, e que era importante

que a assoiação mantivesse suas atividades durante aquele período em que �avam sem nada para fazer.

A partir de sua oloação, resolvemos manter a assoiação em funionamento na medida do possível, a

partir de um revezamento das pessoas envolvidas, e a pesquisa omp�s esse rol de atividades.
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Talvez tenha demorado mais do que o tempo de gestação dos burros, mas o fato é

que nossa pesquisa onseguiu naser, a�nal. Tivemos que deixar de lado alguns dados

interessantes, que não foram ontemplados pelas rodas de análise. Foi também devido a

esse ansaço que desistimos de uma esrita onjunta naquele momento. Para viabilizar

um fehamento, tomei a frente de elaborar um relatório simples, esrito na linguagem

mais aessível que onsegui produzir, onde desrevi todo o proesso de pesquisa, trazendo

também ao texto os relatos da disussão em grupo. O relatório foi revisado por todos e

publiado na página do Faebook da assoiação
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, em 18 de maio de 2016, era de 14

meses depois de iniiarmos a pesquisa.

O relatório ompleto de pesquisa está disponível na página do Faebook da Assoiação

Construção. Os dados apresentados no relatório revelam que o tão esperado produto de

nosso esforço onjunto foi uma pesquisa de qualidade, om dados que trazem revelações

muito interessantes, potenializadas pela disussão feita pelo grupo.

Uma das disussões mais rias foi quando debatemos os dados obtidos sobre o aesso a

trabalho e renda, e o reebimento de benefíios prevideniários ou assisteniais. Pudemos

explorar dimensões da questão que muito provavelmente não teriam sido abordadas em

uma análise de dados aadêmia. Os sentidos embutidos no embate entre trabalhar e se

aposentar, desdobravam-se em uma série de questões paradoxais, que nossa metodologia

de análise permitiu vir à luz.

Os dados revelaram que 60% das pessoas entrevistadas reebiam algum tipo de bene-

fíio. Entre as pessoas que tinham alguma fonte de renda, 80% vinha de benefíios. 45%

das pessoas entrevistadas trabalhavam, e 55% não trabalham. Destes, a maioria (70%) já

havia trabalhado antes, em funções das mais diversas

74

. Segue abaixo alguns trehos do

relatório, para ilustrar a análise realizada a respeito destes dados:

Os benefíios são a prinipal fonte de renda, o que signi�a que, sem eles, talvez

muitos usuários não teriam nenhuma maneira de se manter por onta própria,

o que é muito prejudiial. O benefíio é muito bem-vindo na vida do usuário.

Ele é neessário para a sobrevivênia: poder omprar omida, remédios. A

pessoa tem uma data erta para reeber seu dinheiro, e assim pode organizar

a sua vida.

Mesmo os que ganham benefíio lutam para ter uma ondição de vida digna,

então os que não têm �am em ondição difíil. Conheemos vários asos de

pessoas doentes que tiveram os benefíios negados, e foram onsideradas aptas

para trabalhar. A períia do INSS é algo muito estranho: o que um médio
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www.faebook.om/assoiaaoonstruao.
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Serralheiro(a), pintor(a), professor(a), operário(a) de fábria, estagiário(a), jovem aprendiz, vende-

dor(a), ambulante, ténio(a) de enfermagem, enfermeiro(a) uidador(a), professor(a) de orte e ostura,
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liar de serviços gerais, atendente em �oriultura, auxiliar de esritório.
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aha que é doença o outro diz que não é. Assim, os usuários

75

�am muito

vulneráveis àquilo que o médio perito diz.

Quando o médio diz que a pessoa está �apta para trabalhar�, isso não signi�a

que a pessoa onsiga arranjar emprego. Pela idade avançada que muitos têm,

mais o histório de adoeimento e a falta de experiênia, trabalhar torna-se

quase uma impossibilidade para muitos.

Além disso, para trabalhar, muitos teriam que largar tratamento, envolvimento

om a assoiação, o�inas, CAPS, que são oisas que fazem bem para a saúde

mental. Isso muitas vezes di�ulta a pessoa ir trabalhar, porque ela não se

sente pronta para deixar o tratamento, e o loal de trabalho muitas vezes não

é �exível om os horários.

Por outro lado, o benefíio tem um lado negativo, pois a pessoa muitas vezes

se aomoda om aquela situação. Muitas também são estigmatizadas por não

trabalhar, por ter benefíio por ausa de alguma doença. Às vezes a pessoa é

onsiderada preguiçosa por não trabalhar. Um de nós já foi hamado de �louo

de sem-vergonha� por ganhar benefíio por transtorno mental. Tudo isso pode

fazer om que a pessoa aabe �ando mais doente.

Tivemos até o aso do presidente de nossa assoiação que teve que deixar o

argo para não orrer o riso de perder o benefíio, porque ele teria que lidar

om dinheiro. Esse é um bom exemplo do quanto o benefíio pode deixar a

pessoa presa, sem poder fazer oisas novas.

Trabalhar é muito bom para a pessoa. Ahamos que todo mundo tem ondição

de fazer alguma oisa, potenial para desenvolver talentos, e que isso deve

ser estimulado. Nem todos irão onseguir ter um emprego em turno integral,

por exemplo, mas podem desenvolver algum trabalho, o que dá dignidade à

pessoa. Nem todo mundo tem que trabalhar da forma tradiional, mas é muito

importante ter uma atividade, um papel na soiedade.

Nem todos os empregos são bons para a saúde da pessoa, e muitas vezes os

empregos disponíveis são aqueles que ninguém quer. O únio emprego em que

todo mundo onsegue entrar é em obra (onstrução ivil). Seja ex-presidiário,

pessoa om transtorno mental, todo mundo é aeito. Mas é um ambiente muito

insalubre: além do trabalho ser pesado, há muito uso de drogas, álool no pró-

prio ambiente de trabalho, além de ser um trabalho pouo valorizado soial-

mente.

Trabalhar em um bom ambiente de trabalho faz bem, ajuda a pessoa a se in-

tegrar à soiedade. Mas omo fazer para tomar oragem de perder o benefíio,
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deixar o tratamento, onseguir um emprego bom e digno? É uma mudança

que muitos não onseguem fazer, e por isso �am �presos� no benefíio.

Desobrimos que em alguns países há um período de transição, em que a

pessoa pode aumular o benefíio e a renda do trabalho por um tempo. Nos

Estados Unidos, por exemplo, a pessoa pode ter benefíio e trabalhar por 2

anos. Assim ela pode ver se onsegue se adaptar ao trabalho, antes de ter que

abrir mão do benefíio para ontinuar trabalhando.

Ahamos que é uma boa forma de resolver o problema, pois a pessoa pode

se experimentar trabalhando sem riso de não se adaptar e ter que �ar sem

renda. Se tivessem essa opção, ao �nal de 2 anos ahamos que a maioria (in-

lusive nós) optaria pelo trabalho ao invés do benefíio, pois dá muito mais

autoestima. Trabalhando, a pessoa é mais bem-vista soialmente, tem digni-

dade. O trabalho ajuda a se sentir livre, enquanto o benefíio pode deixar a

pessoa presa, doente, detonada.

Além disso, o benefíio poderia vir aompanhado de ursos, apaitações, en-

aminhamentos para empregos om referênia. Tem muita falta desse tipo de

iniiativa para pessoas om problemas de saúde mental.

Mas mesmo tendo efeitos negativos, onsideramos em geral que o benefíio é

muito importante. Alguns serviços de saúde mental não ajudam os usuários a

saber mais sobre os benefíios e sobre seus direitos. Alguns pro�ssionais não se

preoupam se a pessoa tem omo sobreviver, omo se isso não fosse importante

para a saúde mental da pessoa.

Essa disussão sobre trabalhos e benefíios foi muito interessante no grupo,

pois omeçamos a fazer questionamentos mais profundos. Será que às vezes

não é a soiedade que é doente? Será que nós temos sempre que nos adaptar

ao que a soiedade exige de nós? (Toríbio et al., 2016)

Outra análise interessante foi feita a respeito dos dados sobre estigmatização. 55%

das pessoas entrevistadas relataram já ter sofrido preoneito, disriminação ou rejeição.

Logo em seguida, perguntamos omo elas ahavam que eram vistas pela soiedade. 33%

deram respostas positivas, omo: �Penso que me enxergam positivamente�; �Quem sabe

dos meus problemas, meus amigos, sempre me apoiam, estão juntos. Não me onsidero

vítima�; �Numa boa. Como um pai sinero�. 42% deram respostas negativas: �Com pre-

oneito e exlusão�; �Como um vagabundo�; �De maneira preoneituosa. Não falo para

todos meus amigos, porque me tiram para louo. Guardo segredo porque as pessoas não

entendem�; �A soiedade me vê omo um pobre oitado, porque eu sou um ser humano e

ela não me vê�; �Ouvi de uma pessoa que a soiedade onsidera o esquizofrênio um inútil.

Penso que a soiedade me enxerga assim, omo um inútil�. 25% deram respostas mistas:
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�Depende, às vezes bem, às vezes mal, às vezes loua�; �A soiedade me enxerga normal

om algumas di�uldades�; �Alguns têm preoneito. Chamam de neandertal, não tinham

respeito. Outros enxergam numa boa�.

Segue a disussão realizada pelo grupo, publiada no relatório:

Apesar do número de pessoas que já sofreram preoneito ser alto, surpreen-

deu que uma boa parte respondeu que nuna sofreu preoneito, vivendo em

uma soiedade preoneituosa omo a nossa. Pensamos que alguns podem ter

sofrido preoneito sem pereber, ou estar em um meio protegido, sem irular

em muitos lugares diferentes.

Mas pode ser também que haja menos preoneito do que esperávamos, o que

seria uma boa notíia.

Perebemos pelas respostas que a soiedade enxerga a pessoa, mas om uma

erta reserva. Existe preoneito e estigma, a pessoa é taxada de vários nomes:

louo, inútil, vagabundo, pobre oitado...

Muitos de nós já vivemos na pele o preoneito, e também já vimos aonteer

om outras pessoas na nossa frente. Não é só preoneito om quem é usuário

ou paiente de saúde mental, mas om quem é pobre, negro, mulher, gordo,

et.

A soiedade é produtora de rótulos e estigmas. Existem rótulos para todas as

oisas � abelo, roupas, forma físia, or, et. É difíil esapar de ter um ró-

tulo, todo mundo tem um. A pessoa que é tatuada pode ser disriminada omo

bandida, o barbudo omo terrorista. Os gordos são vistos omo preguiçosos,

relaxados, sem força de vontade. A maioria enara omo �sem-vergonhie�, não

omo uma di�uldade que tem que resolver. Alguns se afetam om essas opi-

niões e omeçam a vomitar e parar de omer por exemplo. Isso é um exemplo

de omo os rótulos afetam as pessoas. Da mesma forma, uma pessoa que é

vista omo �inútil� ou �vagabunda� também pode se afetar om isso e �ar

muito pior.

Tivemos dúvidas em algumas respostas, onde as pessoas responderam: �a so-

iedade me enxerga omo louo� ou �omo uma pessoa que já teve transtorno

mental�. Nós onsideramos isso uma resposta negativa, apesar de isso não ter

sido dito laramente. Perebemos que essas palavras tem um peso negativo no

nosso imaginário (dos pesquisadores). Ahamos que elas deveriam ser onside-

radas negativas porque em geral têm um signi�ado pejorativo (tanto que logo

pensamos isso), mas elas podem ser vistas omo positivas de alguma forma.

Louo é quem está fora do padrão. Mas o padrão está sempre mudando, hoje

se apresenta de uma forma, amanhã de outra. O ara que fuma um baseado
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e diz �t� muito louo� está falando positivamente. O Raul Seixas também

se onsiderava maluo. E dentro do movimento da luta antimaniomial, tem

muita gente que usa a palavra louo e maluo de um jeito positivo (Toríbio

et al., 2016).

Perorrendo ainda o relatório, destaamos um tereiro e último grupo de dados, a

respeito da luta antimaniomial. A pesquisa revelou que a grande maioria dos usuários se

delarava a favor da luta antimaniomial, mas ao mesmo tempo se pronuniava a favor da

ontinuidade dos hospitais psiquiátrios �reformados�. Este é um dado ontraditório, uja

análise feita pelo grupo ajudou a lançar luz sobre algumas das ontradições existentes,

apontando aminhos para futuras pesquisas e ações.

Fiamos surpresos om o grande número de pessoas a favor de hospitais psi-

quiátrios reformados. Pessoas que se dizem a favor da luta antimaniomial

aham que deveria existir hospitais psiquiátrios, talvez sem saber que o �m

dos hospitais psiquiátrios (onsiderados omo �mani�mios�) é uma das oisas

que o movimento da luta antimaniomial defende.

Entre nós, a maioria é ontra os hospitais psiquiátrios, mas um de nós onor-

dou om a maioria dos entrevistados: aha que eles poderiam existir, se fossem

reformados, ao mesmo tempo que se onsidera a favor da luta antimaniomial.

Então, aproveitando essas diferenças, �zemos um debate para entender as

respostas.

Aqueles que são ontra o hospital psiquiátrio, aham que o hospital pode

ser limpo, arrumado, mas ontinua sendo mani�mio. O que está errado é

o sistema, que é impessoalizado. O tratamento é massi�ado, todo mundo é

tratado igual. A pessoa �a presa, não pode sair, omo uma prisão. O problema

é o tipo de pensamento que está por trás disso, que quer isolar e manter

separado os problemas de saúde mental dos outros problemas de saúde. O

hospital psiquiátrio é uma resposta do mesmo tipo que o presídio. Quem já

esteve por lá sentiu omo se fosse um astigo, uma neessidade de isolar da

soiedade o que é visto omo problema.

Pelo fato de ser isolado, sem irulação de pessoas de fora, o hospital psi-

quiátrio se torna um lugar próprio para abusos, violênia, abuso sexual. Tem

pouos visitantes também. Muitas vezes tem superlotação, om um grande nú-

mero de internos. No hospital geral isso tem menos hane de oorrer, porque

irula mais gente diferente.

Pensam também que o poder psiquiátrio depende do hospital, por isso que

eles não querem fehar os hospitais. É lá que eles desempenham o poder deles,
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nos outros serviços são só mais um da equipe. Além disso, é mais onveniente

para a família, porque a pessoa �a mais tempo, por isso muitos familiares

apoiam.

Nosso olega que é a favor dos hospitais psiquiátrios aha importante ter

um lugar onde a pessoa possa ser tratada, om médio, atividades diversas,

remédios, e um tratamento humano. Ele dá exemplo de pessoas que moram

na rua, e aha que é melhor a pessoa poder ir pro São Pedro (por exemplo)

do que �ar na rua, porque às vezes a pessoa não tem pra onde ir.

Consideramos também que, quando uma oisa existe, é muito difíil para as

pessoas imaginar o mundo sem aquilo, paree ser uma mudança muito radial.

Como vai haver um mundo sem hospital psiquiátrio? As pessoas se aostu-

mam a pensar que aquilo é indispensável. (Toríbio et al., 2016)

Com a publiação do relatório, festejamos o produto de um longo e produtivo traba-

lho. Ainda restava, no entanto, enontrar meios de divulgar aqueles resultados, de modo

que não �assem engavetados ou esqueidos em algum anto da internet. Conversamos

sobre as melhores estratégias para dar visibilidade àquele material. Marelino sugeriu que

�zéssemos novos pan�etos para a Assoiação (pois os que tínhamos estavam desatualiza-

dos e restavam pouos), em que inluíssemos os dados da pesquisa no pan�eto. Uma ideia

exelente, que foi oloada em prátia

76

.

Insrevemos o trabalho no 5

o

Congresso Brasileiro de Saúde Mental, que se realizou

em maio de 2016, em São Paulo. Com algumas doações e verbas pessoais, onseguimos

viabilizar a ida de ino pesquisadores ao evento para apresentar o trabalho: Rafael, Vera,

Leonardo, Amanda e eu. A experiênia de apresentar no Congresso não foi das mais felizes.

Vera e Rafael apresentaram os resultados, mas o tempo permitido para as apresentações

era urtíssimo. Além disso, fomos aloados em uma roda de onversa sobre eonomia soli-

dária, algo que apenas tangeniava nossa disussão. Não houve interesse dos partiipantes

em saber mais sobre a pesquisa. A onversa enveredou sobre questões de assoiativismo

que também nos interessavam, mas os �pro�ssionais� dominaram a onversa � alguns de

maneira até autoritária, omo se fossem os responsáveis por oloar os pontos �nais nas

questões que queríamos abrir. Os pouos �usuários� presentes sentiram-se alienados da

disussão. Saímos frustrados e hateados depois de passar pelo que é uma experiênia

típia de ongressos de grande porte. O formato destes eventos não permite realmente a

troa entre os partiipantes, privilegiando as grandes mesas e palestras dos doutores reno-

mados. As rodas de onversa aglomeram uma dezena de trabalhos em um urto período

de tempo, inviabilizando o aprofundamento das questões. Reproduz-se a hierarquia de

saber-poder que estávamos tentando romper. A frustração e indignação que se instalou

entre nós sinalizava que já não era mais tão natural aquele onheido diagrama. Tínhamos
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O pan�eto enontra-se no Apêndie D.
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onseguido experimentar outra forma de produção de onheimento, e não dávamos sinal

de querer retornar aos velhos modelos.

Outra experiênia, muito diferente, produziu-se na UFRGS. Em junho de 2016 reali-

zamos um pequeno evento no Instituto de Psiologia para apresentar nossa experiênia

de pesquisa. Tivemos um bom número de partiipantes, entre estudantes de graduação,

pós-graduação, professores, �usuários� e pro�ssionais da rede de atenção psiossoial. Vera

e Rafael se dispuseram a ser os apresentadores, mesmo estando nervosos em desempenhar

aquele papel. Rafael, nosso ex-presidente, já tinha experiênia em falar em eventos, mas

o ambiente aadêmio era novo e intimidante. Combinamos que eu seria a mediadora,

dando um suporte aos apresentadores, e que os demais pesquisadores iriam dando suas

ontribuições ao longo da roda de onversa, onforme se sentissem à vontade (alguns já

avisavam de antemão que preferiam não falar nada).

No dia do evento, om a sala heia, levantei-me para dar iníio e introduzir os apre-

sentadores. Ao mesmo tempo que eu, Rafael também se levantou e omeçou a falar,

apresentando a pesquisa. Desonertada, após uma rápida re�exão, deidi me sentar. Per-

ebi que minha presença já havia se tornado exedente e que minha mediação já não era

neessária. Creio que não poderia ter havido uma forma mais emblemátia de �nalizar-

mos aquela pesquisa, onde prouramos fazer om que o saber aadêmio, universitário, se

tornasse um aessório para que outros saberes pudessem oupar a ena.

...

Prouramos mapear, neste apítulo, nosso proesso de pesquisar junto om os ompa-

nheiros de assoiação. Esse dispositivo inusitado, em nosso entender, ajudou a produzir

algumas mudanças em nossas relações. Primeiramente, experimentamos a possibilidade de

fazer perguntas. Poder perguntar livremente é algo raro! Exeritar o pensamento, ques-

tionar a realidade, busar mas também produzir onheimento se mostrou omo uma

atividade potente.

Na elaboração destas perguntas, a experiênia pessoal ganhava um espaço que não

estava tendo até então, no otidiano da assoiação. Ela também permitiu que pudéssemos

nos perguntar sobre nossa própria experiênia de onstituir uma assoiação, de interrogar

seus pressupostos. A pergunta do �ter ou ser?� remetia à nossa demanda de geração

de renda, e ao atravessamento do dinheiro que sempre nos melindrava. As perguntas

a respeito do �usuário�, do �psiólogo�, também interrogavam nossas relações dentro do

espaço da assoiação.

A partir destas questões e do próprio proesso de pesquisar, aumentamos nosso oe�-

iente de transversalidade, em momentos espeiais em que nos modi�amos mutuamente.

Não deixamos de utilizar ertas estratégias pedagógias (omo, por exemplo, quando nos

dispusemos a tabular juntos os dados no omputador, ompartilhando as habilidades in-

formátias), mas elas estavam assoiadas a outras estratégias que miravam justamente
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nas relações de saber/poder. Não apenas ensinamos os �usuários� a fazer uma pesquisa

nos moldes aadêmios, mas fomos afetados por suas questões, por sua forma de onheer.

Nesse proesso é que o �usuário� ganhou suas famigeradas aspas � não poderíamos mais

sustentar essa identidade, e nem a nossa, omo pro�ssional, pesquisador, ou omo �pessoa

normal�. Nosso enontro possibilitou a todos irmos um pouo além de onde estávamos,

do que éramos.
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Capítulo 5

A produção de onheimento omo dispositivo

Esquizofrenia

Esquisita

Soiedade na

Quantidade

Unitária do

Inigualável

Zumbido nas

Ondas que

Fluem

Repentinas e

Exótios

Naufrágios na

Inansável

Memória

Animada

Mária Collar Pereira

O problema que orienta esta pesquisa é a missão de produzir a idadania e a autonomia

do usuário. Ele só p�de ser elaborado nestes termos a partir do momento em que nos

arrisamos a pesquisar-intervindo. No proesso de onstituir a Assoiação Construção,

vi-me também apturada por essa missão, por idealizações do que seria a idadania ou a

autonomia �do usuário� que preisava ser produzida. Este in�modo lugar permitiu que

pudéssemos pensar o quanto a reprodução destes ideais abstratos se misturam a tentativas

de normalizar, de padronizar, de trazer o desonheido para o onheido.

Foi também através da pesquisa-intervenção que inventamos outras possibilidades de

pensar a idadania e a autonomia, dessa vez a partir de um exeríio, de uma experimen-

tação onde não sabíamos, de antemão, onde iríamos hegar.

Neste apítulo, exploraremos os meandros dessa esolha metodológia, om todas as

di�uldades e risos que trouxe onsigo, assim omo as possibilidades que abriu. Entre
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seus efeitos, esteve esta reon�guração ompleta do problema, forçada pela nossa expe-

riênia de pesquisar e intervir. Reon�gurar o problema aqui não foi apenas uma opção

inteletual, mas uma neessidade de onfrontar-nos om nossos próprios pressupostos e

modos de atuar. Em uma pesquisa impliada, afetar-se foi impresindível para produzir

onheimento, levando a pesquisa a novos aminhos.

5.1 Pesquisar-intervir: análise de um ampo minado de implia-

ções

As origens da pesquisa-intervenção podem ser enontradas na pesquisa-ação de Kurt

Lewin e na pesquisa-ação rítia, em sua vertente latino-ameriana (Roha & Aguiar,

2003). Com a pesquisa-ação, a pesquisa-intervenção ompartilha o pressuposto de que

produzir onheimento não é neessariamente uma etapa anterior à ação junto a grupos e

omunidades, mas que podem oorrer de maneira simultânea. Não se pesquisa para pro-

duzir um onheimento que será posteriormente apliado, mas é na própria ação (junto

a grupos e organizações) que se produz o onheimento. A pesquisa-ação oloa em sus-

pensão a neessidade da objetividade e neutralidade do pesquisador. Na perspetiva de

Lewin, indivíduo, grupo e ambiente interagem mutuamente, formando um ampo dinâ-

mio (Passos & Barros, 2000).

A pesquisa-ação de Kurt Lewin, misturada ao referenial freireano e marxista, deu

origem a outra forma de pesquisa-ação: a pesquisa-ação rítia, partiipante ou emani-

patória. Ela está relaionada aos movimentos omunitários e às iniiativas em eduação

popular junto a populações exluídas. Paulo Freire introduziu a noção de que a produção

de onheimento pode ser pensada de maneira rítia e emanipatória, propondo que a

pesquisa deixasse de ser desolada da realidade viveniada pelas omunidades. Esta forma

de pesquisa-ação defende a produção de um onheimento signi�ativo, que possa servir

omo base para a ação oletiva e a transformação da realidade viveniada por estas po-

pulações (Fals Borda, 1981; Hall, 2005; Freire, 1981). A pesquisadora ou pesquisador são

entendidos através da �gura do �inteletual orgânio�, aliado das ausas populares, que

utiliza a pesquisa e a eduação omo forma de libertar o homem da alienação e das ilusões

da ideologia a partir de uma tomada de onsiênia sobre as ondições de sua opressão.

A pesquisa-intervenção mara não apenas uma ontinuidade, mas também uma rup-

tura om as in�uênias funionalistas de Lewin, om a perspetiva �onsientizadora� da

pesquisa-ação rítia latino-ameriana e om o universo mais amplo das pesquisas par-

tiipativas. Ela ao mesmo tempo �aprofunda a ruptura om os enfoques tradiionais de

pesquisa e amplia as bases teório-metodológias das pesquisas partiipativas, enquanto

proposta de atuação transformadora da realidade sóio-polítia, já que propõe uma inter-

venção de ordem miropolítia na experiênia soial� (Roha & Aguiar, 2003, p.67).

Eduardo Passos e Regina Benevides de Barros loalizam que, sob in�uênia da noção
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de inonsiente da psianálise e de novas perspetivas polítias de movimentos soiais dos

anos 60, a perspetiva onsientizadora da pesquisa-ação passou a ser ontestada. A pa-

lavra intervenção substituiu a ideia de �ação�, denotando uma outra relação entre teoria

e prátia, entre sujeito e objeto (Passos & Barros, 2000). Toma omo seus oneitos-

orientadores a noções de subjetividade e poder, entendidas não omo totalizantes, mas

omo sempre pariais, fragmentárias, múltiplas, loalizadas. Os refereniais teórios en-

ontram apoio prinipalmente no pensamento instituionalista, na obra fouaultiana e na

�loso�a da diferença.

A Análise Instituional Soioanalítia, orrente desenvolvida na França du-

rante as déadas de 60/70, vai então formular a ideia de uma pesquisa-intervenção

que visava a interrogar os diversos sentidos ristalizados nas instituições. Tratava-

se de produzir evidênias que visibilizassem o jogo de interesses e de poder

enontrados no ampo de investigação. Sua metodologia estava baseada, por-

tanto, numa argüição que desmanhasse os territórios onstituídos e onvo-

asse a riação de outras instituições. É laro que a própria noção de instituição

é modi�ada, já que, ao não ser identi�ada à de estabeleimento, remete ao

proesso de produção onstante de modos de legitimação das prátias soiais

(Passos & Barros, 2000, p.73).

A pesquisa-intervenção, assim, busa interrogar os jogos de poder enontrados no

ampo de pesquisa, entendendo a �instituição� omo uma forma geral que produz e re-

produz as relações soiais. Na onfrontação permanente entre instituído e instituinte que

arateriza a instituição é que se enontram as possibilidades de produzir os desloamentos

neessários para a transformação e a mudança (Barros, 2007).

A noção de impliação é outro oneito-ferramenta importante, pois sinaliza que os

lugares designados ou oupados pela pesquisadora não são isentos de efeitos sobre o pro-

esso de pesquisa-intervenção. Pesquisar signi�a estar impliado em um ampo, ou seja,

oupar um determinado lugar na dinâmia das orrelações de força sobre as quais se busa

pesquisar e intervir.

Sejam suas relações om seus �objetos de pesquisa�, om o meio aadêmio, om a

ultura, a família, o dinheiro, o desejo, o pesquisador normalmente se apresenta omo

aquele que objetiva as relações dos outros, as quais estuda, investiga, mas sempre ex-

luindo as suas próprias relações do âmbito de análise (Moneau, 2010). Neste sentido, a

análise de impliação apresenta-se omo o onstante olhar para esta dinâmia, omo uma

re�exividade permanente a respeito dos lugares que a pesquisadora/analista instituional

é onvoada a oupar.

Esta análise é importante pois revela as relações de poder-saber sobre as quais se busa

intervir. Trata-se, portanto, de uma reusa radial da neutralidade de quem pesquisa,

produzindo também uma ruptura om a fronteira entre sujeito e objeto que geralmente
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arateriza as pesquisas ientí�as. Não se trata de �artiular� sujeito e objeto, pesquisador

e ampo de pesquisa, omo na pesquisa-ação, mas de entender que ambos se produzem

mutuamente, em relação.

Nossas impliações, as forças que nos prendem aos nossos lugares, espeialmente em

termos da relação pro�ssional-usuário, são muitas. Entre essas forças, estava todo o ampo

problemátio que fomos mapeando nos primeiros apítulos. As demandas oloadas para

a assoiação, que extrapolavam em muito nossa apaidade operaional; as espei�idades

da relação saber-poder estabeleida entre �usuários� e �pro�ssionais� na �saúde mental�,

que maravam as diferenças de posições e ordenavam nossas relações dentro do grupo; a

máquina burorátia do Estado, que pressionava a assoiação a dar onta de inúmeras

requisições, igualadas às grandes organizações do �tereiro setor�; as desigualdades que

nos atravessavam, soiais, eon�mias, eduaionais e raiais; a missão salvaionista da

reforma psiquiátria, que segue perseguindo formas de �produzir a idadania e a autonomia

do usuário� sem se interrogar sobre os sentidos dados aos quatro termos desta frequente

proposição.

Aeitar a proposta de riar uma assoiação de �usuários� não signi�ava para mim

apenas a abertura de um ampo de pesquisa. Era também uma forma de apoiar a on-

retização de um projeto no qual eu areditava. Eu entrava ali não apenas omo pesqui-

sadora, mas omo psióloga soial, ex-residente em saúde oletiva, defensora da reforma

psiquiátria, do SUS omo sistema partiipativo. Também entrava omo alguém que tinha

passado um tempo no exterior e onheido movimentos om maras identitárias fortes,

�autonomistas�, que haviam sugerido para mim o potenial de �usuários� organizados em

seus próprios oletivos, independentes de pro�ssionais e familiares. Eu areditava que o

fortaleimento do movimento de usuários era um aminho importante para a reforma psi-

quiátria sair de seu ensimesmamento. Embarava naquele projeto, portanto, om a minha

subjetividade trabalhadora-militante, agitando avidamente a bandeirinha da autonomia,

da idadania, do empoderamento.

A partir deste oneito de impliação, podemos onvoar outro oneito balizador da

pesquisa-intervenção: a transversalidade. O oneito de transversalidade é introduzido por

Félix Guattari em 1964, em uma elaboração que respondia ao problema da transferênia

nos grupos e instituições. A transversalidade é apresentada omo oposição tanto a uma

vertialidade hierárquia, reprodutora de estruturas soiais, e também a uma horizonta-

lidade infértil, onde todos são igualados em um sistema improvisado que pouo produz.

Em um hospital psiquiátrio, por exemplo, temos as relações dadas entre hefes, subhe-

fes, et, até hegar nos paientes, os quais são igualados entre si em uma horizontalidade

massarada (Guattari, 2004).

O oneito de transversalidade, inseparável da questão do poder nos grupos e ins-

tituições, trata do estabeleimento de formas de relação que esapem ao diagrama que

distribui e organiza os sujeitos a partir de um padrão hegem�nio, para produzir nele um
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desarranjo e uma reorganização a partir do eixo transversal (Passos & Barros, 2009).

É interessante essa virada que o oneito de transversalidade propõe, pois rompe om

uma visão idealizada da igualdade omo solução para o problema do poder. Dessa ma-

neira, oloa em evidênia que a utopia da igualdade não apenas esonde a diferença,

omo masara a origem da onstituição de um determinado grupo omo �igual�. Essa

onstituição usualmente é externa ao grupo, dada por um proesso de difereniação soial

onde um grupo determina o outro omo diferente de si e, portanto, internamente igual ou

homogêneo.

Uma instituição na qual o diagrama é seguido à risa é uma instituição om baixo

oe�iente de transversalidade. Nela, a irulação da palavra, dos afetos, do poder, oorre

apenas por trajetos pré-determinados, formalizados. A transversalidade diz respeito à

explosão da omuniação entre os níveis, em diferentes sentidos. Constrói, assim, um di-

agrama diferente, onde um ponto pode se ligar a qualquer outro ponto. Um diagrama de

hiperonetividade, omposto por relações não formalizadas, abertas à mudança e ao en-

ontro. A potênia enontra-se justamente no estabeleimento de relações entre os devires

minoritários que, ao se onetarem, produzem um desarranjo do sistema de organização

da realidade � vetor de aotização, aosmose, que gera novos arranjos da realidade (Passos

& Barros, 2009).

Guattari (2006) fala de aosmose para a�rmar o aos não omo pura indifereniação

ou universalidade, mas omo omplexidade que tem uma trama ontológia espeí�a,

imanente. Estar mergulhado nessa aosmose faz parte do trabalho neessário de quem

trabalha om a psiose, assim omo da analista instituional que se propõe a não resolver

a rise, mas levá-la às últimas onsequênias omo únia ondição de análise (Lourau,

2004b). Para Guattari, para trabalhar no interior da psiose ou da instituição é preiso

estar aberto, reeptivo, forjar um orpo sem órgãos que possa dar um �aesso pátio à

oisa aósmia� (Guattari, 2006, p.108). É deste mergulho que dependem suas possíveis

onquistas de oe�ientes de liberdade, o aesso a universos mutantes, a entrada em

registros de alteridade.

Iniiei a pesquisa-intervenção à proura de meios para fortaleer um movimento de

�usuários de saúde mental�. Foi isso que fez, em muitos momentos, que eu insistisse em

reforçar a identidade do �usuário�, e em sua diferença positiva om relação ao �pro�ssional�.

Ao fazer isso, eu prourava problematizar a prátia dentro da reforma psiquiátria e da

luta antimaniomial de se apresentar omo um movimento misto, por entender que a

suposta igualdade masarava as maneiras pelas quais o poder pro�ssional se sobrepõe,

relegando as produções dos �usuários� a um segundo plano.

No entanto, om essa estratégia eu insistia em uma diferença rígida, dada de antemão,

que o proesso de pesquisa-intervenção me obrigou a repensar. Perebi que assim omo a

�saída pedagógia�
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, a �saída identitária� tampouo olava naquele grupo. Havia por de-
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mais sutilezas envolvendo a própria ideia de ser um �usuário� para que isso fosse assumido

omo uma identidade militante, reivindiativa, por parte daquele grupo espei�amente �

e talvez, de maneira mais geral por outros �usuários� no Brasil, omo tem sido observado

na literatura.

Ao reforçar o lugar do �usuário de saúde mental� omo a pessoa diagnostiada, que

viveu erto tipo de sofrimento, que utiliza os serviços de saúde mental, mesmo no sentido

de resgatar sua positividade, também sustentávamos a normalidade omo ausênia de on-

tato om este mundo. Eu e os outros �ténios� nos retirávamos do mundo da louura, nos

afastávamos da possibilidade de ontágio. Mesmo prourando inverter os valores, empo-

derar e emanipar o �louo�, o efeito pareia ser o oposto. Como a�rmar uma alteridade ao

mesmo tempo em que insistimos em afastá-la de nós, em não pereber em nós a intrusão

da diferença?

Em nossa experiênia, não foi pela via identitária que os efeitos mais interessantes

se produziram; pelo ontrário, foi justamente no desfazer identidades e separações que

potênias singulares puderam advir. A força que eu tentava imprimir, por mais �bem-

intenionada� que estivesse, ia no sentido da horizontalidade, e nesse sentido reforçava

também os vetores vertializantes. A transversalidade é que mostrou ser a orientação

realmente mais potente.

Ao mesmo tempo em que eu insistia sobre as qualidades dos �usuários�, reforçando

uma suposta �identidade oletiva�, ia ada vez mais oupando um lugar entral na sus-

tentação organizativa da assoiação. Atualizavam-se, assim, as tradiionais relações entre

�usuários� e �pro�ssionais�. Na busa de garantir o funionamento mais ou menos ons-

tante da assoiação, sem que a nossa frágil entidade suumbisse às múltiplas demandas

à qual estava sempre submetida, não onseguíamos em nosso otidiano analisar a situa-

ção em que nos enontrávamos, e entender por que estávamos sempre em meio a tantas

di�uldades.

Se a análise de impliações se oupa de dar visibilidade às diferentes pertenças, referên-

ias, motivações, investimentos libidinais, a sobreimpliação é seu ontrário: a di�uldade

de analisar as diferentes dimensões oloadas em jogo, quando isolamos um dos ampos de

análise (Lourau, 2004a). Coimbra e Nasimento (sd) disutiram omo a sobreimpliação

é produzida entre os ténios soiais a partir do aúmulo de tarefas e da demanda por

respostas rápidas e ompetentes, frente a um ontexto de desassistênia e vulnerabilidade

produzidas pelo apitalismo neoliberal. No mesmo sentido, Vasonelos e Paulon (2014)

apontaram os risos de uma sobreimpliação assoiada à militânia identitária no ampo

da reforma psiquiátria.

Foram forças similares que se �zeram presentes em meu perurso, produzindo esse

efeito de sobreimpliação que hoje onsigo reonheer observando, por exemplo, omo

meu diário de ampo foi se transformando em uma lista de tarefas a umprir. À époa,

a sobreimpliação se fazia sentir omo in�modo, sobrearga, ulpa, preoupação, di�ul-
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dade de esrever e de pensar sobre o que se passava.

Também eu me vi assumindo, muitas vezes, o lugar de quem sabia, oloando-me em

desnível em relação aos outros que não podiam ontribuir � justamente aquilo que eu tanto

ritiava. Também em nossa relação, os �usuários� se retiravam, se ausentavam, se inibiam

quando alguma deisão se fazia neessária, delegando a mim ou a outro �pro�ssional� este

papel. Nesta rede de relações saber-poder, a nossa �onsientização� não era su�iente

para não se reproduzir os jogos dominantes.

A transversalidade serve, na pesquisa-intervenção, omo um prinípio-have para a

intervenção. Orientar-se pela ampliação do oe�iente de transversalidade, aumentar a

reeptividade a proessos aósmios, são pistas importante para se oloar na trilha da

produção de movimento nos grupos, para abrir espaço para a expressão da diferença,

possibilitar novas vias de irulação da palavra, de onstrução de saber, e desestabilizar

as relações de poder.

Neste sentido, a pesquisa-intervenção não visa produzir mudanças de omportamento

ou um proesso de onsientização previamente determinado. Ela não pode ter um aráter

utilitário visto que tem omo mote o questionamento do próprio �sentido� da ação. Ela visa

produzir movimentos, metamorfoses, que não podem, no entanto, ser de�nidas a partir de

um ponto de origem e um alvo a ser atingido, mas que são de�nidas omo proessos de

difereniação (Passos & Barros, 2000). Não é possível saber, de antemão, aonde se quer

hegar, pois a pesquisa-intervenção não é onduzida; todos aqueles que estão impliados

em um ampo é que são onduzidos e levados por ela, em sua proessualidade.

Nessa tarefa, uma das ferramentas da pesquisa-intervenção é onstrução de anali-

sadores, entendidos omo aonteimentos (no sentido daquilo que produz rupturas, que

atalisa �uxos, que produz análise) apazes de revelar, em seu próprio funionamento, o

impensado da instituição. O analisador arrega onsigo a possibilidade da análise (que se

desloa, portanto, da �gura da �analista�) ou de desnaturalização das prátias, atuando

omo atalisador no proesso de riação de novos sentidos. Na pesquisa-intervenção, os

aonteimentos analisadores é que onduzem a problematização das prátias, no ontexto

grupal e instituional onde se desenvolve o ampo, e não a ação onsientizadora da ana-

lista ou pesquisadora (Aguiar & Roha, 2007; Passos & Barros, 2000). Pelo ontrário:

a posição da analista instituional ou da pesquisadora em nenhum momento pode ser

onsiderada externa ao proesso de pesquisa e intervenção.

Foi importante o �histe-analisador� produzido pelo assoiado que brinou que eu era o

Lula da assoiação. Eu relutei muito em admitir que minha vontade de produzir autonomia

e idadania signi�ava querer onduzir o oletivo a um determinado lugar � àquilo que

eu onsiderava omo autonomia e omo idadania. Eu esperava que se produzisse, na

assoiação, uma erta forma de ser ativista, militante, algo que pudesse ser porta-voz de

uma erta identidade oprimida, aquela dos �usuários�.

Levei tempo para pereber que estava reproduzindo ertos modelos que não davam
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onta do proesso, que ertos ideais que eu arregava estavam sobreodi�ando a realidade.

Em meu afã trabalhadora-militante, eu não me perebia tentando fazer �dealque�. Opor

o mapa ao dealque é estar inteiramente voltado para uma �experimentação anorada no

real� (Deleuze & Guattari, 1995, p.22).

Assim, foi preiso me desarmar de tudo isso e me enontrar om o que se produzia

naquele oletivo espeí�o, em nossa assoiação. Para fazer o mapa de um proesso, era

preiso aompanhá-lo, �ar à espreita. Aprendi naquele oletivo o que signi�ava fazer

�n-1�, subtrair o uno da multipliidade para fazer o múltiplo (Deleuze & Guattari, 1995).

Subtrair o uno, para mim, signi�ou abandonar um maquinário idealista que havia me

subjetivado, das bandeirinhas que eu balançava arduamente, de minha vontade de �pro-

duzir� ertas oisas que idealizava. Não se tratam de questões pessoais apenas, mas de

um diagrama no qual estamos inseridos, pro�ssionais, �usuários�, familiares, militantes,

pesquisadores da �saúde mental�.

Este proesso foi oorrendo ao longo daquele primeiro ano de existênia da assoia-

ção, à medida que o in�modo produzido pela sobreimpliação obrigou uma parada para

análise. Assim, naseu a proposta de intensi�ar a dimensão partiipativa da pesquisa-

intervenção, e de propor a realização de uma pesquisa partiipativa � uma pesquisa em

assoiação.

5.2 A partiipação na pesquisa-intervenção

De aordo om Marisa Roha e Kátia Aguiar(Roha & Aguiar, 2003), tanto a pesquisa-

intervenção quanto as diversas formas de pesquisa-ação podem ser inluídas dentro de um

universo mais amplo, aquele das �pesquisas partiipativas ou olaborativas�. Isso porque

todas elas prouram, de alguma forma, envolver os saberes de todos que ompõem o ampo

de pesquisa, pensados omo o-autores de uma prátia de produção de onheimento.

Assim, falar em �pesquisa partiipativa� é mais ou menos omo falar de uma �assoi-

ação�: muita oisa diferente pode estar inluída dentro do mesmo termo. Em um rápido

olhar pela literatura na área, enontramos argumentos diversos na justi�ativa pela eso-

lha de estratégias partiipativas de pesquisa.

Identi�amos, primeiro, uma perspetiva que enfatiza a partiipação a partir dos di-

reitos humanos e da demoraia. Nessa linha, argumenta-se que as pessoas não devem ser

exluídas de ações e deisões que afetam suas vidas, já que a produção de onheimento

tem um impato direto sobre as vidas das pessoas e oletivos. Assim, elas têm o direito de

serem onsultadas e, de preferênia, devem ter a oportunidade de ontribuir ativamente

om o proesso de pesquisa.

Há uma perspetiva que prioriza a questão epistemológia, defendendo que o onhei-

mento ientí�o é sempre parial, espeialmente na pesquisa que envolve seres humanos.

Por este motivo, promover a pluralidade de perspetivas na produção de onheimento
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seria uma forma de aeitar e até minimizar a subjetividade inerente à pesquisa.

Enontramos também uma perspetiva pragmátia. Para os pesquisadores que tra-

balham nesta linha, as pesquisas partiipativas são esolhidas por fatores prátios. Seja

porque elas têm efeitos mais diretos sobre a vida das pessoas, e são mais failmente o-

loadas em prátia; porque são mais sensíveis às neessidades e interesses das populações

envolvidas; porque aessam mais failmente grupos vulneráveis ou fehados a pesqui-

sadores externos, produzindo onheimento mais �dedigno; ou ainda porque produzem

inovação a partir da riatividade resultante de oletivos heterogêneos.

Finalmente, uma quarta perspetiva resolve tornar partiipativas as prátias de pes-

quisa omo forma de romper om relações de poder hierarquizadas na produção de o-

nheimento. Geralmente objetiva-se atingir uma olaboração efetiva, um ontrole om-

partilhado das direções de pesquisa. Valoriza-se diferentes saberes na produção de onhe-

imento, reusando a autoridade ientí�a omo únia fonte de saber válido.

Na área da saúde e da saúde mental, as pesquisas partiipativas têm ganhado relevân-

ia, prinipalmente devido à maior valorização da partiipação dos �usuários� de saúde

na gestão do sistema e na produção de uidado (Cook, 2012)

78

. Áreas espeí�as dentro

do ampo da saúde desenvolveram metodologias de pesquisa na linha partiipativa, om

fundamentação a partir das espei�idades do ampo em questão. Na área da de�iên-

ia, por exemplo, temos o desenvolvimento da Emanipatory Disability Researh (Pesquisa

Emanipatória da De�iênia), que defende a partiipação das pessoas portadoras de de�-

iênia nas pesquisas, de forma a torná-las mais sensíveis aos seus interesses e neessidades

(Oliver, 1992; Merer, 2012).

Da mesma forma, na saúde mental também vêm despontando novas estratégias de

pesquisas partiipativas. É importante notar que os �usuários de saúde mental� têm es-

pei�idades em relação aos �usuários de saúde� de maneira geral. Como seus problemas

de saúde referem-se às suas apaidades �mentais�, seu envolvimento om pesquisas leva

a disussões teório-metodológias intensas � seja no sentido de questionar ou de a�rmar

suas possibilidades.

No Reino Unido, a partir dos anos 80, alguns �sobreviventes� pioneiros omeçaram

a realizar pesquisas loais. A pesquisa era pensada prinipalmente omo uma forma de

ativismo, à medida que dava visibilidade à diferença de perspetivas dos pro�ssionais e

dos sobreviventes a respeito de tratamentos, diagnóstios e do sistema de saúde mental

de maneira geral. Ao longo dos anos 90 e 2000, esse tipo de pesquisa se difundiu, om a

realização inlusive de pesquisas de grande porte, om maior �naniamento, estrutura e
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Um exemplo que se destaa é o grande resimento da Community-Based Partiipatory Researh

(Pesquisa Partiipativa de Base Comunitária), metodologia que propõe uma pareria entre pesquisadores

e omunidades no desenvolvimento de pesquisas sobre temas de saúde. Propõe-se que a olaboração se

estabeleça em todas as fases da pesquisa, desde a disussão do tema e do problema de pesquisa até a

disseminação dos resultados, omo forma de realizar pesquisas em saúde de forma mais étia, om efeitos

eduativos e de empoderamento (Blumenthal, 2011). Este tipo de pesquisa é inspirado pela obra de Paulo

Freire, que segue sendo uma poderosa in�uênia no ampo das pesquisas partiipativas.
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impato

79

.

Batizada de Survivor Resarh, essa linha de pesquisa reivindia não apenas a on-

sulta a �usuários de saúde mental� na realização de pesquisas , mas sua olaboração ativa

(pareria) e se possível seu ontrole total sobre a elaboração de investigações. O argu-

mento é que a pesquisa onduzida por �sobreviventes� não pode ser equiparada à pesquisa

realizada por pro�ssionais e aadêmios. Os �sobreviventes� alegam ter prioridades de

pesquisa diferentes, elaborar problemas de pesquisa de forma diferente, produzir resulta-

dos diferentes. Também de�nem o sofrimento de forma menos entrada no diagnóstio

e nos sintomas e mais nas experiênias, interpretações pessoais e na produção soial do

sofrimento (Sweeney, 2009).

Esta vertente também situa a pesquisa omo uma forma de produzir empoderamento e

mudança polítia, além de onheimento ientí�o (Rose, 2009). As pesquisas onduzidas

por usuários de saúde mental, apesar de onstituírem uma novidade importante em termos

metodológios, étios e polítios, ostumam ser mantidas em um lugar marginal no ranking

de ienti�idade determinado pelo onheimento �baseado em evidênias�.

No Brasil, tivemos reentemente a realização de algumas experiênias de pesquisa par-

tiipativa na saúde mental. A prinipal delas foi a �Pesquisa Avaliativa de Saúde Mental:

instrumentos para a quali�ação da utilização de psiofármaos e formação de reursos

humanos � GAM-BR�, pesquisa multiêntria desenvolvida sob a hanela da Aliança In-

ternaional de Pesquisa entre Universidade e Comunidade (ARUCI) do Canadá om uni-

versidades brasileiras. Através desta pesquisa, foi onstruída a versão brasileira do Guia

da Gestão Aut�noma da Mediação (Guia GAM), originalmente elaborado por usuários

de saúde mental e trabalhadores de serviços alternativos de saúde do Quebe.

O guia é um instrumento para interrogar o lugar da mediação na vida das pessoas, e

um grupo de pesquisadores se interessou por adaptá-lo ao Brasil omo forma de intervir

sobre este ampo de prátias que seguia sendo pouo disutido e problematizado dentro da

Reforma Psiquiátria. O proesso de tradução e adaptação ao Brasil foi realizado por um

grupo que reuniu pesquisadores das diferentes universidades, �usuários� e familiares. Em

seguida, realizou-se uma revisão rítia do guia adaptado, através de grupos de intervenção

que também eram mistos (Onoko-Campos et al., 2013).

O proesso da pesquisa partiipativa demonstrou ter sido extremamente rio. Não

apenas se produziu um instrumento útil de intervenção em saúde mental, esrito em

linguagem aessível e pensado a partir das experiênias reais, mas também o próprio
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Alguns exemplos inluem a pesquisa �Strategies for Living�, �naniada pela Mental Health Founda-

tion, na qual �sobreviventes� pesquisaram as estratégias e tratamentos onsiderados mais importantes

pelos seus pares para lidar om seus problemas de saúde mental (Mental Health Foundation, sd). Outra

pesquisa importante na área foi o �User Foused Monitoring�, um projeto �naniado pelo sistema de

atenção primária de Bristol, Inglaterra. Esta pesquisa foi oordenada diretamente por 18 �usuários�, que

entrevistaram pessoas internadas em serviços de internação psiquiátria, monitorando a qualidade dos

serviços prestados (Davies, 2009). Após essas duas pesquisas pioneiras, muitas outras foram realizadas a

partir de �naniamentos públios ou do tereiro setor (Sweeney, 2009).
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proesso de realização da pesquisa produziu efeitos para os �usuários� e pesquisadores

aadêmios envolvidos (Presotto et al., 2013; Silveira, 2013).

Além da partiipação nos grupos de intervenção, o projeto também ontou om a

gestão partiipativa através do Comitê Cidadão, um dispositivo instituído pela ARUCI �

Saúde Mental e Cidadania para os projetos de pesquisa da entidade. No Brasil, o omitê foi

omposto por nove integrantes, todos �usuários� ou familiares. Entre as ações do Comitê,

esteve a onstrução de ritérios para avaliação dos projetos e a esrita de um artigo

oletivo. Alguns dos membros do Comitê propuseram novos projetos de pesquisa para um

edital da ARUCI, demonstrando sua apropriação do proesso de pesquisa � um deles foi

o GUSM, Guia dos Usuários de Saúde Mental, realizado pela AFLORE

80

. As falas dos

membros do Comitê, relatadas por Passos et al. (2013), demonstram o quanto o proesso

foi transformador, produzindo efeitos raramente vistos nas interações entre aadêmios e

�usuários� no Brasil.

O desa�o metodológio da pesquisa partiipativa é o de subverter o sentido tradiional

do �pesquisar sobre� para a�rmar o �pesquisar om� o outro. Essa ompreensão da pesquisa

partiipativa remete ao que Moraes hamou de PesquisarCOM (Moraes, 2010).

PesquisarCOM envolve não tomar o outro omo alvo de intervenções, omo respon-

dente de pesquisa, mas sim de propor a esse outro um enontro de saberes. Em sua

pesquisa om egos, Moraes e Kastrup (2010) propuseram o�inas de experimentação

orporal onde não apenas puderam saber mais sobre a experiênia da egueira, mas tam-

bém produzir uma experiênia pereptiva original, singular, a partir da omposição om

os outros na pesquisa. Um enontro que produz um estranhamento, experiênia na qual

o pensamento pode advir. Moraes aponta a frase de Deleuze, segundo a qual os homens

pensam raramente, e mais sob um hoque, um golpe. Ela ontinua:

se tenho pensado algo, é assim, no golpe, no atrito, no embate om o mundo,

om os outros, om o ampo de pesquisa. É no estranhamento do enontro

om o outro que um pensamento pode advir. O pensamento não se reduz à

reognição, ao reonheimento de si mesmo ou de alguma forma dada e de�nida

de antemão, mas ao invés disso, o pensar envolve outras aventuras, enontros

inusitados om o mundo (Moraes, 2010, p.26).

Moraes retoma aquilo que Viniane Despret hamou de mal-entendido promissor,

�aquele que produz novas versões do que o outro pode fazer existir� (p.29). Ele anun-

ia que o outro que interrogamos é um expert, no sentido que ele pode fazer existir outras

oisas. Ali onde pareia haver uma erta ordenação estável de oisas, o mal-entendido

promissor abre uma bifuração, produz uma instabilidade, a possibilidade de uma deriva,

de uma variação.
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Ver Capítulo 2.
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Quando a pesquisadora se propõe omo aquela que tem a apaidade de agir e que

planeja os �ns da intervenção, o mal-entendido é tomado omo parasita, omo erro a or-

rigir. Por outro lado, quando pesquisadora e pesquisada estão impliadas em um proesso

de transformação, o mal-entendido não é negativo. Ele atua redistribuindo as apaidades

de agir: aquele que é interpelado, torna-se ativo no dispositivo de intervenção, mobiliza-o,

produz uma transformação que passa por todos envolvidos no ampo de pesquisa, e algo

se passa entre (Moraes, 2010).

Propomos aqui que a pesquisaCOM pode ser entendida omo uma forma de pesquisa-

intervenção na qual a dimensão partiipativa da produção de onheimento é ressaltada,

oloada em relevo. Se na pesquisa-intervenção a divisão sujeito/objeto é questionada

e problematizada, na pesquisaCOM a partiipação ativa do outro é radializada, pois o

outro é tomado omo pareiro na produção de onheimento, sujeito potente para formular

questões e dar novos rumos à pesquisa.

De maneira oerente om a proposta da pesquisa-intervenção, a pesquisaCOM é en-

tendida não apenas omo máquina de produção de onheimento, mas omo prátia per-

formativa, riadora de mundos. Pesquisar é fazer existir ertos mundos, engajar-se numa

polítia ontológia que, em última instânia, produz o mundo em que vivemos. Fia mar-

ada aí a in�uênia daquilo que Isabelle Stengers hamou de �guinada prátia�, uma

proposta epistemológia e metodológia na qual não se visa pesquisar determinados ob-

jetos ou oneitos, mas a forma omo são performados, pratiados, feitos (enated) no

otidiano

81

. A ideia subjaente é de que a realidade é onstruída, performada nessas prá-

tias � inlusive pelas próprias pesquisas que visam investigá-la. Neste sentido é que são

polítias ontológias, quando entendemos que as ondições de possibilidade, de existênia,

são onstantemente modeladas em prátias, que adquirem aí o seu sentido polítio.

Assim omo Mária Moraes, também visamos neste trabalho aprofundar a dimensão

partiipativa da pesquisa-intervenção. Alguns dos pesquisadores da Gestão Aut�noma da

Mediação (GAM) situam-na omo uma pesquisa-intervenção partiipativa(Passos et al.,

2013; Sade et al., 2013; Barros, 2015), em sua tese de doutorado a respeito da pesquisa da.

Seja nomeada omo PesquisaCOM

82

ou omo pesquisa-intervenção partiipativa, trata-se

efetivamente de intensi�ar esse traço partiipativo que já ompõe a pesquisa-intervenção

a partir do momento em que ela se propõe a abolir a distinção sujeito/objeto. O onvite

para produzir onheimento de forma partiipativa, om o outro, dentro de uma proposta

da pesquisa-intervenção, envolve tomar o ato de pesquisar omo um dispositivo possível,

em um ontexto grupal e instituional onreto.
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Segundo Moraes, o termo em inglês enat aponta para dois sentidos: enenar, representar um papel;

e fazer existir, promulgar.

82

Nomenlatura também adotada pela GAM, onforme Silveira (2013).
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5.3 A pesquisa omo dispositivo

O que entendemos por dispositivo? O dispositivo pode ser de�nido omo uma máquina.

Algo que oloa em movimento, que desenadeia operações, faz onexões, e que opera em

múltiplas dimensões.

Deleuze, em seu texto �O que é o dispositivo?� (Deleuze, 1996) disorre a respeito do

dispositivo na obra de Fouault, o grande analista dessas máquinas invisíveis. No período

mais iniial de sua obra, Fouault destaa duas dimensões do dispositivo: as urvas de

visibilidade e as urvas de enuniação. Assim, antes de tudo, os dispositivos são máquinas

de fazer ver e de fazer falar � ou seja, ada dispositivo tem o seu regime de luz e seu regime

de enuniado. O dispositivo prisão no modelo do panóptio é uma máquina de fazer ver

sem ser visto; já o dispositivo da on�ssão fez o sujeito falar de uma forma historiamente

nova, inaugural.

Além das linhas de visibilidade e enuniação, o dispositivo omporta linhas de força.

Deleuze propõe que, no dispositivo, as linhas de força fazem entreruzar as linhas de

visibilidade e de enuniação, agindo omo �ehas que ligam as palavras e as oisas. São

linhas de poder, que não se deixam ver nem falar, mas que se artiulam om o saber todo

o tempo.

O quarto tipo de linhas do dispositivo são as linhas de subjetivação. Linhas evideni-

adas na última fase da obra de Fouault, quando se oupa daquilo que se passa quando

as demais linhas de força dobram sobre si mesmas, atuam sobre si mesmas, riando um

espaço interno mas que não deixa de ser omposto pelo fora.

Quais seriam alguns dos dispositivos ontemporâneos, se quiséssemos re�etir sobre

o assunto omo forma de fazer apareer o oneito? Talvez poderíamos pensar que o

feminismo ontemporâneo no Brasil está atuando omo um novo dispositivo, fazendo ver

e falar, por exemplo, sobre o estupro omo uma ultura disseminada e não omo uma

prátia loalizada e espeí�a; onstituindo novas relações de força e novas subjetivações

femininas / masulinas neste proesso. Ou então, poderíamos pensar omo dispositivo as

oupações seundaristas, que deram visibilidade ao já banal abandono das esolas públias

no Brasil, e alteraram signi�ativamente as relações de poder no âmbito instituional,

produzindo subjetivações estudantis bastante diversas das que vínhamos aompanhando

nas últimas déadas.

Nesta perspetiva, entendemos os dispositivos omo máquinas que estão aí, operando

em nosso funionamento soial, produzindo novos disursos, prátias e proessos de sub-

jetivação.

Um pouo diferente é pensar o dispositivo em relação a algumas formas de pesquisa,

omo a pesquisa-intervenção e a artogra�a, onforme propõem Virgínia Kastrup e Regina

Benevides de Barros (2009). Estas autoras disutem o dispositivo omo um elemento

essenial à artogra�a e à pesquisa-intervenção. Podemos pensar o dispositivo, dentro

133



deste tipo de pesquisa, omo aquilo que dá onsistênia e passagem à diferença. As autoras

propõem que o dispositivo na pesquisa desempenha três movimentos-função.

O primeiro é um movimento-função de referênia. Um dispositivo, neste aspeto, é

pensado em sua faeta de reorrênia, de regularidade, pois opera em uma uma prátia

onstante e onreta, onde a artogra�a ou a pesquisa-intervenção se enarnam. Através

da regularidade do dispositivo, busa-se aessar a qualidade de repetição da subjetividade,

para poder onfrontá-la de forma mais segura om a variação, om a diferença. Constituir

um território que permita a desterritorialização. Um homem que enfrenta o medo de viajar

om um aderno onde registra seus pensamentos: o aderno funiona omo operador

onreto e loal do dispositivo línio. A função de referênia ria e ao mesmo tempo

tensiona um território, fazendo-o enontrar-se om seus limites.

O segundo movimento-função é de expliitação, que se refere justamente à apaidade

de fazer ver e falar do dispositivo enquanto máquina. Trata-se do dispositivo em sua

função de produzir saber, jogar luz e enuniar o que estava invisibilizado. É uma função

essenial dentro do proesso de pesquisa, função em que se artiula aos analisadores. Uma

entrevista, um programa de rádio, um grupo, todos podem ser bons dispositivos para

expliitar as linhas que ompõem um ampo.

O tereiro movimento-função é de produção de realidade. Trata-se da dimensão da

intervenção e de seus efeitos, em uma on�uênia om as duas funções anteriores. Para

as autoras, através da onstituição de um território e dos proessos de expliitação, pode-

se onseguir aessar um plano de virtualidades, alançar uma perepção pré-re�etida de

um ampo de forças. Esse aesso possibilita a ativação de virtualidades e a produção do

novo. Da tensão das linhas irrompe o novo, produzem-se novas onexões, ageniamentos,

movimentos. Deleuze (1996) diz que o dispositivo se de�ne pelo que detém em novidade

e riatividade. Diz ele:

O novo é o atual. O atual não é o que somos, mas aquilo em que nos vamos

tornando, aquilo que somos em devir, quer dizer, o Outro, o nosso devir-outro.

É neessário distinguir, em todo o dispositivo, o que somos (o que não seremos

mais), e aquilo que somos em devir: a parte da história e a parte do atual. A

história é o arquivo, é o desenho do que somos e deixamos de ser, enquanto o

atual é o esboço daquilo em que vamos nos tornando. Sendo que a história e

o arquivo são o que nos separa ainda de nós próprios, e o atual é esse Outro

om o qual oinidimos desde já (s/p).

O dispositivo, portanto, deve atalisar este enontro om esse �Outro om o qual

oinidimos desde já� � ou seja, um enontro om o devir. O atual não é neessariamente

melhor ou pior do que o que já deixamos de ser, mas puramente diferente. Sobre a questão

de que dispositivos seriam preferíveis aos outros, Deleuze sugere seguir Espinoza, Nietzshe

e Fouault, e julgar os dispositivos por ritérios de imanênia e não de transendênia:
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segundo aquilo que detêm em `possibilidades', em liberdade, em riatividade,

sem nenhum apelo a valores transendentais. Fouault alude a ritérios `estéti-

os', entendidos omo ritérios de vida que, de ada vez, substituem pretensões

dum juízo transendente por uma avaliação imanente. Ao lermos os últimos

livros de Fouault, devemos, o melhor que possamos, ompreender o programa

que ele propõe aos seus leitores. Uma estétia intrínsea dos modos de exis-

tênia omo última dimensão dos dispositivos? (s/p).

De uma maneira geral, poderíamos resumir dizendo que abe ao dispositivo expliitar

aquilo que somos para que possamos nos tornar outros.

Radializar a dimensão partiipativa da pesquisa-intervenção, ou esolher a pesquisa

omo dispositivo, foi uma esolha metodológia que pretendia mobilizar algo que estava

em urso em nosso oletivo � um erto assentamento das relações em padrões onheidos,

fortemente hierarquizados, que onsientemente prourávamos ombater mas que insis-

tiam em se impor no otidiano. Algo que viesse produzir o novo entre nós, ao mesmo

tempo que pudesse produzir outras formas de ver e falar sobre estes muitos atravessamen-

tos que se oloavam. Algo que reverberasse sobre o regime de vozes e silênios, de luzes e

sombra, que ajudavam a determinar quem podia fazer, falar, onheer, e quem não podia.

A pesquisa é onheida omo estratégia de produção de onheimento, muito mais do

que omo um dispositivo de intervenção. Ela foi esolhida prinipalmente porque pere-

bíamos que algo do saber era ruial para a ordenação de nossas relações. O saber ténio,

pro�ssional, aadêmio, sustenta-se sobre o prestígio do onheimento ientí�o, eixo en-

tral da soiedade moderna e ontemporânea. É a partir destas bases que é permitido aos

saberes psiquiátrios, psiológios, e a todos aqueles envolvidos na área de �saúde men-

tal� a gestão do otidiano do �usuário�, de sua idadania e de sua autonomia. Nesta mesma

operação que dá a legitimidade ao saber pro�ssional, a pesquisa ientí�a historiamente

retirou da experiênia seu registro de valor, destituindo por exemplo a experiênia de vida

dos �usuários� omo uma fonte válida de onheimento.

Quando se oloa a questão �é tal onheimento verdadeiramente ientí�o?�, Fouault

(2007) propõe que não se está apenas perguntando sobre sua estrutura formal ou lógia,

ou sobre em que medida obedee aos preeitos do método ientí�o. Esta pergunta na

verdade deve ser preedida de outra, mais reveladora: que tipo de pretensão de poder

está envolvida no projeto ientí�o, ou seja, na própria pretensão de ser uma iênia? Que

tipo de saber se proura desquali�ar quando interrogamos sua ienti�idade? Que sujeito

falante, que sujeito de experiênia ou de saber se quer menorizar?

A ideia era oloar em questão a hegemonia deste aparato ténio-ientí�o omo pro-

dutor do únio saber verdadeiro através da abertura de seu funionamento. Proporionar

o aesso de outros tipos de saber a este sistema de veridição poderia ser uma forma de

interrogar a sua autossu�iênia, sempre presumida, visto que não assume nenhuma forma

de omplementaridade ou de ontraposição. Ao mesmo tempo, era também uma maneira
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de interrogar a insu�iênia daqueles saberes produzidos por outros meios. Propor que

�zéssemos uma pesquisa juntos era, sobretudo, a proposta de produzir um enontro entre

saberes, tomando a pesquisa omo meio omum, aessível, não saralizado de produção

de onheimento.

Enquanto dispositivo, a pesquisa se desdobrou nos seus três movimentos-função. Pri-

meiramente, a referênia. O onvite para pesquisar, o enquadre das reuniões matutinas, a

suspensão dos problemas administrativos, tudo isso permitiu que embarássemos em algo

novo e distinto do que fazíamos antes na assoiação. Quinzenalmente nos enontrávamos

para fazermos juntos aquela nova atividade, enfrentando os medos e reeios que não dei-

xam de aompanhar a mudança. Dando onsistênia a essa nova prátia, onstituíamos

um novo território, onde podíamos nos experimentar e nos desterritorializar juntos.

O segundo movimento-função, de expliitação, pode ser loalizado, por exemplo, em

nossa maravilhosa máquina de fazer perguntas. O mal-entendido iniial permitiu que

estabeleêssemos uma relação de produzir perguntas e respostas interessantíssimas, em

um proesso de questionamento que não enontrava espaço na on�guração instituional

anterior. Pudemos assim ombater o sileniamento que estava se produzindo na assoia-

ção, onstantemente assolada por demandas burorátio-instituionais que imediatamente

hierarquizavam o grupo entre os que sabiam ou não sabiam as respostas. A partir do mo-

mento em que as perguntas situavam-se de nosso lado, pudemos enuniar o que estava

invisibilizado, mudando as regras do disurso.

A expliitação passou pela desoberta de que havia pessoas que se onsideravam usuá-

rias e outras que não se onsideravam, mesmo �usando� serviços de alguma forma. Regiões

de hierarquização que eram sentidas, mas nuna ditas ou questionadas. Vimos também

que em alguns lugares a pessoa poderia ser usuária, em outras paiente, em algumas podia

ser as duas oisas. Toamos a questão do dinheiro que estava sileniada na assoiação, de

forma paradoxal à sua missão de gerar renda. Demos visibilidade à nossa vontade omum

de entender o mundo que nos era e aquilo que se passa dentro de nós, de aprender a

uidar de si e uidar do outro. Conheimentos que estavam irunsritos a áreas privativas

do onheimento foram abertos, soializados, e se enontraram om outros, que �avam

esondidos na intimidade pessoal.

O mal-entendido, inesperado que se produziu no enontro, possibilitou um agenia-

mento riativo e riador, que não poderia de modo algum ter sido planejado ou previsto.

Assim, a pesquisa foi ganhando outros ontornos, deixando de ser um instrumento de

intervenção ténia para ser algo omum. As linhas de força iam sendo perturbadas, em

uma reon�guração do ampo de saber-poder. Isso já diz respeito ao movimento-função de

produção de realidade, no sentido de uma produção de realidade omum, e não externa.

Ao mesmo tempo em que eu onduzia algumas ações da pesquisa, era também onduzida,

e minha própria pesquisa se modi�ava naquele enontro. Na apresentação da pesquisa

na universidade, o momento em que eu me tornei dispensável ondensou, em um miro
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aonteimento, diversas mutações invisíveis realizadas ao longo do proesso.

Transformamo-nos assim em pesquisadores, atualizando um devir-pesquisador que de

erta forma já se fazia sentir de forma virtual em todos nós. Nossa uriosidade sobre o

mundo, a vontade de saber mais, de onheer nossa própria singularidade, de desobrir

sobre o outro, tudo isso enontrou orpo nesse dispositivo.

Quando iniiamos a pesquisa juntos, ainda estavam em mim muitas destas idealiza-

ções, destas bandeiras. O proesso de pesquisa foi importante, do ponto de vista da minha

impliação om o projeto, porque produziu muitos outros aonteimentos que modi�aram

radialmente minhas onepções pessoais. Nos diferentes movimentos-função do disposi-

tivo foram também �ando visíveis minhas próprias impliações om o projeto, forçando

meu onfronto de forma mais intensa om essas questões.

Quando eu insistia, por exemplo, que a pesquisa deveria ter um benefíio mais amplo,

meus pareiros de pesquisa se espantavam: �omo a pesquisa pode bene�iar a assoiação

se não vai nos bene�iar, a ada um dos assoiados?�. Naquele momento, o grupo produziu

um desloamento em minha visão iniial da pesquisa. Eu ainda estava mais para as bandas

da pesquisa-ação � querendo olher dados que pudessem servir para subsidiar uma ação

oletiva. Rafa e Sérgio me apontaram os aminhos da pesquisa-intervenção: estabeleer

um proesso de produção de onheimento que não separe sujeito e objeto, e no qual os

pesquisadores são neessariamente afetados. Naquele espanto, eles também me afetaram

e modi�aram minha visão da pesquisa.

Da mesma forma, à medida que as perguntas e respostas se tornavam guias para nosso

questionário, a nossa subjetividade enquanto pesquisadores deixava de ser ruído da pes-

quisa, para se on�gurar omo o melhor aminho: o método. Mas não era a subjetividade

dada, identitária, a experiênia fenomenológia do �usuário� que se apresenta omo pista.

Eram os proessos de subjetivação que se produziam inlusive ali, enquanto nos dediá-

vamos a pesquisar, a fazer perguntas. A pesquisa, à medida que vai se pautando por um

objetivo de onheer o outro através daquilo que está mobilizado em si, tornou-se um

proesso de se onheer e se autoproduzir. Um ageniamento que engendrou um exeríio

re�exivo, uma prátia e uma investigação de si.

Esolher a pesquisa omo dispositivo envolveu também uma tensão onstante om a

estrutura dada pelo método ientí�o. Não estávamos apenas fazendo um exeríio livre

de pensamento � havia um método a seguir, uma ordem para as oisas, um rigor que al-

mejávamos alançar. Esta esolha restringia nossas relações om os entrevistados, que não

podiam falar livremente onoso, e estavam irunsritos às perguntas do questionário.

Ela também agia sobre o direionamento de nossos enontros. Por vezes me vi ortando

uma disussão interessante para que onseguíssemos terminar uma determinada tarefa.

Era uma linha tênue entre seguir os movimentos do oletivo, permitir que o proesso

tomasse aminhos inesperados, e onduzi-lo de forma a alançar um resultado �nal, um

produto. Penso que o produto foi importante, e não teria sido a mesma oisa se tivés-
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semos, ao �nal de um ano, interrompido a pesquisa sem �nalizá-la. Por outro lado, foi

absolutamente impresindível permitir que o inesperado aonteesse, priorizar o proesso.

A deriva mostrou-se parte intrínsea do método de pesquisar juntos, de pesquisarCOM,

de pesquisar partiipativamente.

Foi preiso pesquisar se deixando afetar pela aosmose: suspender as idealizações pes-

soais e grupais sobre o que deve ser o produto-pesquisa, para poder tornar-se orpo sem

órgãos. Sem suportar habitar o aos, não haveria a máquina de fazer perguntas. Sem um

espaço que realmente permitisse a riação, a invenção, o pensamento, não teria havido pro-

dução de onheimento � espeialmente em se tratando de ontextos partiipativos onde

a interfae om a louura se faz presente em todos os seus sentidos. Não há possibilidades

de se fazer qualquer pesquisa deste gênero sem se permitir a deriva neessária.

Das ontradições que me povoavam, uma das mais básias diz da relação entre o aos

e a ordem. O aos atrai e assusta, a ordem vem para domestiá-lo, fazer dele território

onheido, pai�ado. Eu aprendi na vida a reonheer as qualidades produtivas do aos

e prourei estabeleer om elas uma relação de proximidade. Mas nossas apaidades

pessoais de habitar essa vizinhança do aos variam. Alguns têm invejável talento para lá

estarem e permaneerem; em mim, por vários motivos, era na maior parte das vezes tenso

e difíil me demorar demais pelas paragens louas. Minha apaidade de suportar o aos

não era tanta quanto eu gostaria � eu preisava retornar seguidamente à segurança de

terras mais ordenadas. Nesse ir e vir sempre fui levando a vida: ora mais solta, ora mais

próxima das rédeas. No proesso de onstituir a assoiação, essa dinâmia tornou-se algo

ruial.

Havia oasiões em que não onseguíamos nos fazer entender em nossas onversas,

omo se estabeleêssemos um diálogo impossível. Às vezes, ada um pareia falar sobre

um assunto diferente. Ou então todos falavam ao mesmo tempo, exaltados. Não raro,

uma palavra mal-interpretada gerava uma onfusão difíil de desfazer. Por vezes nos de-

parávamos om a indissolubilidade das ertezas que maram a subjetividade psiótia. As

reuniões administrativas eram eventualmente invadidas por neessidades de ompartilhar

uma dor, um sofrimento, uma indignação, uma história de vida

83

. Havia momentos em

que nos desestabilizávamos todos, uns aos outros. Não era apenas o sofrimento intenso de

um, a deriva de outro, a ansiedade de todos. Era também o enlouqueimento ordinário dos

grupos, dos oletivos, que nos ontagiava. Ânimos exaltados, tensões, brigas, desenontros

que fazem parte da aventura grupal.

Essa louura-em-nós representava a borda da experiênia-limite: não apenas da louura

em si, mas também da morte do grupo, do �m da organização, da dissolução no aos.

Em minha missão de não deixar morrer a assoiação enquanto entidade organizativa,

83

Lembro-me, por exemplo, de uma reunião tumultuada, na qual preisávamos �nalizar um projeto

para submeter a um edital de aptação de verba. Um novo partiipante da assoiação oupava todas as

brehas para ontar sua dolorosa história de vida. Qual urgênia era, ali, mais urgente?
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sustentada pelos meus ideais já menionados, eu teia onstantemente novos territórios

ordenados. Nessa lida não estava apenas eu, mas aqueles de nós mais atraídos pela margem

neurótia, aquela que é soialmente reompensada e que rendia frutos visíveis em termos

de avanços da nossa entidade no mundo. Apenas aqui e agora, à distânia no tempo e

espaço, onsigo pereber mais laramente esse proesso. Por um período, eu oupei o lugar

de sustentar essa função om mais proeminênia � talvez devido às minhas araterístias

pessoais e à ausênia de outra pessoa disponível a fazê-lo. Oupar este lugar, no entanto,

se fez às ustas da perda de um lugar mais potente de análise, que era minha proposta e

objetivo iniial.

Cabia a nós a tarefa de aprender a nos autogerirmos omo oletivo enlouqueido, aberto

para a louura, que se permitia ser abalado por ela em todas as suas formas. Formar uma

�assoiação de usuários de saúde mental� era uma proposta que remetia ao mesmo tempo à

neurose e à psiose, à normalidade e à louura. Só assim poderíamos existir, se quiséssemos

ser o que pretendíamos. Preisávamos habitar esse paradoxo, esse limiar, esse entre. Saber

ompor um ampo organizativo, um espaço de anoragem, mas permitir as �utuações,

dar espaço para se experimentar a louura sem perder o ontorno do oletivo: às vezes

sustentar a pauta, às vezes mandar tudo para o espaço! Isso nos tornava ainda mais lentos,

em termos da rapidez de nossa �produtividade�, e intensi�ava nossa angústia. Pareia que

nuna fazíamos nada! Mas às vezes a gente parava para pensar, e via que tínhamos feito

muito! Nos admirávamos om o tamanho de nossas onquistas � nós que podíamos tão

pouo. Era difíil materializar nossa produção, porque ela era geralmente invisível. Ela

aonteia prinipalmente em nós, através de nossa disponibilidade ao enontro.

Compartilhar o uidado foi fundamental. Se nos tornamos todos pesquisadores, tam-

bém nos tornamos todos psiólogos, e todos �usuários�. A partir do momento em que o

uidado deixava de ser ato privativo do pro�ssional e tornava-se ompartilhado entre o

grupo, uma outra potênia surgiu, anorada no saber e na sensibilidade de ada um. Dessa

forma, pudemos nos onstituir em ontato om aquilo que transbordava em nós, ientes

de nossa apaidade de aolher o que viesse. Foi a partir deste enontro que se onstituiu

o grupo de ajuda mútua dentro da assoiação. Tratava-se, no fundo, de uma questão étia

que se oloou ao grupo. Poderíamos ter esolhido alar, exluir, normatizar, em nome

da governabilidade da entidade. Mas oletivamente sabíamos que essa esolha impliava

em abandonar o propósito mesmo que nos unia, de ontribuir om a onstrução de um

mundo mais heterogêneo e aolhedor da diferença. Ela desfazia o próprio sentido de nossa

existênia em assoiação. Esolhemos operar a assoiação na onvivênia intensiva om a

louura, em toda sua potênia desorganizativa e irruptiva. Foi muito importante desobrir

em ato que isso era possível para nós.

Da mesma forma, modi�ar as relações de saber-poder através da pesquisa também

possibilitou borrar as fronteiras e limites entre �usuários� e pro�ssionais. No entanto,

omo apontei no iníio desta seção, a onstrução da pesquisa era uma proposta híbrida,
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om atravessamentos distintos. O universo das pesquisas partiipativas abriga uma ampla

gama de intenções, de �liações epistemológias, étias, polítias. Em mim, noções muitas

vezes ontraditórias enontravam abrigos. Assim omo enontramos diferentes versões

da reabilitação psiossoial oabitando pai�amente lado a lado

84

, também em mim

propostas emanipatórias, de empoderamento, de reforço de identitário haviam feito raiz.

Foi o proesso de pesquisa que me forçou a pereber estas ontradições, e que permitiu

que esta tese adquirisse um outro rumo. De uma tentativa de investigar omo se produz

a idadania e a autonomia, fui obrigada justamente a investigar essa questão omo um

problema em si, que mereia ser interrogado, a partir da expliitação deste problema no

enontro om a pesquisa.

Valorizar a experiênia do �usuário� pode ser uma forma de multipliar as versões da

verdade, ou de prourar eleger outro saber soberano, alegando que o �usuário� tem um

aesso espeial à verdade por ter tido a experiênia direta da louura, do sofrimento ou

do tratamento. Estas a�rmações, que proliferam também no ampo que mapeamos, têm

tido importânia quando questionam a hierarquização dos saberes e abrem espaço para

outras formas de produção de onheimento. No entanto, elas também ontinuam jogando

o mesmo tipo de jogos de verdade, nos quais a verdade se loaliza ora em um, ora em outro

lado. Este tipo de visão fenomenológia da experiênia aaba susitando a naturalização

de sua veridição, omo se a experiênia fosse um ampo indeterminado, independente de

qualquer produção soial. Também proura a�rmar o sentido de que o saber experienial

seria essenialmente minoritário, questionador, revoluionário, transformador das formas

majoritárias de produção de onheimento.

Deleuze e Guattari (1977) introduzem o oneito de menor a partir da obra de Kafka,

proposta enquanto uma literatura menor. A literatura menor se arateriza por ser re-

voluionária em seu efeito desterritorializante, em sua inseparabilidade da polítia e da

enuniação oletiva. Uma obra menor não fala por si mesma, mas fala por milhares. Trans-

forma a língua para fazer passar um povo, um bando, uma matilha, um oletivo. Em Mil

Plat�s, os autores (1997) desenvolveram aquilo que é �menor� a partir da fuga a um padrão

majoritário, molar, identitário: padrão homem-brano, adulto-maho. A�rmam que todo

devir é devir-minoritário, devir-menor. Menor no sentido da nota menor, nota transgres-

sora, dissonante, menos brilhosa mas não menos potente. Menor no sentido que Manoel

Bandeira era um �poeta menormenormenorme�
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Mulheres, rianças, animais, vegetais, moléulas, podem ser devires minoritários quando

produzem desterritorializações nos padrões majoritários. No entanto, é preiso não on-

fundir �minoritário� enquanto devir ou proesso, e �minoria� omo onjunto ou estado.
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Conforme Capítulo 1.
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Esta disussão está desenvolvida mais plenamente no artigo �Os saberes menores e a profanação aa-

dêmia: os sentidos da experiênia�, de Carolina Chassot, Mateus Cunda e Lívia Zanhet, a ser publiada

na revista Pólis e Psique. Deste artigo, aqui reproduzimos alguns parágrafos, om a permissão dos olegas

autores.
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A�rmam: os judeus, os iganos, et., podem formar minorias nessas ou naquelas ondições;

ainda não é o su�iente para fazer delas devires. Para o negro se tornar um devir-negro,

para a mulher se tornar um devir-mulher, é preiso que deixem de se de�nir a partir

do metro-padrão que onstitui a maioria. Nesse sentido, a minoria não é essenialmente

minoritária; é através de um proesso, de um devir, que ela se torna menor, e aí reside

sua potênia.

Em nossa pesquisa, as duas aepções do termo menor estavam em onstante tensão.

Propor a onstrução de uma pesquisa a partir de um grupo de pesquisadores �usuários� era

uma proposta híbrida. Havia a inspiração da pesquisa-intervenção partiipativa, da pes-

quisaCOM, mas também da survivor researh, da disability researh, da pesquisa-ação.

Havia uma vontade de transversalizar mas também de horizontalizar, de misturar e tam-

bém de resgatar; de valorizar um saber natural, identitário, e também de produzir algo

novo no enontro.

A pesquisa-intervenção possibilitou evideniar esta ontradição, experimentar outros

posiionamentos e desobrir aqueles que tinham mais potênia. Passamos a nos perguntar

se as linhas de fuga passariam, talvez, não pelo fortaleimento da identidade oletiva, mas

pela desestabilização das identidades. Desistir de a�rmar o que é ser �usuário�, para ver

essa ategoria proliferar, explodir. Coloar em questão minha própria identidade omo

�pro�ssional�, omo �psióloga�, para desobrir que, mais do que resgatar o outro om o

onheimento, eu é que preisava ser resgatada de minha própria formação, arregada de

idealizações paralisantes. Permitir que o onheimento pudesse ser afetado pelo seu objeto

e vie-versa envolveu perturbar a narrativa raionalista hegem�nia, abandonar o metro-

padrão da normalidade

86

para se aventurar em um saber realmente menor, minoritário,

porque onstituído entre. O saber menor, eu desobri, não é o saber �do usuário�, mas o

saber que surge entre nós, de nosso enontro e de nossa disposição a produzir onheimento

juntos. Ele se torna possível na aventura de perturbar a estabilidade dos saberes.

Foi preiso operar a inversão da metodologia: de metá-hodos, um aminhar que visa

alançar metas pré-�xadas, para hodos-metá, um aminhar que traça, no perurso, suas

metas (Passos & Barros, 2009). Os aminhos foram se fazendo à medida que aminháva-

mos. Fui oletando as pistas, prourando me guiar pelo que aumentava nosso oe�iente de

transversalidade, por aquilo que fazia ageniamento e onexão, que fazia rizoma. Apesar

de minhas idealizações estátias, estes oneitos móveis, proliferantes, foram os melhores

indiadores para saber por onde seguir.

Os dilemas e as viissitudes do trabalho de pesquisar juntos na omposição de saberes

distintos nos levam a pensar na noção de experiênia onforme trazida por Fouault

(Fouault, 1978; Pelbart, 2013). O autor traz um ontraponto entre o entendimento da

experiênia a partir da fenomenologia e aquele apresentado por autores omo Nietzshe,

Blanhot e Bataille. Para os fenomenólogos, há uma busa de reonstituir a experiênia
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otidiana omo forma de resgatar o sujeito, entendido omo transendental. Trata-se de

extrair as signi�ações da experiênia a partir desta dimensão subjetiva. De maneira

radialmente diferente, a experiênia em Nietzshe, Blanhot e Bataille tem omo função

arranar o sujeito de si mesmo, em um proesso que requer o máximo de intensidade, e que

beira o �invivível�, ou aquilo impossível de viver, a experiênia do limite. A experiênia aí

é um empreendimento de des-subjetivação, de impessoalidade, de metamorfose.

Estas duas formas de entender a experiênia têm in�uênias distintas sobre as tendên-

ias ontemporâneas que busam rea�rmar o lugar da experiênia na onstrução do saber,

e na valorização dos saberes menores. Pode-se, por um lado, entender a experiênia omo

remetendo a um sujeito transendental, e nesse sentido valorizar a experiênia signi�a

rea�rmá-la omo verdade última, aquela que diz do sujeito, e que deve ser reintroduzida

no onheimento ientí�o omo forma de reonetá-lo om uma verdade da qual se afas-

tou. Neste sentido vão as propostas de valorização da voz dos usuários, e reivindiações

de uma experiênia espeí�a que deve ser a únia a autorizar determinados disursos de

resistênia.

Por outra via, no entanto, vão as propostas de valorização da experiênia no sentido

dos saberes menores. Estas visam produzir experiênias singulares de enontro, de afeta-

ção mútua, de alteridade, em que não se busa extrair essênias da experiênia, a�rmar

identidades, mas sair de si em direção a outra oisa, tornar-se outro. São proessos difíeis,

tensos, porque busam justamente operar ortes nas relações de saber e poder que nos

onstituem a todos, em relação às quais nuna estamos em exterioridade. Mas apostar

nessa dimensão da experiênia é não desistir de sempre produzir desloamentos em uns

e outros, nós e eles, e assim produzir novos saberes a partir do enontro(Cunda et al.,

2017).

Estar em assoiação era também estar afetado pelo outro, om todas intensidades que

isso produz. Deixar-se afetar envolve poder deixar que algo aonteça entre nós. Foi estar

nessa onstrução / dissolução ontínua que é a onstrução do omum � algo muito diferente

de atingir um estado de omunidade. A omunidade, no sentido que normalmente vemos

em uma in�nidade de abordagens �omunitárias� (inlusive aquelas de pesquisas partii-

pativas) é geralmente pensada omo uma abstração: um onjunto de pessoas que onvive

em uma suposta harmonia, unidas por laços de solidariedade, fraternidade. Nossa onvi-

vênia foi amigável, mas não era harm�nia. Não estávamos equiparados em uma linha

horizontal, omo num paraíso perdido. Esta é a diferença entre o omum e a omunidade,

em sua aepção mais orrente. O omum, diz Negri (2008) não passa de uma onstrução

ontínua; é onstante onstrução e dissolução. O omum se passa quando modalidades

singulares (e não indivíduos) se reúnem, se reon�guram, se expressam em onjunto �

quando singularidades enontram expressão através de uma atividade soial.

Uma riança diz: � Afetar é quando aiona um ponto frao na gente. Outra

riança para seu olhar em nós na esquina. Ultrapassa o vidro do arro. Na mão
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uma aixa de sapato. Rouba a tranquilidade do protegido orpo maquinado

pela relação om um arro. A regra de omo reagir é lara: não abra o vidro,

disfare a visada, não se mostre presente. O que pode sair daquela aixa? Uma

arma? Algo insiste, nos afeta e nos força a olhar para ela. Mais ainda, olhamos o

olhar infantil e tiramos o vidro e a aixa que estabeleem o limite. A aixa abre.

Nela, um passarinho. Desulpa para os olhares se enontrarem. Já é tarde, as

regras deixaram de vigorar. Estávamos riança-pássaro-adulto em um quando

perturbador. O pensamento nos leva, entre olhares e afetos, quando um jovem

diz para um dos pesquisadores: �Voê tem medo de ser assaltado?�. Olhares se

olham. �Todos sentimos medo�, responde o pesquisador. Temos medo de que

nos agridam, que levem oisas que gostamos, temos medo... Na aixa estava um

pássaro, também estava a possibilidade de uma arma, e in�nitos possíveis que

nos rodeiam quando vivemos a abertura ao afetar. Ao vivermos estes olhares,

emprestamos nossos orpos para estar nessa relação, apaidade de afetar e

ser afetado (Lazzarotto & Carvalho, 2015).

Nós nos afetamos quando embaramos na onstituição da assoiação, e mais ainda

quando resolvemos abraçar a proposta de pesquisar juntos. Esta tese proura mapear os

aminhos desse proesso afetivo, afetado, que ativou em nós novos embates. Afetar-se

é modi�ar-se, o que nuna é um proesso onfortável, harm�nio ou mesmo agradável.

Mas produzir a mudança é algo que tem valor justamente porque transforma, porque nos

obriga a diferir do que somos.

Quando me pus a seguir os movimentos do grupo, a me oloar de outra forma nas

relações de poder, permitindo me afetar pelas outras formas de onheer que omeçavam

a proliferar, as mudanças omeçaram a aonteer. Foi um proesso difíil e irregular. Foi

preiso me despir de meus pressupostos, que determinavam o que deveria ser uma assoia-

ção, que tipo de ação deveríamos fazer, que tipo de relações ter, que tipo de pesquisa fazer.

Desistir de guiar o proesso a um ponto predeterminado, onde atingiríamos a autonomia,

onde pudéssemos resgatar a idadania, alançando o grande sonho antimaniomial. Foi

preiso desobrir que não se resgata a idadania omo um paladino resgata uma prinesa.

Fui me desloando, ao longo do proesso, de um posiionamento identitário, horizon-

talizante, para aeitar a possibilidade de ontágio, de afetação. Fui aprendendo a desistir

da difereniação eu/outro omo estratégia de emanipação, para deixar passar algo que

não é a identidade do grupo, a identidade individual, mas algo que aontee entre. É da

dimensão do aonteimento que falamos, e que podemos (talvez? se ainda quisermos?)

falar em idadania e autonomia. Não omo estados, mas omo algo que exeremos nas

relações. Uma atividade soial diferente, que permite existênia às singularidades, às mul-

tipliidades. Algo que não fala de indivíduos que alançam determinados estados, mas de

proessos de afetação mútua, em uma abertura dolorosa mas impresindível para a vida.

Foi assim que novas perguntas puderam ser feitas, perguntas que eu ertamente nuna
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faria, e que eram feitas om failidade e veloidade atordoantes. De onde vinha essa ora-

gem de perguntar? Será que ela me ontagiou, me dando também oragem de perguntar

tantas outras oisas?

...

Neste apítulo, disutimos emmaior profundidade nossa opção pela pesquisa-intervenção

omo estratégia de produção de onheimento. Esolha que fez om que abdiássemos da

possibilidade de manter o objeto de pesquisa a uma distânia ideal, supostamente nees-

sária para poder enxergá-lo omo realmente é. Apostamos que o essenial não se mostra

à distânia.

Assim, ao longo desta pesquisa, nossa questão jamais esteve distante, lara e ristalina.

Pelo ontrário, ela esteve sempre muito perto. A proximidade foi aolhida e esolhida omo

método.

O reeio que os pesquisadores têm da proximidade om o objeto não é desabido �

realmente é difíil pesquisar assim de perto. A questão adquire ontornos impreisos. Ela

se mostra instável: se reon�gura a ada olhar, a ada ação, a ada toque, a ada mês,

a ada ano. Ela some omo um fantasma, para depois reapareer de outra forma. Ela

mobiliza afetos no pesquisador, que se irrita, se perde, se apaixona, se indigna, se afasta

e se aproxima. Estar perto demais é aeitar um riso diferente na pesquisa, o riso de se

afetar, de se modi�ar.

O que o proesso de pesquisa-intervenção nos levou a desobrir, através dos analisa-

dores produzidos, da análise de impliação, da artogra�a dos proessos e da esrita que

aqui se onretiza, foi justamente um pequeno desloamento que se produziu. Pequeno, ín-

�mo, quase impereptível antes de todas essas operações. O desloamento de uma posição

�emanipatória�, anorada na maropolítia, para uma posição miropolítia, na qual a

emanipação se mostra radialmente impossível. Desloamo-nos da posição do �inteletual

orgânio�, daquele que onsientiza o outro, que o empodera, que produz sua idadania

ou sua autonomia, para uma posição muito menos heróia, aquela na qual nos permitimos

ser afetados em uma relação. Uma posição na qual objeto e pesquisador são indissoiáveis,

onde eu e outro se desfazem, onde o �usuário� e o �pro�ssional� perdem seu sentido.

Não se trata de uma mudança de�nitiva, de uma �onquista�, uma aquisição. Mas

de uma onstrução possível, provisória � uma espéie de zona aut�noma temporária,

onforme o texto marginal de Hakim Bey (1990). Muitas vezes nos víamos voltando a

posições emanipatórias, ou até mesmo reproduzindo mirofasismos, sendo tutelares,

paternalistas ou indiferentes, tomadas pela nossa vontade de onduzir, de produzir ertas

oisas. Não há nada de�nitivo por aqui, nenhuma vitória �nal.

Mas omemoramos estes pequenos momentos de desloamento, quando onseguimos

por vezes superar o impasse horizontalidade/vertialidade para embararmos em relações

transversais, que puderam nos levar muito mais longe. O próprio proesso de se abrir para
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a transversalidade é que nos permitiu desambar menos vezes para posições identitárias,

que eram onfrontadas por nossos olegas pesquisadores. Uma nova permeabilidade que

também produz mais e mais aberturas, se assim permitirmos.
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Construções possíveis sobre idadania, autono-

mia e saúde mental: um olhar miropolítio

Por que não teria direito de

falar da mediina sem ser

médio, se falo dela omo um

ão? Por que razão não falar da

droga sem ser drogado, se falo

dela omo um passarinho?

Gilles Deleuze (1992, p.21).

Comumente se ouve que a idadania é uma produção, entendida quer omo

proesso, quer omo resultado. À luz desse prisma, produzir é ter um status,

é habilitar-se a partiipar dos espaços de troas materiais e simbólias, quase

omo se nessa hora pudéssemos ainda nostalgiamente (...) varrer as amadas

de pó aumuladas pelo tempo para reenontrarmos a pólis intata num ená-

rio em que, omo diz Bauman (1998), �as velhas ágoras foram oupadas por

empreiteiras e reiladas em parques temátios (Barreto, 2005, p.44)

Tanto a idadania quanto a autonomia têm pelo menos duas histórias. Podemos tomá-

las em seu sentido mais ordinário, difundido, aquele que está bastante naturalizado em

nossos disursos. Outra opção é tomá-las pelo avesso, ou por aquilo que o sentido tradi-

ional normalmente deixa esondido, invisível.

A idadania é geralmente ompreendida omo um sistema formal de pertenimento e

de igualdade. Muitas vezes é irunsrita à esfera jurídia, pois tem omo base os direitos e

deveres do idadão. É também pensada omo um status ompartilhado por todos aqueles

inseridos neste mesmo sistema, sendo aessada por um proesso de inlusão. Conforme

as narrativas mais orrentes, na modernidade teríamos alançado o estágio máximo da

idadania � a idadania universal � que garante através da lei a igualdade entre todos os

idadãos de um mesmo país.

No proesso de redemoratização do Brasil, nos anos 80, a idadania era palavra

importante, porque sintetizava as aspirações de onquista efetiva deste estado para todos
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os brasileiros, através da gradual reonstrução das instituições demorátias. Também no

proesso de reforma psiquiátria, que anteriormente referimos, a desospitalização envolvia

a libertação do �louo� do sequestro maniomial e sua inserção neste sistema de igualdade,

que se areditava da ordem do direito natural, portanto moralmente garantido a todos

seres humanos.

A narrativa básia da autonomia também é amplamente onheida. É aquela que vem

automatiamente às nossas mentes quando pensamos em autonomia. Autossu�iênia,

independênia do indivíduo, que irula pela soiedade om sua vontade própria, seu

livre arbítrio, sua apaidade de se autogerir, de fazer esolhas raionais e baseadas no

seu interesse próprio. A autonomia, omo base do indivíduo, implia não depender dos

outros.

Quando o Estado de bem-estar soial entra em rise (justamente quando, no Brasil,

areditávamos �nalmente tê-lo alançado!), uma nova ordem se impõe no mundo do api-

talismo tardio e do governo neoliberal. Assim, autonomia e idadania se aproximam. Ser

um idadão deixa de se referir a estar apenas inserido neste sistema de igualdade, mas

também a estar emanipado, livre de opressão ou de dependênias exessivas. Ter res-

ponsabilidade pessoal, ser partiipativo, ativo, empreendedor. A autonomia torna-se uma

apaidade essenial, e aqueles que dela não dispõem, seja por qual motivo for, devem ser

auxiliados para alançarem este patamar desejado de autossu�iênia.

No entanto, as genealogias da idadania demonstram que a idadania loal, onreta,

é muito diferente da idadania formal e teória. Através de jogos de poder elaborados,

distribuída em redes omplexas de privilégios e de esassez, a idadania se onstitui no

embate direto. Não se apresenta omo um sistema formal binário, mas um dispositivo de

poder e de produção de alteridade. Isso porque, mesmo quando se propõe universal, a

idadania sempre onstitui seus outros, aqueles seres ujas araterístias são indesejadas

na de�nição do idadão. Assim, a idadania onstitui alteridade e identidade. A mulher,

o esravo, o negro, a refugiada, a imigrante, o pobre, a estrangeira, a loua, são alguns

daqueles que foram problematizados pela idadania, e que também se envolveram na

disputa de suas fronteiras. Ela não é (e nuna poderia ter sido) um estado �xo, garantido

ou dado.

Para a geometria desritiva (ramo da geometria que visa representar objetos tridi-

mensionais em duas dimensões), o rebatimento é o proesso no qual um plano se desloa,

tomando omo eixo de desloamento a linha em que ele interede om qualquer outro

plano, de modo a oinidirem um om o outro. Assim, o plano prinipal sofre o reba-

timento de um outro plano seundário, de modo que todos os pontos de um oinidam

om todos os pontos de outro. Alfredo Veiga-Neto e Maura Lopes (2013) apontam que

há exeríios ou tentativas de rebatimento em nossas relações de poder, no sentido que

aqueles onsiderados anormais são rebatidos em relação ao plano da norma. Os proessos

de normalização, portanto, busam trazer para os planos da normalidade aqueles que se
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situam fora de tais planos.

Eduardo Passos e Regina Benevides de Barros (2009) apontam que o sistema de rebati-

mento das variáveis maiores onstituem �ummetro padrão que equaliza a realidade� (p.29).

Assim, a organização soial hegem�nia sustenta o ideal majoritário e iguala entre si as

variáveis menores, submetendo-as a este ideal que não alançam.

Sob o mito da idadania universal, esondem-se diversos rivos. Pode estar lá o homem,

livre, emanipado, raional, brano. Sobrepõe-se à �gura do idadão livre ada vez mais

a �gura do sujeito aut�nomo, empreendedor de si. Ele preisa ser proativo, partiipativo,

desenvolver uma série de apaidades para sustentar sua suposta igualdade.

A autonomia tornou-se um dos atributos prinipais do jogo ontemporâneo de iruns-

rever a idadania. É um dos metros-padrão para o idadão enquanto �gura abstrata, mas

que tem efeitos para o exeríio de uma idadania que se disputa em relações de força

bastante onretas. Vimos, no exemplo do presidente da assoiação que preisou abdiar

do argo para manter sua subsistênia, que a relação entre idadania e autonomia pode

ser omplexa e paradoxal. Se oupar o argo de presidênia era algo que demonstrava o

aumento de sua autonomia, também não signi�ava neessariamente que ele estava prepa-

rado para ser ompletamente desligado das redes de seguridade soial. No entanto, aessar

essa rede envolve se manter em um lugar estagnado, o lugar do louo inapaz. Evidenia-se

aí uma idadania que não se on�gura omo aesso a um sistema de igualdade, mas omo

um bem marado sistema de difereniação.

No Brasil, o jogo de poder que a idadania proura equilibrar (ou enobrir?) é um jogo

ainda mais radial. Nossa herança olonial de um projeto iluminista implantado à força,

de fora para dentro, gerou um sistema de igualdade que é mais de obrigações do que

de liberdades. Nosso Estado autoritário, esravorata, raista e mahista usa de forma

diferente o jogo da idadania. O resultado é que nos aostumamos a onviver om um

exérito de subalternos, a �ralé brasileira�, para quem as liberdades ivis, polítias e a

proteção soial não são muito mais do que uma lenda. O pobre brasileiro é um outro tipo

de outro, ulpabilizado por seu próprio fraasso em uma soiedade que se pensa justa,

meritorátia, que sustenta o mito da idadania universal. É o pobre que não onsegue

planejar seu futuro, não onsegue sair de relações de violênia, não onsegue subir na vida,

parar de beber, de se drogar. Sua imoralidade é sua ondenação e a justi�ativa simplista

da desigualdade.

Na reforma psiquiátria, entendida tanto omo um híbrido movimento soial quanto

omo o onjunto de seus efeitos sobre a reorganização do uidado em saúde mental,

inventam-se as mais diversas formas de resgatar a idadania do �usuário de saúde men-

tal�, e de produzir sua autonomia. Produzir a idadania e a autonomia são muitas vezes

tomadas omo missões abstratas, pouo re�etidas, que se aproximam do treinamento de

habilidades, de apaitação e normalização. Proura-se produzir a autonomia e a idadania

do �usuário�, omo se estas se loalizassem dentro de seu orpo individual, de sua mente
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em reabilitação. Almeja-se reinserir o �usuário� plenamente na soiedade, possibilitando

que possa partiipa das troas soiais omo um outro idadão aut�nomo.

Como vimos, a reforma psiquiátria enfrenta um momento de rise pois sua progres-

siva instituionalização entra em on�ito om sua proposta de desinstituionalização. Para

muitos daqueles que se preoupam om os rumos da reforma, vendo-a ser apturada por

todos os lados, o empoderamento surge omo proposta nova. Se os �usuários� ontinuam

sendo oprimidos em relações terapêutias hierárquias, vertiais, seu empoderamento in-

dividual e oletivo paree ser a saída. Almeja-se daí o �usuário� protagonista, aquele que

reivindia seus direitos ativamente, que questiona, que tensiona as relações de poder. Este

empoderamento se faz em outros tipos de estratégias, mais horizontais, de onsientiza-

ção, valorização e visibilização da experiênia vivida do �usuário�, e de riação de novas

instânias de reonheimento soial.

Esta perspetiva do empoderamento enontra-se om a tradição de pensar a autonomia

e a idadania de forma diferente daquela que apresentamos omo sua visão liberal, pois

opera a partir do ponto de vista das lutas soiais. Entende-se aí a importânia de garantir a

idadania através do exeríio da autonomia enquanto emanipação polítia. Um trabalho

onstante de defesa e reivindiação de ampliação de direitos, que sustenta o onstante

embate que de�ne a idadania.

As assoiações de saúde mental, no ontexto brasileiro, emergem bem no entro deste

ampo problemátio. Sua onsistênia instituional está atravessada pelos ideais de ida-

dania, autonomia e, mais reentemente, empoderamento do �usuário�, em um ruzamento

de propostas liberais e emanipatórias. Assim, elas reebem uma série de �missões im-

possíveis�, à medida que se onfrontam om os limites onretos que são otidianamente

oloados ao umprimento de seus mandatos. Em nossa assoiação, onstituída de forma

similar a tantas outras, viveniamos estes limites em uma sensação onstante de fraasso,

de lentidão, de dissolução. Os problemas burorátios, �naneiros, polítios, administra-

tivos multipliavam-se, exigindo uma série de ompetênias e habilidades que reforçavam

nossas desigualdades internas. Failmente aíamos em nossos lugares habituais, �usuá-

rios� e �pro�ssionais�. Eu mesma me via aindo em relações hierárquias que prourava,

justamente, ombater.

Inventamos uma estratégia distinta, para bagunçar um pouo o diagrama que ons-

tantemente atribuía nossos lugares. Uma experiênia que apresentamos e disutimos nos

dois apítulos anteriores. Agora abe re�etir sobre o que ela pode nos dizer sobre a ques-

tão da idadania e da autonomia que primeiramente nos oloamos omo problema. Seria

possível pensar estes oneitos de outra forma, a partir de outras versões, levando em

onta as pistas que fomos enontrando no ampo de nossa pesquisa-intervenção?
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O que pode a miropolítia?

Pensar a idadania e a autonomia da forma omo oloamos aima, seja de um ponto de

vista liberal ou do ponto de vista das lutas soiais por garantia de direitos, é algo que

entendemos failmente, pois são perspetivas bastante presentes no disurso ontemporâ-

neo. No entanto, há muito em nossas relações soiais que não se enaixa, que não se reduz

à maropolítia. Que não pode ser reduzida àquilo que é visível, aquilo que diz respeito à

onsiênia humana, às relações interpessoais.

Juntamente om Suely Rolnik (1993), entendemos que há algo nessas de�nições que

preisa ser problematizado, e que onerne justamente à redução da subjetividade à sua

forma individual. O indivíduo e o outro, deste ponto de vista, são entendidos omo unida-

des independentes, juridiamente irunsritas em torno da noção do idadão e ontologia-

mente em torno do sujeito aut�nomo e raional. Esta onepção desarta a subjetividade

enquanto proesso de subjetivação, em sua dimensão moleular, impessoal, que está ao

mesmo tempo além e aquém do eu.

Um proesso de subjetivação não pode se onfundir om um indivíduo ou um sujeito.

Ele é a produção de um modo de existênia, de uma singularidade. Produz uma indivi-

duação, mas que não tem a ver om uma pessoa. Deleuze (1992) aponta que esse tipo

de individuação, partiular ou oletiva, se arateriza omo um aonteimento. Uma hora

do dia, um rio, um vento, uma batalha, uma vida são individuações que estão aquém e

além de uma pessoa. Um modo intensivo, mais do que um território onstante, �xo. Um

onjunto de intensidades.

Quando tomada desta forma, a suposta unidade identitária se desfaz em �uxos e

partíulas, em ageniamentos oletivos, em devires que expressam nossa permeabilidade

ao outro � a possibilidade mesma de nos tornarmos outros (Rolnik, 1993). Perdemos a

erteza de sermos sempre a mesma pessoa, ou até de sermos uma pessoa apenas, e nos

abrimos para a possibilidade de sermos talvez muitas outras oisas.

Nessa dimensão moleular, invisível, somos apazes de nos tornarmos outros a ada

vez que enarnamos uma diferença, e somos onstantemente arranados de nós mesmos.

O enontro om o outro provoa turbulênias e transformações irreversíveis. Trata-se da

alteridade na perspetiva do aos, daquilo que difere de si mesmo e que sempre se torna

outro. Um aos que não neessariamente é destrutivo, mas que pode ser riativo, inventivo,

e que tem um efeito de omplexi�ação do mundo (Rolnik, 1993).

A abertura depende de suportarmos o aos, a violênia das diferenças, sem assoiá-las

ao perigo de desintegração, de modo que o aos deixe de ser tão aterrador. A abertura de

se deixar desestabilizar pela potênia invisível depende de inorporarmos outra prátia de

pensamento. Um pensamento que não é apenas onsiente, mas que proede por sensação,

por afeto. Uma passagem entre onsiênia e inonsiente, entre representação e afeto,

entre atual e virtual, entre território e aos, entre molar e moleular (Rolnik, 1993).
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Do ponto de vista das estratégias de resistênia, defender a universalidade dos direitos

é algo essenial, mas que diz respeito apenas à dimensão maropolítia. Toda polítia

é ao mesmo tempo maropolítia e miropolítia. Toda soiedade, todo indivíduo, são

atravessados pelas duas segmentaridades, que se distinguem, mas são inseparáveis (De-

leuze & Guattari, 1996). A dimensão maropolítia geralmente está em evidênia, e a

miropolítia é negligeniada.

Em nossa experiênia de pesquisa-intervenção, bastante loal e om todas suas idios-

sinrasias, perebemos que esta estratégia maropolítia teve efeitos bastante limitados.

Quando prouramos, das mais diversas formas, empoderar os �usuários� para que pudes-

sem atuar em espaços de defesa de direitos, em assembleias, audiênias públias, enontros;

quando prouramos hastear bandeiras, da eonomia solidária, da luta antimaniomial, da

reforma psiquiátria; quando insistimos na importânia de seu protagonismo e autonomia,

entendidos omo uma atuação autossu�iente na esfera públia � em todos estes momen-

tos, algo emperrava e não deslanhava. Por algum motivo, não foi ali que enontramos a

nossa potênia oletiva.

Para Rolnik, a reivindiação de direitos é neessária, essenial, mas não pode ser

regida por uma alteridade em que o �outro� do idadão seja pura diferença identitária,

e sim por uma alteridade que possa atualizar novos modos de existênia. Para além do

respeito à diferença identitária do outro, atitude propriamente demorátia, está o desejo

da alteridade em sua dimensão invisível. Uma espéie de amor pelo desonheido, pela

inerteza riadora, amor pelo devir.

O dispositivo de pesquisa foi proposto omo forma de desterritorializar nossas relações,

e produzir algo novo, que não sabíamos exatamente o que seria. �Não ideias justas, mas

justo ideias�, onforme a reformulação da frase de Godard proposta por Deleuze (1992,

p.53), a pesquisa foi apenas um dispositivo, não �o� dispositivo perfeito, ideal. Mesmo

om todas suas limitações, nossa pequena experiênia de pesquisar juntos possibilitou um

outro tipo de enontro, onde o inesperado passou a ter um lugar. O pensamento tornou-

se atribuição omum, não exlusiva de uma ategoria soial, e deixamo-nos arrastar por

lógias diversas, que expressavam uma potênia riadora insuspeitada. O aos tomou onta

de nós, em preiosos momentos onde pudemos suportá-lo, deixá-lo passar.

O dispositivo tornou evidente que minha vontade de emanipar o outro era justamente

o que tornava isso impossível. Quando eu me propunha a isso, automatiamente loalizava

o proesso de emanipação no outro, fosse no indivíduo ou no grupo, representantes de

uma ategoria soial. Assim, a relação entre nós se tornava algo instrumental, e não uma

relação que pudesse ser mutuamente transformadora e riadora.

Nossa pesquisa não foi uma pesquisa de �usuários�, porque ao longo da pesquisa o

�usuário� foi se desfazendo omo unidade representaional. Junto om ele, ia se desfazendo

o �psiólogo�, o �ténio�, o �aadêmio�. O que não signi�a que tenhamos superado

ompletamente e de uma vez por todas essas diferenças identitárias, mas que pudemos
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de vez em quando produzir outras ressonânias, em ageniamentos transversais. Foram

proessos de desterritorialização que nos modi�aram, ertamente.

Os hamados �novos movimentos soiais� têm a questão da diferença e identidade em

seu erne, pois reivindiam a igualdade de direitos ao mesmo tempo em que prouram

a�rmar sua diferença espeí�a. Foi assim que o movimento de �usuários� ou sobrevi-

ventes ganhou legitimidade no exterior, sustentando a espei�idade da experiênia da

louura, do sofrimento, da passagem pelo aparato psiquiátrio. No entanto, dentro destes

movimentos, muitas questões surgem a respeito da de�nição destas identidades, e das

armadilhas que podem estar oloadas por esta a�rmação identitária.

O feminismo, por exemplo, em sua fase iniial defendeu a igualdade de direitos entre ho-

mens e mulheres através da argumentação da idadania universal. Posteriormente, passou

a defender a espei�idade da ondição feminina em relação ao homem. Esta a�rmação de

uma diferença essenial (que pode ser biológia, soial e/ou ultural, dependendo da pers-

petiva), ontudo, não apenas deu munição para argumentos da superioridade masulina,

omo invisibilizou diferenças internas à ategoria �mulher�. Para Joan W. Sott (1994), a

questão não está em abrir mão da igualdade ou da diferença, mas em dar ontinuidade

à própria diotomia igualdade/diferença, universalidade/espei�idade. A insistênia, diz

Sott, deve ser pela ontinuidade das diferenças. Ou seja, na diferença omo a ondição

da existênia, omo o desa�o onstante à �xação identitária, e de ertas identidades omo

a medida do que se propõe omo igualdade.

Sott propõe que a resolução do dilema não vem de ignorar ou exaltar a diferença

omo ela se onstitui normativamente, mas de problematizar as operações de difereniação

por ategorias homogêneas e de hierarquização destas ategorias, reusando uma verdade

última a respeito da diferença. A reusa se faz justamente em nome de uma igualdade,

mas uma igualdade que não remete a uma essênia, e sim à diferença enquanto potênia

disruptiva, desestabilizadora das binaridades. Este seria o trabalho da diferença dentro

da diferença, um trabalho ontínuo de reusa da estabilidade, da �xação das identidades.

Da mesma forma, o movimento queer tem problematizado a distribuição normativa

da sexualidade e do gênero em ategorias �xas. O termo queer em inglês diz respeito ao

que é estranho, esquisito, exêntrio, �levemente insano�, segundo o diionário Merriam-

Webster. Na teoria queer, o termo, usado tradiionalmente de forma pejorativa, é reapro-

priado para falar da homossexualidade, transexualidade e outras formas de sexualidade

onsideradas desviantes sem de�ni-las de forma lara. O termo queer visa justamente fugir

do aprisionamento identitário.

O ativismo gay historiamente esforçou-se em separar louura e sexualidade, omo

forma de retirar a homossexualidade do ampo da patologia. Também as feministas pro-

uraram afastar a louura, mostrando que o estereótipo da mulher loua visava minimizar

a raionalidade feminina. Algumas autoras da teoria queer, no entanto, têm pensado que

a louura pode ter também um lugar dentro da estranheza que visam elebrar om este
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termo. Apontam que a louura também é onstituída por uma forma de repressão apoi-

ada na binaridade e na normalidade, ao mesmo tempo em que pode ser uma forma de

performatividade que rompe om os padrões normativos. Questionam o fato de o termo

queer se reduzir à sexualidade, se a mesma lógia que a�rma a representação masulina,

heterossexual também está na raiz da divisão binária entre normais e louos, ausando

efeitos muito similares de hierarquização dos modos de existênia (Rowe & Chávez, 2011).

O problema que loalizamos no movimento da reforma psiquiátria não é o fato de ser

�misto�, mas de esonder sob esta suposta unidade as diferenças que ali se agitam. As-

sim, a saída não preisa ser neessariamente a autonomização da ategoria dos �usuários�,

insistindo no fortaleimento de sua identidade, mas sim a quebra da hegemonia pro�s-

sional dentro do movimento e a possibilidade de diferenças enontrarem expressão. Se

entendemos a diferença omo algo impessoal, que está aquém e além do indivíduo, então

esta quebra se faz justamente abrindo mão das identidades, em ageniamentos entre os

diferentes saberes. Trata-se de aprofundar a transversalidade do movimento, de reusar

toda forma de sileniamento, padronização, homogeneização. Conforme apontou Guattari

(1985):

A verdadeira fratura só se efetuará a partir do momento em que questões tais

omo as do buroratismo das organizações, das atitudes repressivas dos mili-

tantes om respeito a suas mulheres, seus �lhos, et, seu desonheimento do

problema do ansaço, da neurose, do delírio (é omum a reusa de se ouvir

alguém que �destrambelha�..., arrebenta-se logo om a pessoa, dá-se rapida-

mente a pessoa por aabada, onsidera-se que ela não tem mais seu lugar na

organização, e hega-se até a a�rmar que se tornou perigosa...), se não passa-

rem ao entro das preoupações polítias, ao menos forem onsideradas omo

sendo tão importantes quanto qualquer tarefa de organização; tão importantes

quanto a neessidade de se afrontar om o poder burguês, om o patrão, om

a políia... A luta deve ser levada em nossas próprias �leiras, ontra nossa

própria políia interior.

Sabemos que o movimento antimaniomial e o movimento da reforma psiquiátria,

tiveram essa apaidade de autoanálise, omo já foi demonstrado em sua história. A de-

sinstituionalização é justamente isso, a problematização das relações de poder, a retirada

do metro-padrão da normalidade, a possibilidade de se afetar pela louura em suas diver-

sas formas. Certamente esta é uma questão profundamente vivida no movimento, omo

preseniei no enontro naional do MNLA em 2014, mas que muitas vezes em suas expres-

sões loais é sileniada. Na tentativa de se fazer um disurso únio, em defesa da reforma,

de sustentá-la politiamente, muitas outras vozes preisam ser aladas.

Se as identidades �diferentes� se �xam, representam-se sempre da mesma forma, elas

não apenas invisibilizam as outras diferenças internas, mas ontinuam a remeter à mesma
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oposição binária frente à �gura dominante. Se a linguagem nos reorta omo indivíduos,

se o poder insiste em nos individualizar, Deleuze aponta, om Fouault, que

a luta por uma subjetividade moderna passa por uma resistênia às duas

formas atuais de sujeição, uma que onsiste em nos individualizar de aordo

om as exigênias do poder, outra que onsiste em ligar ada indivíduo a

uma identidade sabida e onheida, bem determinada de uma vez por todas

(Deleuze, 1988, p.113).

Para Veiga-Neto e Lopes (2013), o proesso de normalização por rebatimento sempre

deixa uma sensação de �desenaixe�, de desompasso entre o ideal da identidade universal

e uma realidade que é pura diferença. No mundo da vida, apontam, os planos jamais

se rebatem no mesmo plano (Veiga-Neto & Lopes, 2013). Quando Vera falou sobre seu

in�modo em não se �enaixar� omo usuária, ela estava sinalizando o desonforto ausado

pela insistênia em uma diferença �xa. Em nosso grupo, pudemos veri�ar que dentro da

ategoria �usuário� estavam tantas outras diferenças, possibilidades, inlusive um proesso

de apropriação do termo que lhe dava sentidos novos e inesperados.

Fazer apareer a diferença dentro da diferença envolveu não apenas dar visibilidade

para estas diferenças internas, mas também questionar as próprias fronteiras que onsti-

tuem a ategoria �usuário�. Este termo, que nase no bojo da reforma psiquiátria omo

forma de superar problemas dos termos �paientes� , �doentes mentais�, logo se enon-

tra limitado pelos mesmos efeitos de poder que negativaram os outros termos. A melhor

forma de elebrar a diferença, nos paree agora, não é enalteê-la dentro de parâmetros

�xos, mas oloar em questão o plano de rebatimento que a de�ne. Em nosso aso, en-

volveu desloar-nos, todos, do plano da normalidade, da raionalidade únia, do sentido

pré-�xado, para podermos nos experimentar em onexão om um vetor aotizante.

Deleuze e Guattari, em sua obra onjunta, provoaram-nos a pensar na esquizofrenia

não omo uma entidade línia, patológia, mas omo um �uxo de desterritorialização. O

esquizo, para a esquizoanálise, é aquele que mais perto está da mirofísia, orientado por

moléulas que já não obedeem a leis, estatístias, mas que seguem linhas de fuga in�-

nitesimais. Se aessar um pólo esquizo-revoluionário pode ser pensado omo uma forma

de ombater nossas formações despótio-paranóides, ordenadoras, maropolítias, gover-

nadas por ideais transendentes (Deleuze & Guattari, 2004; Deleuze, 1992), em nossa

pesquisa pudemos experimentar um pouo deste pólo, no ageniamento oletivo que se

deu. Quando dizemos que na pesquisa-intervenção pudemos ter um enontro om a lou-

ura, não se tratou de loalizá-la em nossos olegas �usuários�, mas de falar sobre algo que

se ageniou entre nós. Alguns om mais failidade para aessar estes �uxos, outros menos,

mas a variação foi onjunta. �Variamos� todos, podemos dizer, no sentido pleno do termo.

Talvez possamos nos a�rmar omo queers, estranhos, esquisitos, louos, de jeitos muito

diferentes. Poder enlouqueer, vez por outra, é das oisas mais saudáveis que existem.
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Isso não signi�a que a louura não preisa de uidado, pelo ontrário: ela preisa de um

uidado que não a �xe eternamente em algo inurável, ou que a obrigue a alançar de-

terminado patamar para ser reonheida. Desobrimos que a produção de onheimento,

assim omo o uidado, tem muito a ganhar quando se enontra om a alteridade, om a

possibilidade de ser produzido de outras formas, a partir de outras lógias, reonheendo

outras experiênias.

Étia e relação

Eduardo Vasonelos, a partir da obra de Roberto DaMatta, tem sinalizado que nossa

ultura �relaional� brasileira não é boa para fazer surgir movimentos autonomistas, omo

um movimento independente de �usuários�. Ao ontrário do que aontee em ulturas

mais �autonomistas�, omo os anglo-saxões, nós brasileiros seríamos demasiado afeitos

às relações (familiares, soiais). Isso impediria nosso funionamento em um registro de

igualdade, omo aquele da idadania. Em nossa soiedade, antes de sermos idadãos,

seríamos primeiramente situados por nossa posição na rede de relações soiais, o que

perverteria a lógia de igualdade universal.

Deixemos de lado a questão (bastante pertinente) do quanto as ditas soiedades �de-

senvolvidas� realmente onseguem submeter estes registros de difereniação soial a uma

igualdade jurídia. Gostaríamos de oloar uma outra questão: poderia ser que essa a-

raterístia relaional, tão forte em nossa ultura, fosse algo não neessariamente tóxio

para nossa idadania e a autonomia mas, pelo ontrário, uma espéie de trunfo?

Nossa pergunta é inspirada por um estudo realizado pela antropóloga holandesa Jean-

nette Pols, que estudou justamente a questão das prátias de idadania em saúde mental.

Para pesquisar o assunto, ela lançou mão de uma abordagem instigante: observou omo

os residentes de um lar terapêutio eram lavados, banhados pelas enfermeiras e enfer-

meiros. A partir desta observação, perebeu diferentes formas de lidar om o banho, que

relaionou a quatro formas de performar a idadania através do uidado.

No primeiro �repertório� de idadania, o banho era entendido omo um ato privado:

lava-se um idadão auto-governado, que deve portanto ter primazia na esolha de omo

será lavado. Ele esolhe seus sabonetes, seu horário de tomar banho, a frequênia om que

quer ser lavado, se prefere se lavar sozinho ou ser lavado por alguém.

No segundo repertório, o banho é uma apaidade: todos os residentes, sem exeção,

são ensinados a se lavarem. É subentendido que o idadão invariavelmente desejará ser o

mais autossu�iente possível � por isso, ensiná-lo a se lavar é um dever.

No tereiro repertório, o banho é uma pré-ondição: lavar-se é um mero in�modo,

uma tarefa subalterna. Isso porque idadão não é loalizado no orpo, mas em sua mente.

Assim, as enfermeiras e enfermeiros delegam a tarefa a assistentes geriátrios, enquanto

oupam-se de tarefas mais elevadas, da �saúde mental�, montando om os paientes seus

projetos de vida.
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No quarto repertório, analisou Pols, o banho é uma atividade relaional. O banho deixa

de ser o entro, para ser (mais um) meio de relação possível. Neste quarto repertório,

não há hierarquia entre atividades: paiente, enfermeira ou assistente podem realizá-lo,

de aordo om o que for mais onveniente, agradável ou efetivo em ada situação. A

enfermeira não apenas regula o paiente ou a paiente, mas se relaiona om eles, em uma

mesma rede, da qual também é um membro. Negoiações se oloam otidianamente, pois

as posições não são �xas. Não há um que impõe normas ao outro. Por isso, a relação é

in�ueniadas por mudanças ao longo do tempo. Não há autoridade pro�ssional rígida nem

autoridade abstrata do paiente. Era possível não tomar banho

87

, assim omo era possível

tomar banho das mais diversas formas que fossem neessárias para ada um. O banho era

visto omo uma oportunidade de estabeleer uma relação.

Nos três primeiros repertórios, a idadania performada, onlui Pols, é aquela da au-

tonomia enquanto autossu�iênia: o idadão aut�nomo ora é aquele que ultiva seus

interesses individuais e privados, aquele que proura ser independente ou aquele que as-

pira à autorrealização. O onvívio resume-se a interações entre indivíduos aut�nomos a

partir de seus interesses, ompetênias e projetos. A quarta forma de idadania, a ida-

dania relaional, diferenia-se por não ser presritiva. Não há hierarquia prede�nida de

objetivos.

Não se reonhee a existênia de um �eu� aut�nomo separado dos outros: pelo ontrário,

o eu é variável e inonsistente. Ser um idadão signi�a estar onetado a outras pessoas,

em uma rede. Exere-se um uidado imprevisível, om pouas presrições, sem métodos

erteiros ou regras de omo agir. Cuidador e paiente preisam resolver-se, entre eles.

Nesta performane da idadania omo algo que depende de uma relação, perebe-se uma

soiabilidade na qual o idadão reonhee sua dependênia dos outros. Não há idadania

fora da relação que se passa no presente, visto que não há ideal ou presrição a seguir.

Como a�rma a autora: �Ao invés de um idadão laramente delineado, estas prátias de

banho apresentam uma forma de se negoiar ou pratiar a idadania� (Pols, 2006, p.97,

grifos da autora).

Um pensamento semelhante é proposto por outra antropóloga holandesa, Annemarie

Mol

88

, em seu livro Logi of Care (2008). Mol proura, ao longo de seu livro, eviden-

iar um ideal de autonomia que se erige omo araterístia do homem oidental, e que

masara nossa vulnerabilidade inerente. Somos seres marados pela fragilidade da vida, e

estabeleemos uma rede de dependênias para sobrevivermos. Quando adoeemos, isso se

torna ainda mais evidente.

Mol estuda as prátias de uidado om pessoas diabétias para evideniar a existênia

de duas lógias opostas: a lógia da esolha e a lógia do uidado. Aponta omo, na Ho-
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A �exibilidade permitiu por exemplo que um paiente delirante raramente tomasse banho, pois, para

ele, os huveiros eram âmaras de gás.
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landa e em outros países �desenvolvidos�, a lógia da esolha tem ada vez mais se imposto

na área da saúde. O pro�ssional informa, o paiente deide, e aquela deisão é respeitada,

não importa o que aonteça. Aima de tudo, sua individualidade deve ser preservada,

ela é o maior valor. Embora a lógia da esolha pareça, à prinípio, irreprovável � nin-

guém em sã onsiênia deseja se submeter a prátias médias paternalistas, dominadoras,

opressivas � à medida que ela se impõe no otidiano destes sistemas de saúde omo uma

nova ordem, questões omeçam a se oloar. Mol proura questionar o quando a lógia

da esolha é aquela que realmente desejamos para de�nir nossas prátias de uidado. Ela

se pergunta se, na tentativa de garantirmos nossa liberdade e autonomia, não estamos

perdendo algo de essenial, absolutamente neessário para garantir nossa saúde.

Com sua observação minuiosa, uidadosa e anorada na materialidade das prátias

onretas, ela demonstra omo a saúde de qualidade se produz não pela lógia da esolha,

mas pela lógia do uidado. A lógia da esolha valoriza a autonomia, a igualdade, e pro-

ura repelir formas de opressão que podem oorrer entre pro�ssionais de saúde e paientes.

A lógia do uidado envolve a atenção, a espei�idade, e proura repelir a negligênia,

o desaso, a indiferença ao sofrimento. Na lógia da esolha, o indivíduo responde por si.

Na lógia do uidado, nada está dado de antemão. Há ambivalênias, dúvidas, impasses,

em que nenhum ator age sozinho. As deisões são tomadas, ela demonstra, �uidamente,

em uma onstante negoiação entre os atores, que permanentemente analisam novas in-

formações, monitoram efeitos, edendo aqui ou ali. Onde ora somos uidadores, ora somos

uidados, pois ompartilhamos a mesma fragilidade, a mesma vulnerabilidade.

Isso envolveria, diz Mol, pensar uma idadania que não opere pelo sileniamento do

orpo, mas justamente uma idadania onde o orpo, om suas dores, seu sofrimento, possa

ter um espaço. A partir desta materialidade, não podemos restringir a noção de idadania

a alguém que ontrole ompletamente seu orpo, sua vontade, suas paixões e emoções.

O paiente no onsultório está em uma relação de dependênia (não só do médio, do

pro�ssional de saúde, mas de diversos tipos de aparelhos, ódigos, leitura de limiares,

pesquisas ientí�as, mediamentos). A vida está em questão, e é ela que organiza as

possibilidades, não a vontade inabalável do idadão livre. A autora propõe a neessidade

de não retroeder, mas de ir além daquilo que se produziu omo emanipação do paiente.

Isso signi�a não apenas inverter o pólo das relações de poder, loalizando-o agora no

paiente (que, ada vez, equipara-se ao onsumidor), mas oloar no entro a vida, em

sua fragilidade e materialidade. Pensar assim uma idadania heia de barulhos, ao invés

de uma idadania do orpo sileniado.

Nós, aqui no Brasil, estaríamos oloando a lógia da esolha omo nosso novo ideal,

quando prouramos ombater prátias totais que insistem em se manter? Talvez possamos

ouvir algo daqueles que já perorreram este aminho, os mesmos heróis oidentais que nos

disseram que este seria o aminho ideal. Se nos inspiramos nos países �desenvolvidos� para

busar a emanipação de minorias oprimidas e superar prátias paternalistas e opressoras
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que (sem dúvida) por aqui proliferam, devemos estar atentos aos efeitos que uma pers-

petiva �emanipatória� produziu, ao menos na área da saúde. É interessante que estas

autoras estejam a advogar a revalorização do uidado, de uma étia relaional, que por

aqui nos esforçamos em rejeitar, na busa pela idadania e autonomia. O que está em jogo

aqui é justamente desistir de se pautar por um ideal universal para poder abrir espaço em

nossas relações para as singularidades, as espei�idades.

Pensar a idadania e a autonomia a partir de um ponto de vista relaional é algo que

rede�ne ompletamente a questão, o problema que nos oloamos. Não podemos mais nos

perguntar omo produzir a autonomia ou a idadania de alguém, mas pensar também em

nosso lugar em uma rede que nos inlui. É preiso pensar nas relações que estabeleemos

om os outros, perguntar sobre o que se passa entre. Uma idadania relaional envolve

uma rede de relações, assim omo a autonomia. Abandonamos a ideia de autossu�iênia

individual e de inserção em um sistema preexistente, para pensar nelas omo exeríios

onstantes, ontínuos em redes que ompomos oletivamente.

Foi mais ou menos esta a trajetória desta tese, teste trabalho. Preisamos repensar

o problema da idadania e da autonomia a partir da noção de relação, porque foi o

que se mostrou profíuo em nossa experiênia. Neste sentido, passamos a nos perguntar:

será que o aspeto �relaional� de nossa ultura pode ser, não um defeito, mas algo que

nos possibilita a aessar de outra forma a questão da idadania e da autonomia? Nossa

failidade para o afeto, para a proximidade, nosso olhar para fora, aquelas qualidades que

eu reonhei ao voltar ao Brasil, e que são tão denegridas na busa de uma individualidade

an�nima?

Remetemos também à dissertação de Mariana Zambillo (2015), na qual revisa o

oneito de autonomia a partir da �loso�a, da psianálise, da reforma psiquiátria, em

diálogo onstante om a experiênia da pesquisa GAM. Em uma análise rara na literatura

brasileira, a autora propõe pensar a autonomia a partir do oneito de ogestão. Assim,

a autonomia ganha uma dimensão negoiada, étia, no sentido daquilo que se faz a ada

enontro.

Clei Marashin (2005) propõe que, quando falamos em �inlusão�, ela pode ser en-

tendida omo uma simples �anexação� de alguém a uma rede preexistente, sendo que a

rede não se modi�a om essa operação. Nesse aso, o sujeito deve se adequar ao sistema

desta rede, em um proesso de subordinação. Muito diferente é pensar em uma �inlu-

são� quando ela provoa uma neessária transformação estrutural das redes envolvidas.

Nesse aso, a própria rede se afeta, produzindo assim novas onversações que sustentem o

exeríio da legitimidade do viver de todos, bem omo a responsabilização étia e oletiva

dos resultados das esolhas feitas. Assim, a inlusão, muito mais do que uma operação sim-

ples de inserção, seria a ampliação dos espaços de experimentação para todos, mesmo para

aqueles que se onsideram legítimos ou já inluídos, pois, ao inluir uma outra diferença,

ela amplia o universo de onversações.
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Nesse sentido, a �produção de idadania e autonomia� não pode ser entendida omo

algo que fazemos ao outro, omo uma operação tópia de inlusão, porque, se a entendemos

assim, já nos afastamos de uma relação onde a idadania e a autonomia são possíveis. A

palavra �produção� toma um sentido mais difuso, de algo que é da ordem da proliferação,

da usina, do aonteimento. Nos afastamos da linha de produção para nos aproximarmos

de uma produção inespeí�a, ujo resultado �nal não saberemos qual será.

Estamos propondo, portanto, que a idadania e a autonomia só podem ser pensadas

a partir de uma relação que nos modi�a. Neessariamente trazemos a disussão para

o âmbito da étia. Falamos, mais espei�amente, de uma passagem da moral para a

étia. Ser étio implia justamente ter o aráter riador da vida omo ritério de valor,

e não qualquer espéie de forma que a vida tenha tomado ou venha a tomar (Rolnik,

1993). Ser étio portanto não pode ser reduzido ao umprimento de normas, ou mesmo

de direitos. É preiso ir além, aeitar a potenialidade produtora e inventiva que existe

em ada enontro.

Para Fouault (2004), o grande problema étio é a liberdade. Ele de�ne: a étia é

a prátia re�etida da liberdade. Sim, pois em todas nossas ações temos um grau de

liberdade possível, mesmo se estamos sempre imersos em relações de poder. Na realidade,

Fouault justamente de�ne o poder pela presença da liberdade, pensada de forma não

substanialista, não fundaionista. Falar em prátias de liberdade ao invés de apenas

�liberdade� é uma forma de dizer que o que interessa não é a liberdade omo oneito

universal, omo substânia, mas sua manifestação prátia, ontextualizada, otidiana.

Como jogamos o jogo do poder om um mínimo de dominação? Como não aniquilamos

a diferença do outro? Como nos abrimos para ser afetado pelo outro? Como uidamos sem

tutelar, sem onduzir a onduta do outro, sem presumir a forma �nal desse uidado? São

preoupações étias, ujas respostas não se enontram erigindo ideais �xos, mas em um

proesso de experimentação ontínua.

Não se trata de liberação ou libertação. Há muito menos heroísmo pro�ssional nesse

tipo de idadania, maradamente miropolítia. Até porque não há, entre as malhas do

poder, �praias de liberdade� (Fouault, 2003, p.248). A liberdade só existe no registro da

imanênia presente, ela não é uma universalidade transendente, um estado a atingir. Ela

se faz om pensamento e ação, om re�exão e prátia, ou melhor dizendo, em prátias

re�exivas, em pensamentos ativos...

Trata-se de 'dupliar' a relação de forças, de uma relação onsigo que nos

permita resistir, furtar-nos, fazer a vida ou a morte voltarem-se ontra o poder.

(...) Não se trata mais de formas determinadas, omo no saber, nem de regras

oeritivas, omo no poder: trata-se de regras faultativas que produzem a

existênia omo obra de arte, regras ao mesmo tempo étias e estétias que

onstituem modos de existênia ou estilos de vida (Deleuze, 1992, p.123).
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A étia é um onjunto de regras faultativas em que avaliamos o que fazemos, o que

dizemos, em função do modo de existênia que isso produz. Quais modos de existênia

queremos a�rmar, om nossas prátias? Essa é a pergunta fundamental.

Despedida do absoluto

Enquanto se realizava a pesquisa e a esrita desta tese, o país mudava om uma veloi-

dade rara. Comeei o doutorado em 2013 e em 2016 me enaminhava para seu �nal. O

primeiro, ano onvulsivo onde a força das massas se fez presente om uma intensidade

esqueida. Ano de Multidão. O último, ano também onvulsivo, onde assistimos estarrei-

dos ao sequestro de um sonho de demoraia, de igualdade soial, de idadania, de justiça.

Sentimos intensamente o bem-desferido golpe, que levou ao hão tantos ideais que �zeram

parte de nossas subjetivações militantes. Se em 2013 novos tempos pareiam se anuniar,

hoje sentimos o heiro de mofo dos porões ressurgindo, pintado de verde-amarelo.

Esses atravessamentos se fazem sentir nesta esrita, que não deixa de guardar um

tom de desilusão. Foi om sofrimento que preisamos nos despedir de nossas �ideias �xas�.

As palavras idadania, autonomia, liberdade, demoraia, protagonismo, empoderamento,

partiipação, usuários, trabalhadores, todas elas foram perdendo seus sentidos originais.

Ao mesmo tempo em que o país se transformava, também em nossa pequena assoiação

sentíamos que ertas oisas já não se sustentavam mais, que ertos moldes não nos serviam.

Foi om alegria, no entanto, que enontramos resguardo em novas �ideias móveis�,

que são, de erta forma, muito mais adequadas aos nossos tempos. O vazio deixado pela

queda dos ideais também abriu espaços, anuniando possibilidades de outras e diferentes

onstruções � mais provisórias e instáveis, e por isso, mais interessantes.

Perebemos o quanto nossas �ideias �xas� nos aproximavam da velha missão manio-

mial de �produzir o idadão ideal para o espaço soial�(Birman, 1992, p.86), mani�mio

este que surge justamente no bojo de uma soiedade demorátia que preisa governar pela

liberdade. Se nosso idadão ideal era um idadão politizado, empoderado, protagonista,

pouo importa. O fato é que tínhamos em mente que tipo de subjetividade queríamos

produzir.

Retomando Rolnik (1993), não se trata de troar de bandeiras, mas de des-hastear

toda e qualquer espéie de bandeira. Abraçar o enontro om a alteridade é desistir de

ideais que aluinam novos mundos estáveis. Não são novos ideais que vão nos retirar da

rise em que estamos, mas a riação de uma nova atitude polítia que aeite o aos, que

não onfunda ordem om equilíbrio, que reonheça a instabilidade omo a fae neessária

da liberdade. A liberdade, pelo vetor da étia, se passa nesse plano de subjetivação,

em que abandonamos nossa unidade individual e onquistamos a apaidade de tomar

deisões a favor das diferenças, da proessualidade. Envolve atravessar o terror que a

alteridade mobiliza em nossa alma, e que nos faz presas fáeis de bandeiras idealizadoras.

Desobstruir a experimentação, a�rmá-la na subjetividade. É por aí, diz a autora, que
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passa a reinvenção da demoraia.

Aprendi que não há omo produzir a idadania e autonomia de alguém, mas apenas de

exerê-la om alguém, entre alguéns, ou entre oisas que se passam. Loalizar a idadania

�na soiedade� e loalizar a autonomia �no indivíduo� são lados da mesma moeda, de

uma ação na qual não estamos envolvidos ou impliados, e que permaneemos enquanto

indivíduos inalterados. Eu insiro o outro em algum lugar, promovo sua inlusão soial.

Posso até �emprestar� minha ontratualidade, mas nuna pego nada emprestado. Eu posso

até reonheer algo de valor na experiênia da louura, do sofrimento, mas ela permanee

fora de mim.

Se eu não me oloava, iniialmente, omo alguém que pudesse se afetar pelo proesso,

mas omo alguém que onduziria o proesso, isso era para mim quase impereptível. Isso

porque esse nosso mandato vem amu�ado de libertação. Aprendemos isso, em nossa

formação de psiólogos � não em uma únia disiplina, mas sutilmente em quase todas

elas. Qual o psiólogo que aprende a se misturar om seu �paiente�? Portanto, todo o

proesso de pesquisa se deu omo uma lenta e dolorosa revelação, algo que nos obrigou a

repensar ompletamente as posições que aprendemos. Podermos nos misturar não signi�a

uma indifereniação simbiótia, pelo ontrário, signi�a poder diferir de nós mesmos.

Cidadania, autonomia e saúde mental não são termos de fáil reoniliação. Eles nos

levam a paradoxos, a dilemas. O que fazemos om estes dilemas é que importa. Em mo-

mentos mais instituintes do movimento da reforma psiquiátria estes dilemas se mostraram

operativos, produtivos de novas formas de pensar e atuar. Foram dilemas semelhantes que

possibilitaram por exemplo a proposta de desinstituionalização e de transversalidade, que

oloaram em questão os limites entre pro�ssionais e �usuários�, suas relações de poder,

que inventaram novos dispositivos para modi�ar o que estava instituído. No entanto,

à medida em que estes paradoxos são esondidos sob os ideais e bandeiras genérias da

�produção de idadania e autonomia do usuário�, eles perdem sua apaidade produtiva.

Deixam de ser operativos para se reproduzirem in�nitamente.

O paradoxo preisa ser habitado, analisado, obrigar a diferir, produzir afetação. Caso

ontrário, ele aprisiona em ontradições. Assim, no afã de inluir, de reinserir soialmente,

de produzir idadãos aut�nomos, se reproduzem prátias loais que mutilam iniiativas,

reproduzem ontrole, estimulam a passividade. Ou então engajam a partiipação, o ati-

vismo, o empreendedorismo, mas apenas de modo instrumental, visando atingir efeitos

de�nidos previamente pelo olhar �ténio�.

A desinstituionalização, ousamos dizer, preisa andar por outros aminhos. Há ou-

tras desinstituionalizações a fazer, não apenas a desinstituionalização dos mani�mios.

Preisamos nos desinstituionalizar de nossas identidades pro�ssionais rígidas, de nossa

suposta neutralidade, de nosso medo da alteridade, da hierarquização dos saberes, da frag-

mentação das lutas, da instrumentalização da relação. Desinstituionalizar novamente a

reforma psiquiátria envolve poder olhar novamente para nossas prátias, om a mesma
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ousadia do passado. Nesse sentido, ser antimaniomial é desistir da utopia da produção

do idadão ideal, da autonomia ideal, o grande sonho maniomial.

Para isso, as assoiações não são �ns a serem atingidos, mas meios. Mais importante

do que riar uma assoiação é estar realmente em assoiação, em onstrução. A assoiação

pode ser um espaço potente, desde que nele se possa riar, produzir oisas desonheidas,

inesperadas. Onde se possa exeritar a autonomia, a idadania, a liberdade, mas de forma

transversal e omum.
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Apêndie A

Termo de Consentimento Livre e Eslareido 1
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

INSTITUTO DE PSICOLOGIA

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇ�O EM PSICOLOGIA SOCIAL E

INSTITUCIONAL

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Voê está sendo onvidado a partiipar de uma pesquisa que está sendo proposta

por Carolina Seibel Chassot, aluna de doutorado do Programa de Psiologia Soial e

Instituional da UFRGS, sob a orientação da professora Rosane Azevedo Neves da Silva.

Esta pesquisa envolve dois estudos diferentes � hamados daqui para frente de Estudo 1

e Estudo 2.

O que é o Estudo 1?

O Estudo 1 é uma �pesquisa artográ�a� que proura mapear um proesso em an-

damento. A pesquisadora (Carolina S. Chassot) irá registrar em diários de ampo suas

observações e re�exões sobre as ações da Assoiação Construção. Seu objetivo é ompre-

ender omo se onstrói o �omum� na assoiação, ou seja, omo as atividades da assoiação

possibilitam a riação de um oletivo onde todos, usuários e trabalhadores, possam tra-

balhar juntos e expressar suas diferenças e singularidades.

Como posso partiipar do Estudo 1?

Se voê aeitar partiipar do Estudo 1, voê está dando autorização para que a pes-

quisadora (Carolina S. Chassot) esreva sobre as ações da assoiação, inlusive aquelas

em que voê estará presente.

Eu serei identi�ado no Estudo 1?

A partiipação no Estudo 1 será an�nima, o que signi�a que o seu nome não será

divulgado na esrita da pesquisa.

Quais são os benefíios de partiipar do Estudo 1?

O estudo 1 não trará benefíios individuais para os seus partiipantes. Ele poderá

trazer benefíios para a Assoiação Construção na divulgação de suas ações, assim omo

para outras assoiações e grupos de usuários, trabalhadores e familiares, que poderão

aprender om a experiênia da assoiação.

Quais são os risos de partiipar do Estudo 1?

A partiipação nesta pesquisa tem riso mínimo, pois envolve apenas a ontinuidade

das ações que voê já vem realizando na assoiação. Caso oorra algum in�modo ou

situação adversa durante a realização da pesquisa, as pesquisadoras omprometem-se a

fazer os enaminhamentos neessários.

Quais são os direitos de quem partiipa da pesquisa?
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Todos os partiipantes têm direito de desistir de partiipar da pesquisa a qualquer

momento. A desistênia não envolve nenhum prejuízo quanto a ontinuar partiipando da

Assoiação.

O que é o Estudo 2?

O estudo 2 é uma �pesquisa partiipativa�, ou seja, nesse tipo de pesquisa as pessoas que

aeitarem partiipar da pesquisa irão onduzir todas as suas etapas, desde o planejamento,

a oleta de dados, a análise dos dados e a esrita da pesquisa.

O que vamos pesquisar?

A proposta é que os membros da Assoiação Construção possam fazer uma pesquisa

para onheer o que os demais usuários de saúde mental de Porto Alegre esperam de uma

assoiação. Esta é apenas uma proposta iniial, e poderá ser modi�ada pelo grupo de

pesquisa, pois é o grupo quem de�nirá os objetivos.

Como faremos a pesquisa?

Em reuniões quinzenais, vamos disutir o que é uma pesquisa, para que serve, e quais

são as diferentes formas de fazer pesquisa. Vamos planejar as etapas da pesquisa, e depois

ir nos loais onversar om os usuários, busar as informações que preisarmos. Vamos

também disutir os resultados da pesquisa e ver o que pudemos aprender om isso. Se

quisermos, poderemos também divulgar os resultados para outras pessoas que possam se

interessar pelo assunto. Tudo será feito em grupo, e ada um irá olaborar da forma que

se sentir à vontade. A aluna de doutorado Carolina S. Chassot e a aluna de graduação

Amanda Toríbio irão dar o apoio para o grupo onforme for neessário.

Quais são os benefíios de partiipar da pesquisa?

Os pesquisadores poderão se bene�iar aprendendo sobre omo fazer uma pesquisa, o-

nheendo outros serviços de saúde mental e usuários destes serviços e obtendo informações

que podem ser úteis para a Assoiação Construção. A pesquisa tem aráter voluntário,

ou seja, não está garantida remuneração para os pesquisadores. Os gastos om transporte

serão pagos pela pesquisa, ou seja, as passagens de �nibus para partiipar das reuniões

da pesquisa serão usteadas (apenas para quem não tem passe livre).

Quais são os risos de partiipar da pesquisa?

A partiipação nesta pesquisa tem riso mínimo. Caso oorra algum in�modo ou

situação adversa durante a realização da pesquisa, as pesquisadoras omprometem-se a

fazer os enaminhamentos neessários.

Quais são os direitos de quem partiipa da pesquisa?

Todos os partiipantes têm direito de desistir de partiipar da pesquisa a qualquer

momento. A desistênia não envolve nenhum prejuízo quanto a ontinuar partiipando

da Assoiação. Se os pesquisadores da Assoiação não desejarem ser identi�ados omo

oautores da pesquisa, poderão reeber pseud�nimos.
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O Estudo 1 e o Estudo 2 se relaionam?

Sim. A pesquisa artográ�a (estudo 1) também irá investigar os efeitos da pesquisa

partiipativa (estudo 2) para os pesquisadores da Assoiação Construção. O objetivo é

saber se a pesquisa pode ser uma forma de onstruir ooperativamente um saber omum

entre os usuários.

Posso aeitar fazer parte de apenas um dos Estudos?

Sim. Voê poderá aeitar fazer parte apenas do Estudo 1, aso não queira ser pesqui-

sador no Estudo 2. Voê também pode querer apenas ser pesquisador no Estudo 2 sem

fazer parte do Estudo 1.

Informamos que os dados oletados �arão armazenados por ino anos sob guarda

dos pesquisadores responsáveis, no Instituto de Psiologia da UFRGS (Ramiro Barelos,

2600, sala 300K). Se tiver qualquer dúvida ou preisar de algum eslareimento voê

poderá entrar em ontato om os pesquisadores pelos telefones: Carolina Seibel Chassot

(8143-3404); Rosane Azevedo Neves da Silva (3308 5465) ou, ainda, na seretaria do

Comitê de Étia em Pesquisa do Instituto de Psiologia da UFRGS (3308 5698).

Aeite de Partiipação Voluntária

Eu, , RG , delaro

que fui informado(a) dos objetivos da pesquisa aima e onordo em partiipar: ( ) do

Estudo 1 ( ) do Estudo 2. Reebo uma via deste doumento assinado pelos pesquisadores.

Porto Alegre, de de 20 .

Assinatura do partiipante

Carolina S. Chassot

Doutoranda do PPGPSI-UFRGS
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Rosane A. Neves da Silva

Professora do PPGPSI-UFRGS
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Apêndie B

Questionário / Roteiro de entrevista
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Data: / /

Questionário

Pesquisa Assoiação Construção

1. Idade: anos

2. Sexo: ( ) Masulino ( ) Feminino

3. Cidade onde mora:

4. Utilizas qual serviço de saúde mental (Exemplo: Caps, Residenial Terapêutio, Ambu-

latório, Consulta om psiquiatra, Hospital, O�ina de geração de renda e trabalho, Clínia

psiquiátria, et)?

5. Tens uma fonte de renda?

( ) Não tem renda

( ) Sim, tem renda → Ganhas o su�iente para te manter? ( ) Não ( ) Sim

6. Trabalhas atualmente? Já trabalhaste antes? Fazendo o que?

7. Reebes benefíio ou aposentadoria?

( ) Não ( ) Sim. → Qual tipo?

8. Nível de esolaridade:

( ) Ensino Fundamental Inompleto.

( ) Ensino Fundamental Completo.

( ) Ensino Médio Inompleto.

( ) Ensino Médio Completo.

Curso ténio / outros?

( ) Ensino Superior Inompleto

Curso:

( )Ensino Superior Completo

Curso:

( ) Pós-Graduação

Curso:

9. Tu estás...?

( ) Solteiro(a) ( ) Namorando ( ) Casado(a) ( ) Em união estável / morando junto ( )

Separado(a) ( ) Viúvo(a)

10. Tens �lhos?

( ) Não ( ) Sim � número de �lhos:
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Idade dos �lhos:

11. Reebes passagem de �nibus gratuita (isenção)?

( ) Não ( ) Sim

12. És interditado?

( ) Não ( ) Sim

Obs: se for interditado, responsável deve autorizar a pessoa a responder a pesquisa e

assinar o termo de onsentimento

13. Tens alguém na sua vida que te dá apoio ou suporte afetivo? (Exemplo: uidador,

amigo, familiar...)

( ) Não ( ) Sim. Quem?

14. Tens alguma rença religiosa?

( ) Não ( ) Sim → Qual?

15. Qual a importânia dessa rença na tua vida?

( ) Muito importante ( ) Importante ( ) Pouo importante ( ) Nada importante

16. Qual a tua opinião sobre os serviços de saúde que tu frequentas e/ou frequentaste

anteriormente (serviços de saúde línios e de saúde mental)?

Nome do Serviço:

( ) Muito Satisfatório ( ) Satisfatório ( ) Pouo Satisfatório ( ) Insatisfatório

Por que tu tens essa opinião?

Nome do Serviço 2 (se houver):

( ) Muito Satisfatório ( ) Satisfatório ( ) Pouo Satisfatório ( ) Insatisfatório

Por que tu tens essa opinião?

Nome do Serviço 3 (se houver):

( ) Muito Satisfatório ( ) Satisfatório ( ) Pouo Satisfatório ( ) Insatisfatório

Por que tu tens essa opinião?

17. Tu reebes as informações neessárias nos serviços de saúde que frequentas (sobre seus

mediamentos, diagnóstios, estado línio, tratamentos, et.)?

( ) Não ( ) Sim

18. Tu te onsideras no direito de reeber estas informações?

( ) Não ( ) Sim
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19. O que tu pensas sobre o uso de remédios psiquiátrios?

20. Fazes uso de alguma mediação psiquiátria?

( ) Não ( ) Sim → Quais mediamentos usas?

Quais efeitos tu sentes desse(s) mediamento(s)?

Em relação ao uso desse(s) mediamento(s), tu estás:

( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouo satisfeito ( ) Insatisfeito

21. Já reebeste algum diagnóstio psiquiátrio (nome da doença)?

( ) Não ( ) Sim → Qual ou quais?

O que ahas deste diagnóstio?

22. Te onsideras usuário ou paiente?

( ) Usuário ( ) Paiente ( ) Os dois ( ) Nenhum

( ) Preferes outro termo:

Areditas que existe alguma diferença entre ser usuário ou paiente? Qual?

23. Como ahas que a soiedade te enxerga?

24. Já sofreste algum tipo de preoneito, disriminação ou rejeição?

( ) Não ( ) Sim. Queres ontar o que aonteeu?
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25. Já foste internado?

( ) Não, nuna. ( ) Sim → Quantas vezes? vezes

Onde foste internado(a) e quanto tempo durou ada internação?

26. Qual a tua opinião sobre as internações psiquiátrias?

27. Conhees a luta antimaniomial?

( ) Não ( ) Sim → Como onheeste a luta antimaniomial?

Como te posiionas em relação a luta antimaniomial?

28. A tua família onhee a luta antimaniomial?

( ) Não ( ) Sim → Como ela se posiiona?

29. Tu ahas que deveria haver hospitais apenas psiquiátrios ou aha que as internações

psiquiátrias deveriam ser em hospitais gerais?

( ) Hospitais psiquiátrios deveriam existir

( ) Hospitais psiquiátrios deveriam existir, mas om algumas mudanças.

( ) Internações deveriam ser em hospitais gerais

( ) Não sabe / não quis opinar

30. Quais são tuas aptidões/apaidades?

31. Tu te sentes onfortável em onviver soialmente?

( ) Não ( ) Sim

32. Tu valorizas mais o �ser� ou o �ter�?

( ) O ser
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( ) O ter

( ) As duas oisas

( ) Outra resposta:

33. Consideras importante ter um pareiro afetivo ou sexual?

( ) Não ( ) Sim

34. Tu te julgas apaz de ajudar?

( ) Não ( ) Sim

35. E de reeber ajuda?

( ) Não ( ) Sim

36. Tu te onsideras idadão sendo usuário?

( ) Não ( ) Sim

37. Tu já pensaste em ser um psiólogo?

( ) Não ( ) Sim → Por quê?

38. Costumas pratiar atividades que te ajudem a limpar/relaxar a mente?

( ) Não ( ) Sim → Quais são estas atividades?

39. Fazes ou �zeste psioterapia?

( ) Não → Gostarias de fazer?

( ) Sim → Como esta funiona/funionou?

40. Tu onsideras importante a existênia de uma Assoiação onstituída por usuários da

saúde mental?

( ) Não ( ) Sim

41. Na tua opinião, quais deveriam ser os objetivos de uma Assoiação de usuários de

saúde mental?

42. Quais deveriam ser os horários de funionamento desta Assoiação?
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43. Tens sugestões de atividades para esta Assoiação? Se sim, quais são elas?

44. Voê poderia indiar outro(s) usuário(s) ou ex-usuário(s) de saúde mental que voê

onheça, e que poderiam partiipar da pesquisa?

Nome:

Telefone:

Serviço que frequenta:

Obrigado(a) por responder ao questionário!

Se tiver interesse, voê está onvidado a partiipar da Assoiação Construção (reuniões

sextas feiras, as 14h, rua vigário José Ináio, 303, 3

o

. andar)
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Apêndie C

Termo de Consentimento Livre e Eslareido 2
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ASSOCIAÇ�O CONSTRUÇ�O

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Voê está sendo onvidado a partiipar de uma pesquisa realizada pela Assoiação

Construção em pareria om a UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

(pesquisa de doutorado em Psiologia Soial da aluna Carolina S. Chassot).

Os objetivos da pesquisa são onheer e identi�ar as araterístias e neessidades

dos usuários e ex-usuários de serviços de saúde mental da Grande Porto Alegre, para

direionar as ações da Assoiação na busa de melhorias para os usuários.

A pesquisa onsiste em responder a um questionário om perguntas sobre a sua

experiênia e opiniões sobre diversos assuntos, e tem duração aproximada de 1 hora.

Voê tem direito a não querer partiipar ou a desistir em qualquer momento. Voê

também tem direito a não responder a qualquer uma das perguntas. Assinando esse termo,

voê aeita partiipar da pesquisa, mas mesmo assim pode desistir quando desejar, sem

nenhum prejuízo para voê ou seu tratamento.

A pesquisa é an�nima, ou seja, sua identidade não será divulgada em nenhum mo-

mento. A entrevista será gravada em áudio.

A pesquisa ontem risos mínimos. Se voê sentir algum desonforto ao responder às

perguntas, os pesquisadores oloam-se à disposição para apoiá-lo no momento, e voê

poderá entrar em ontato om a pesquisadora responsável (Carolina S. Chassot, fone

48-8823 9361).

A pesquisa não deverá trazer nenhum benefíio pessoal direto para voê, mas voê

estará ontribuindo para melhorar as ações da Assoiação Construção.

Informamos que os dados oletados �arão armazenados por ino anos sob guarda

dos pesquisadores responsáveis, na sede da Assoiação Construção. Se voê tiver qual-

quer dúvida ou preisar de algum eslareimento voê poderá entrar em ontato om os

pesquisadores pelos telefones: Carolina Seibel Chassot (48-8823-9361); Rosane Azevedo

Neves da Silva (3308 5465).

Aeite de Partiipação Voluntária

Eu, underline , RG underline ,

delaro que fui informado(a) dos objetivos da pesquisa aima e onordo em partiipar

desta pesquisa.
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Reebo uma via deste doumento assinado pelos pesquisadores.

Porto Alegre, de de 20 .

Assinatura do partiipante

Rosane A. Neves da Silva

Professora do PPGPSI-UFRGS

Pesquisador

Pesquisador
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Apêndie D

Pan�eto om resultados da pesquisa

Participe dessa construção! 

Construindo ideias e atitudes
na saúde mental

Associação
Construção

Rua Vigário José Inácio, 303, 4 andar, 

Centro Histórico, Porto Alegre (RS)

Email: associacaoconstrucao@gmail.com

Facebook: Associação Construção

Telefone: (51) 3226-1190

A Associação 
Visamos lutar pelos direitos dos usuários de serviços de 

saúde mental. 

Como o nosso símbolo do João de Barro indica, somos 

uma construção coletiva. 

Criamos um espaço de acolhimento e parceria, onde 

usuários, ex-usuários, familiares e aliados podem trabalhar 

juntos, gerando novas ideias e atitudes no campo da saúde 

mental.

Princípios 
Temos como princípios a defesa da Reforma Psiquiátrica, 

da Luta Antimanicomial, dos Direitos Humanos e da 

Economia Solidária.

Quem participa? 
Nos reunimos desde janeiro de 2014, sempre abertos à 

participação de todos que se sensibilizam com a causa da 

Luta Antimanicomial.

O que fazemos? 
Todas as atividades da Associação estão abertas a todos 

que quiserem nos conhecer. 

- Grupo de produção: usamos a técnica de sublimação 

para estampar materiais, como canecas, camisetas e 

tecidos no geral. Somos certificados como 

Empreendimento de Economia Solidária.

- Grupo de ajuda mútua: em encontros semanais, 

buscamos cuidar uns dos outros através da conversa e da 

troca de experiências. 

- Reunião geral: todas as quintas-feiras à tarde, quando 

organizamos o funcionamento da associação.

- Controle social e participação: Participamos do 

Conselho Municipal de Saúde e do Fórum de Economia 

Solidária de Porto Alegre 

Mas não podemos parar por aí! A Associação está sempre 

aberta a ideias que contribuam para a construção de novas 

atividades! 

Venha participar, trazendo suas propostas e construindo 

junto com a gente!

Parcerias / Apoio:

Pesquisando e 

Construindo Ideias em Saúde Mental

Entre 2015 e 2016, a Associação Construção realizou 

uma pesquisa para traçar o perfil dos usuários, 

conhecer as suas demandas relacionadas à saúde 

mental e descobrir o que desejam de uma Associação.   

Através da pesquisa, buscamos responder às dúvidas 

relacionadas aos diagnósticos, medicamentos, 

tratamentos, internações, situação financeira, 

benefícios, etc.   

Com isso, pretendemos ajudar a melhorar os serviços, 

qualificar os servidores, melhorar a vida dos usuários e 

defender seus direitos. 

Por que fizemos uma pesquisa? 

Esta pesquisa foi feita coletivamente, pelo grupo de  

associados (pesquisadores). Ela levou um pouco mais 

de um ano para ser feita e passou por diversas etapas.   

Passamos por encontros de planejamento, nos quais 

decidimos fazer uma pesquisa quantitativa e 

qualitativa, através do uso de um questionário. Tivemos 

o apoio da UFRGS na elaboração da pesquisa. .          

Nosso questionário foi finalizado com 44 questões. 

No final, conseguimos fazer 25 entrevistas, com 

usuários de diversos tipos de serviços de saúde mental 

da região metropolitana de Porto Alegre.

Como fizemos? 

Equipe de pesquisadores:

Amanda Toríbio 

Carolina Seibel Chassot

Jaqueline Collar Pereira

Leandro Lemos Menezes

Leonardo Wainstein

Marcelino da Silva Nobre

Márcia Collar Pereira

Rafael Terreano

Sérgio Duarte de Medeiros

Vera Regina Mansur

Frente do pan�eto
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Resumo dos Resultados da Pesquisa: 

➡ Perfil
Número de entrevistados: 25

➡ Sexo masculino: 70%
➡ Sexo feminino: 30%

➡ Escolaridade:
- Fundamental incompleto: 8% 
- Fundamental completo: 25% 
- Médio incompleto: 16,5% 
- Médio completo: 30% 
- Superior incompleto: 12,5% 
- Superior completo: 8%

➡ Estado civil:
- Casado: 13% 
- Solteiro: 87% (25% estão 
namorando)

➡ Interdição:
- 25% eram interditados 
judicialmente.

➡ Renda 
- 73% recebiam alguma 
fonte de renda
= 27% não recebiam nada.

.

➡ Serviços de saúde mental:
- Alguns comentários positivos: 
“Os profissionais que me atenderam no decorrer dos 
anos me proporcionaram confiança no meu potencial e 
na minha reinserção no mercado de trabalho” (Consulta 
com psicólogo).
“Me ajudou a sair de casa” (Oficina de geração de renda)
- Comentários negativos: 
“Gosto da doutora, das amizades. Preciso dos remédios. 
Mas o CAPS podia ser melhor. Sou quase um internado, 
venho todos os dias”. (CAPS)
“Tratamento é bom, mas fica muito tempo sem fazer 
nada, é parecido com a prisão. A gente fala pra doutor 
tudo o que ele quer ouvir para poder sair”. (Clínica 
psiquiátrica) 

➡ Medicação psiquiátrica
➡ Faz uso de medicação psiquiátrica?
- Sim: 82% 
- Não: 18%
➡ Opinião sobre medicamentos psiquiátricos 
"Acho necessário em alguns casos, mas os médicos 
deveriam ter mais critérios antes de doparem seus 
pacientes”. 
“Ajudam, são necessários, mas atrapalham um pouco 
sexualmente”.
“Acho que é necessário. Foi um avanço para a 
psiquiatria. O paciente pode ficar estável e ter uma vida 
praticamente normal se fizer uso da medicação”

➡ Trabalho
- 45% das pessoas 
entrevistadas trabalham 
- 55% não trabalham. 
Destes, 70% já trabalharam. 

➡ Benefício:
- 60% das pessoas 
entrevistadas recebem algum 
tipo de benefício
- Dos que recebem alguma 
renda, 80% vem de benefício. 

➡ Diagnóstico: 
➡ Já recebeu algum diagnóstico 
psiquiátrico?
- Sim: 85%
- Não: 15%
➡ O que você acha do diagnóstico? 
- Concorda / está correto / está certo: 65%
- É horrível / é estranho / assustador / demorou para 
aceitar: 25%
- Não respondeu: 12%
- Não sabe / acha que depende do médico: 8%
- Acha que estava certo antes, mas agora deveria ter 
mudado: 4%

➡ Se considera usuário ou paciente?
Usuário: 40%
Paciente: 13%
Os dois: 47% 
➡ Qual a diferença? 
- 32% relaciona o termo “usuário” aos serviços de 
saúde mental e o termo “paciente” ao médico, 
psicólogo, psiquiatra ou hospital.
- O mesmo número, 32% acha que os dois termos são 
a mesma coisa, não tem diferença
- Para 22% o termo “paciente” está relacionado com 
passividade, dependência, necessidade (precisar do 
tratamento), e o termo “usuário” associado a liberdade, 
ter voz, poder escolher, ser ativo.

A pesquisa completa com nossos comentários pode ser acessada através do Facebook da Associação Construção.

➡ Internação:
- Já foi internado por motivos psiquiátricos? 
- Sim: 74%
- Não: 26%
➡ Opinião sobre internações psiquiátricas: 
- Opiniões “negativas”: 37% 
“É tipo uma gaiola pra nós. Somos tratado como 
preso e robô”. 
- Opiniões “positivas”: 37%
“Ajuda”, “É bom” 
- Opiniões “meio a meio”: 20% 
“Quando a pessoa faz algo muito grave se 
machuca, expõe os outros, usa muita droga, está 
revoltado com a família, é necessário. Mas tem 
família que quer se livrar do cara, não tem 
estrutura para ficar com a pessoa em casa”. 
- Outras/não respondeu: 6%

➡ Luta Antimanicomial: 
➡ Como se posiciona em relação à luta? 
- A favor: 72%
“É uma forma de ação que busca garantir ou 
conquistar respeito, cidadania e reconhecimento 
dos nossos diretos. Sou totalmente favorável à 
luta antmanicomial pois tudo que segrega, 
estigmatiza, denota doença social e esta luta vai 
justamente contra estas doenças sociais”.
- Contra: 5%
“Sou contra, sou a favor de hospitais gerais”.
- Não sabe / está formando opinião: 16%
- Outras respostas: 11%

➡ Associação: 
Consideras importante a existência de uma 
associação constituída por usuários da saúde 
mental? 
- Sim: 100%
➡ Quais deveriam ser os objetivos de uma 
associação de usuários? 
- Lutar por direitos/politicas públicas/ acesso à 
saúde: 30% 
- Promover atividades de suporte direto: 30%
- Promover geração de renda e inclusão social: 
30% 
- Outras: 30%
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