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Percebemos ao longo da história da sociedade moderna e contemporânea uma relação
de violência e confinamento daqueles que sofrem de transtornos psíquicos. No Brasil, há
registro de óbitos em massa em estabelecimentos psiquiátricos, como citado por Elaine Brum,
estima-se em 60 mil mortos apenas em Barbacena, Minas Gerais, entre o período de 1903 e
1980. Além de que cerca de 70% destes não sofriam de nenhum transtorno mental. (ARBEX,
2013).
O processo da reforma psiquiátrica brasileiro foi marcado a partir da década de 70 por
movimentos sociais de trabalhadores em saúde mental (MSTSM), que lutavam juntamente
com as associações de familiares, sindicalistas, membros da associação de profissionais e
pessoas com longo histórico de internações psiquiátricas e que passaram então a denunciar a
violência dos manicômios, a mercantilização da loucura e o modelo hospitalocêntrico,
inspirados pelas críticas italianas dos manicômios. No decorrer da história, com as denúncias
de maus tratos, superlotação e mortes na Casa de Saúde Anchieta em Santos (SP)
estabelecem-se os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) e nos anos 1990 os Centros de
Atenção Psicossocial (CAPS) E, a sua existência marcar o fim dos manicômios no Brasil.
Pressupõe-se com estas reformulações institucionais, que a alienação psicótica assim como o
cotidiano do usuário e suas relações sociais deveriam estar no âmago dos cuidados com a
saúde mental através do atendimento multiprofissional e interdisciplinar, oferecendo aos
usuários atividades heterogênicas subvertendo um atendimento sintomatológico visando à
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doença, para uma abordagem ampliada, que cuide do sujeito na sua totalidade, das “questões
objetivas (trabalhar, manter moradia etc.) até a dimensão subjetiva (relações interpessoais,
vivências subjetivas etc.)” (TENÓRIO, 2003, p. 40).
Contudo cabe-nos questionar: tais reformulações se concretizam no cotidiano dos usuários
atualmente?
Pretende-se num Centro de Atenção Psicossocial (CAPSI-II), no estado do Mato Grosso do
Sul, através da análise institucional, percorrer caminhos de reflexão crítica a respeito de tal
questionamento. Através do método de observação, dentro do campo de análise, onde
Baremblitt afirma que o mesmo “não implica uma intervenção técnica; envolve apenas o fato
de que o institucionalista vai tentar entendê-lo” (1992, p. 102), o presente trabalho foi
desenvolvido, a partir da disciplina obrigatória do sexto semestre do curso de Psicologia da
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus do Pantanal.
Durante o período de estudo, foi possível observar alguns dados, que a análise
institucional nomeia de analisadores, por exemplo, o modo de divisão do espaço e como as
atividades são propostas e desenvolvidas.
Em uma entrevista com a gestora local do CAPS-II a respeito da estrutura do
estabelecimento, a mesma declarou: “Este local atual não é apropriado, pois nele há muito
espaço externo. O ideal seria ter mais salas, pois facilitaria a vigilância dos usuários”.
O CAPS-II está instalado em uma casa alugada e os usuários são acomodados nos
fundos da mesma onde passam o dia e por haver poucas atividades propostas, a monotonia e
apatia se faz presente, além da sonolência (reação aos medicamentos ingeridos), impedindo a
participação dos usuários na instituição e a autonomia deles, situação esta que remonta um
quadro de institucionalização do indivíduo, onde o mesmo é regido e não co-participante,
mas, controlado rigorosamente pelas medicações e dependente delas, o que seria um
retrocesso a lógica manicomial, a qual tem o controle dos corpos como parte histórica.
(FOCAULT, 1978).
Sobre as atividades que são propostas, percebe-se um esvaziamento de sentido nelas, os
usuários já não se sentem motivados a participar, pois estas são as mesmas cotidianamente
que seriam pintura ou colagem gerando a produção de algum item artesanal que fica exposto
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para a venda, no entanto não é repassada para os usuários a finalidade do que foi produzido
nem tampouco o destino do recurso levantado, mínimo que seja.
Essa contradição entre a prática e a teoria dos CAPS, leva-nos, portanto a necessidade de
pensar sobre desisntitucionalização, um processo que não está acabado nem deve ser visto
como tal, pois o mesmo precisa ser dialeticamente construído e desconstruído. Rotelli diz que
o processo de desisntitucionalização é complexo:
Tende a mobilizar como autores os sujeitos sociais envolvidos, que tende a
transformar as relações de poder entre os pacientes e as instituições, que tende a
produzir estruturas de saúde mental que substituam inteiramente a internação no
Hospital Psiquiátrico e que nascem da desmontagem e reconversão dos recursos
materiais e humanos que estavam ali depositados (ROTELLI, 1990 p.18).

Assim, não cabe a desisntitucionalização, apenas o fechamento dos manicômios e
hospitais psiquiátricos, mas a uma transformação social que conduza a aceitação deste
indivíduo, permitindo-o ser atuante na sociedade e no que diz respeito a ele em sua totalidade,
tornando inviável à propagação da lógica manicomial a começar em estabelecimentos que
lidam diariamente com indivíduos em sofrimento psíquico, tendo estes à responsabilidade de
conduzi-los a ressocialização promovendo “atividades comunitárias enfocando a integração
do doente mental na comunidade e sua inserção social” (BRASIL, 1992, p. 64).
Rotelli (1990) defende que é necessário que comunidade, cidadãos e usuários se
organizem e construam soluções e inovações no modo de funcionamento das estruturas
sociais a fim de fornecer às pessoas que convivem com o sofrimento psíquico, ir além da
clínica, subvertendo os muros e desfrutando de uma vida de autonomia. Refletir e questionar
o modo de atuação e a forma como se concretizam os ideais da Reforma Psiquiátrica é um
começo, não um fim em si mesmo, não deve ser. As transformações necessitam ser
materializadas, os ideais precisam de voz e corpo para que não haja distâncias entre teoria e
prática nem entre direitos e humanos.
Nota: Este trabalho deriva de outro, apresentado junto à disciplina de Análise Institucional, ministrada
pelo Professor Doutor Ilidio Roda Neves, com a co-autora Waleska Freitas de Arruda Maia
(Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Corumbá – MS, Brasil).
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