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RESUMO

O presente trabalho tem como problema central investigar as transformações e durezas do campo da saúde mental no processo de Reforma 
Psiquiátrica brasileira. Entendemos com isso que a Reforma é um movimento contínuo de modulações não apenas no aspecto teórico-prático, 
isto é, de produção de saber, formação de profissionais e execução das políticas públicas em saúde mental, mas também de intervenção no modo 
como a sociedade tem pensado a loucura. Tal processo que se iniciou tardiamente no Brasil, através da Lei Paulo Delgado (2001), passou pelo 
campo da produção de conhecimento nas universidades e de execução, a partir de ações afirmativas, diretrizes de cuidado, humanização, 
investimento e capacitação fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Porém, coube-nos perguntar durante a pesquisa: sendo a psiquiatria patrona 
das práticas manicomiais, asilares e enclausurantes -do hospital psiquiátrico clássico, passando pelas contenções físicas, até às camisas de força 
químicas- como o campo psi tem lidado na prática com o sofrimento subjetivo? Desdobrando a pergunta, tivemos como objetivo principal 
cartografar o estado da saúde mental hoje e sua vinculação às políticas e diretrizes da Reforma Psiquiátrica. Para tal, realizamos entrevistas, 
habitações do território incluindo um complexo psiquiátrico, um grupo com mães de pessoas autistas, bem como revisão bibliográfica de autores 
que tem investigado e feito incursões às instituições de psiquiatria no Brasil. Assim, obtivemos no campo e na literatura resultados complexos. 
Por um lado inúmeros esforços tem sido feito para o encerramento das atividades asilares, manicomiais; porém, por outro, contiguamente ao 
processo antimanicomial, uma gama de práticas continuam vivas, repaginadas e maquiadas de novidade. Como exemplo podemos citar a 
ressureição e investimento em pesquisas com eletrochoques, chanceladas pela nota técnica 11/2019  editada pelo Ministério da Saúde, inúmeros 
relatos de maus tratos e violência em instituições de tratamento de adicções, segundo o relatório da comissão do Conselho Federal de Psicologia, 
a tentativa de descontinuar o modelo da redução de danos, investindo na perspectiva da abstinência, a precariedade e ardil de instituições 
religiosas que se propõem a cuidar do usuário toxicômano através da fé. Percebemos também em campo que existe a crença coletiva e familiar 
de que a infância precisa ser medicada; com isto vimos que as intensidades da infância e adolescência têm sido a cada dia mais patologizadas e 
medicadas. Pudemos perceber a medicação de autistas como diretriz de tratamento, sem que haja apoio integral às famílias e acolhimento dos 
seus sofrimentos e angústias, vimos também uma alta frequência de diagnósticos de transtornos de atenção e comportamentos supostamente 
desviantes tendo como diretriz o cuidado medicamentoso. Concluímos então, que a Reforma brasileira tem passado por um período crítico em 
todos os seus setores: com a mudança no governo federal, tivemos a publicação de portarias e políticas contrárias ao processo de Reforma, 
enfrentamos o desmonte das políticas antimanicomiais em saúde mental para dar lugar a práticas asilares e religiosas no campo prático; temos 
ainda a formação psi, que não abandonou a lógica higienista e farmacocêntrica, e por fim o público-alvo que educado pelo saber hegemônico, 
entende que cuidar é submeter-se ao saber médico. Deste modo, pudemos observar que existe um jogo de forças no campo, que nos impele a 
pensar criticamente a complexidade do território da saúde mental. Por um lado temos o poder econômico, os moralismos e o conservações, e por 
outro temos a luta antimanicomial, a resistência ao modelos asilar-farmacológico, e a tentativa de fazer sobreviver uma Reforma molecular que 
resiste e possa se transformar em uma Revolução no campo do pensamento e do cuidado.
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