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RESUMO: Com o surgimento da Reforma Psiquiátrica e, logo em seguida, da Luta 
Antimanicomial, iniciou-se um movimento em prol dos direitos humanos dos usuários de saúde 
mental, tendo como fundamento o saber popular (que durante muito tempo foi desvalorizado 
e rotulado como inferior ao saber científico) e o fortalecimento da participação política desses 
usuários, os quais, historicamente, são alvos de exclusão social. Assim, o presente artigo 
discutiu a experiência de um grupo de extensão de uma universidade do Nordeste com a 
participação de docentes e alunos universitários, bem como usuários e profissionais da rede de 
saúde mental. Para isso utilizou os métodos de mapeamento cartográfico, análise institucional, 
pesquisa-intervenção, rodas de conversa e diários de campo ao longo do ano de 2014. A partir 
do mapeamento realizado, percebemos o deslocamento das identidades e o surgimento de 
movimentos de resistência. Além disso, também pudemos compreender a relevância da troca 
de experiências para a ressignificação das questões pessoais e coletivas, identificando as 
relações de saber e poder que atravessam o grupo.

Palavras-chave: saúde mental; grupos minoritários; participação social; apoio social.
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“Get out of my way, i prefer to walk alone, let me decide my life!”: 
empowerment experiences in a mental health group

ABSTRACT: With the emergence of psychiatric reform and, soon after, the Anti-
Asylum, a movement for human rights of mental health users began, based upon 
the popular knowledge (which has long been undervalued and labeled as inferior to 
scientific knowledge) and the strengthening of the political participation of these 
users, which historically were part of an excluded class of society. Thus, this article 
discussed the experience of an extension group of a university in Northeast Brazil 
with the participation of university teachers and students, and users and professionals 
of the mental health system. For this purpose, we used the methods of cartographic 
mapping, institutional analysis, intervention research, conversation circles and diaries 
throughout 2014. From the mapping done, we realized the displacement of identities 
and the emergence of resistance movements, besides demonstrating the importance of 
exchange of experience for the reframing of personal and collective issues, identifying 
the relations of knowledge and power that cross the group.

Keywords: mental health; minority groups; social participation; social support.

“Fuera de mi camino, yo prefiero caminar solo, 
dejen que yo decida mi vida”: experiencias de la 

potenciación de un grupo de salud mental

RESUMEN: Con la aparición de la reforma psiquiátrica y, poco después, la Lucha 
Anti-asilo, se inició un movimiento em pro de los derechos humanos de los usuarios de 
salud mental, y se basa en el conocimiento popular (que durante mucho tiempo ha sido 
infravalorado y etiquetado como inferior al conocimiento científico), y el fortalecimiento 
de la participación política de estos usuarios, que históricamente formaban parte de una 
clase excluida de la sociedad. Por lo tanto, este artículo discutirá la experiencia de un grupo 
de extensión de la universidad del noreste con la participación de profesores y estudiantes 
universitarios, y los usuarios y los profesionales en el sistema de salud mental. Para ello 
hemos utilizado los métodos de mapeo cartográfico, el análisis institucional, investigación 
de la intervención, y círculos de conversación diaria en todo el campo del año 2014. 
A partir del mapeo realizado, nos dimos cuenta del desplazamiento de las identidades 
y la aparición de los movimientos de resistencia. Además de esto, también pudimos 
comprender la importancia del intercambio de experiencias para la reformulación de las 
cuestiones personales y colectivas, la identificación de las relaciones de conocimiento y 
poder que atraviesan el grupo.

Palabras clave: salud mental; grupos minoritarios; participación social; apoyo social.



“Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixem que eu decida a minha vida!”: 
experiências de empoderamento em um grupo de saúde mental

Mental - v. 11 - n. 21 - Barbacena-MG - Jul-Dez 2017 - p. 411-430 413

1 INTRODUÇÃO

No presente trabalho, decidimos usar como parte do título um trecho 
da música “Comentários a respeito de John”, do compositor brasileiro Antônio 
Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes. Isso porque, além de fazer alusão a 
conceitos que serão abordados aqui, como empoderamento e resistência, a canção 
também é sempre lembrada e cantada por um dos participantes do grupo, foco de 
nossa análise, que é usuário dos serviços de saúde mental e se sente representado 
na letra. Já o subtítulo “experiências de empoderamento em um grupo de saúde 
mental” foi escolhido ao longo dos encontros, a partir das análises das discussões 
e práticas produzidas pelo grupo, no qual identificamos um campo propício aos 
movimentos de empoderamento e aos deslocamentos do território subjetivo.

Para a realização do mapeamento cartográfico, os pesquisadores frequen-
taram os encontros que ocorreram no Observatório de Saúde Mental de uma 
universidade no Nordeste brasileiro, com a participação de usuários da rede de 
saúde mental, profissionais, professores e acadêmicos. O objetivo das reuniões era 
fomentar o debate e a organização política no campo da luta antimanicomial local, 
a partir do protagonismo, sobretudo, dos usuários e familiares.

Essa experiência de troca de saberes pretende contribuir para o avanço da litera-
tura da área e para a fundamentação de ações e pesquisas sobre estratégias de empode-
ramento em saúde mental, protagonismo social e produção de novas subjetividades.

Além disso, tal experiência pretende considerar a importância da troca entre 
os diversos saberes, bem como servir para a fundamentação de ações e pesquisas 
sobre as contribuições das estratégias de empoderamento em saúde mental para o 
fomento do protagonismo social e a produção de novas subjetividades.

O presente artigo propôs a problematização do que está sendo produzido na recen-
te relação entre os saberes científicos e populares no campo da saúde coletiva. Também 
destacou a importância do diálogo nivelado entre essas áreas diversas do conhecimento.

2 MODOS DE SABER E FAZER: ENTRE A REFORMA 
PSIQUIÁTRICA E A EDUCAÇÃO POPULAR

No final da década de 1970, ocorreram transformações paradigmáticas no 
âmbito da saúde, tendo em vista as denúncias sobre o abuso frequente do poder 
médico e sobre a violação dos direitos dos indivíduos internados nos hospitais 
psiquiátricos e manicômios judiciários. Esse fato gerou grande revolta na socie-
dade, de modo que o descaso com a saúde pública tornou-se a mola propulsora 
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da Reforma Sanitária no Brasil. Logo, as conferências do setor ganharam maior 
visibilidade e a população passou a se preocupar mais com as condições de vida 
e melhoria da saúde. Neste período, em 1988, surge o Sistema Único de Saúde 
(SUS) (MATTA; MOROSINI, 2009). A proposição do SUS teve base na “mudança 
dos modelos de atenção e gestão nas práticas de saúde, defesa da saúde coletiva, 
equidade na oferta dos serviços, e protagonismo dos trabalhadores e usuários dos 
serviços de saúde nos processos de gestão e produção de tecnologias de cuidado” 
(BRASIL, 2005, p. 6).

Carvalho (2009) retoma a constituição do SUS a partir de 1988, apontando 
esse momento como um marco na ampliação dos direitos sociais e políticos, e na 
participação social na gestão do sistema de saúde. Entretanto, consideramos neces-
sário lembrar que o marco da constituição é resultante de uma série de movimentos 
sociais e políticos nas décadas anteriores, que buscaram efetivamente construir um 
modelo de sociedade mais democrático. O SUS é regulamentado pelas leis federais 
8.080 e 8.142 (ambas de 1990), e também pelos conselhos de saúde, nas três esferas 
de governo, e pelas Normas Operacionais Básicas, editadas pelo Ministério da Saúde.

Dentre os princípios e diretrizes do SUS, temos: a universalidade, a 
integralidade, a equidade, o direito à informação, a descentralização (incluindo 
a regionalização), a hierarquização e a participação comunitária. Vasconcelos e 
Pasche (2006) afirmam que o exercício da participação popular no SUS se expres-
sa, principalmente, nas conferências e nos conselhos de saúde, nas três esferas de 
governo, tendo o conselho de saúde caráter de atribuição e deliberação acerca das 
prioridades da política de saúde nos três níveis de gestão. 

Além disso, a descentralização por meio da criação de conselhos estadu-
ais, municipais e locais de saúde tem proporcionado, no Brasil, a construção da 
cidadania e um maior controle público dessa área de serviço (MENDES, 2001). 
Tais conselhos, nas três instâncias de governo, têm a função permanente de avalia-
ção, acompanhamento e deliberação das políticas de saúde, o que lhes confere um 
importante papel de participação e de exercício de poder nesse campo. 

Assim, após anos de luta em favor da Reforma Psiquiátrica, em abril de 2001 
foi aprovada a lei 10.216, com modificações no projeto de lei Paulo Delgado. A lei 
garante constitucionalmente os direitos da pessoa portadora de transtornos mentais, 
assim como a indução do processo de reorientação do modelo de atenção em saúde 
mental, ainda que substitua a premissa da “extinção de leitos” pela da “redução de 
leitos”. De todo modo, a lei de reforma psiquiátrica, como ficou conhecida, aposta 
na pessoa com transtornos mentais como cidadã, contrapondo-se ao estatuto da 
incapacidade civil e exigindo a participação social e o controle social por parte 
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desses atores na construção da política de saúde mental em coerência com a propo-
sição do controle social para todo o SUS enquanto política pública de saúde.

A implementação de estratégias de gestão mais democráticas tem sido 
discutida também no âmbito da Estratégia de Atenção Psicossocial. Costa-Rosa 
(2000) explica que, no Paradigma Asilar (a ser superado), as formas de organização 
institucional são piramidais, nas quais o fluxo do poder institucional segue apenas 
um sentido: as relações entre os trabalhadores são verticais e o poder de decisão 
e de coordenação é concentrado no ápice da pirâmide. Em contraponto, na 
Estratégia de Atenção Psicossocial, há necessidade de investimento na problema-
tização da participação social, para buscar maior participação política dos técnicos 
e usuários, de modo a implementar e ampliar os espaços de cogestão. O objetivo é 
que os diversos atores sociais se apropriem das mudanças propostas pela Reforma 
Psiquiátrica e sejam mais atuantes nesse processo, superando os processos de croni-
ficação vivenciados nos serviços substitutivos (SEVERO; DIMENSTEIN, 2011).

No entanto, o exercício da cidadania no âmbito do SUS, de modo geral, 
e no âmbito da Reforma Psiquiátrica tem encontrado dificuldades. Em muitos 
municípios, ocorre a manipulação política da composição dos conselhos de saúde. 
Ou seja, o papel da gestão no SUS por parte dos usuários nessa instância de repre-
sentação, que é uma instância decisória, não acontece (ou acontece de modo restrito), 
dada a ausência de formação política e de incentivos à participação do usuário 
como ator fundamental no exercício do controle social e nos espaços cotidianos de 
debates (ARRAES et al., 2012; VASCONCELOS; PASCHE, 2006).

Apesar da regulamentação da participação popular, existem dificuldades na 
operacionalização do sistema, como: os conflitos de interesse, a falta de transpa-
rência e a falta de debate público nas instâncias de gestão (Vasconcelos; Pasche, 
2006). Apontamos, assim, a necessidade de reflexão sobre a distribuição de poder 
nas diferentes instâncias que compõem a gestão do SUS, questionando a participa-
ção popular na construção das políticas e ações.

Nesse sentido, trazemos para o cenário de discussão o empoderamento. 
Ele deve ser entendido como parte de um processo de construção histórica que teve 
início na luta pelos direitos civis e sociais no campo da saúde (VASCONCELOS, 2003). 
Defende a organização política em prol dos direitos humanos, bem como o contro-
le e a tomada de decisões (CARVALHO, 2004; ARRAES, 2012). É uma estratégia de 
fortalecimento do poder que propõe uma nova forma de conceber o usuário dos servi-
ços de saúde mental, potencializando modos de enfrentamento para aqueles que vivem 
sob uma relação de tutela (ALVES; OLIVEIRA; VASCONCELOS, 2013). Além disso, 
devemos compreender o empoderamento a partir de:
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Uma perspectiva ativa de fortalecimento do poder, participação e organiza-
ção dos usuários e familiares no próprio âmbito da produção de cuidado em 
saúde mental, em serviços formais e em dispositivos autônomos de cuida-
do e suporte, bem como em estratégias de defesa de direitos, de mudança 
da cultura relativa à doença e saúde mental difusa na sociedade civil, de 
exercício do controle social no sistema de saúde e de militância social. 
(VASCONCELOS, 2007, p. 175-176)

Nesse sentido, uma das grandes transformações na relação de saber-poder ocorreu 
a partir da década de 1970, com Paulo Freire e a sua proposta da Educação Popular, que 
passou a ser utilizada no âmbito da formação e da organização política — tanto no campo 
da Reforma Sanitária quanto na saúde mental e na Reforma Psiquiátrica —, buscando 
reorientar a relação entre intelectuais e grupos populares (VASCONCELOS, 2004).

Antes de qualquer coisa, a educação popular consiste no rompimento 
com as formas instituídas de saber e ensino, que (re)produzem práticas e técni-
cas a determinados grupos, contribuindo para a manutenção das desigualdades. 
No entanto, educação popular não é a simples democratização ou o livre acesso à 
educação, ou mesmo a educação informal. Mas, conforme sintetiza Vasconcelos 
(2001), é a participação de agentes eruditos nos esforços já existentes dos grupos 
populares, em um processo de discussão horizontalizado, culminando na conquista 
de direitos e no exercício da liberdade. É um trabalho político que visa a aprimorar, 
fomentar e/ou criar formas coletivas de aprendizado — no intuito de aumentar a 
capacidade de análise crítica e aperfeiçoar estratégias de luta e enfrentamento.

No presente artigo, narramos o mapeamento de um grupo de extensão de saúde 
mental sob a ótica cartográfica, destacando a importância das trocas de experiências 
para a ressignificação das questões pessoais e coletivas. A partir desse olhar cartográfi-
co, identificamos relações de saber e poder que atravessam as subjetividades do grupo e 
encontramos possíveis estratégias de empoderamento que estão possibilitando o surgi-
mento de movimentos de resistência e o deslocamento das identidades.

3 O GRUPO DE EXTENSÃO E OS ENCONTROS:  
ALGUNS NORTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS

A experiência analisada foi realizada a partir das atividades desenvolvidas 
por um grupo de extensão no Observatório de Saúde Mental de uma universida-
de do Nordeste ao longo dos anos de 2013 e 2014. A frequência dos encontros 
era semanal. O grupo, composto por estudantes e docentes de duas universidades, 
profissionais e usuários da rede de saúde mental (em número bastante variável), 
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foi aberto para a participação de qualquer pessoa interessada por temas de saúde 
mental. Uma característica marcante diz respeito ao envolvimento do grupo com 
debates e práticas interventivas na rede de saúde mental da cidade, sempre buscan-
do produzir movimentos de inquietação e empoderamento a partir das experiências 
de vida relatadas. Além disso, foi um espaço que propôs liberdade de expressão e 
horizontalidade entre os participantes.

A experiência foi embasada nos conceitos da Análise Institucional, 
que se norteia pelo pressuposto de que as instituições são formadas a partir 
de relações dialéticas, a partir das quais o pesquisador procura investigar as 
contradições existentes no campo, entendendo que este permanece em constan-
te movimento (LOURAU, 1993).

A tarefa da Análise Institucional é descobrir o não dito das instituições, 
a partir da problematização, do questionamento às instituições ocultantes (Altoé, 
2004). Outro objetivo importante da Análise Institucional é desvelar a relação 
dialética instituinte-instituído em todos os âmbitos sociais. Para isso, ela “pode 
intervir em estabelecimentos e com dispositivos, mas sempre visando apreender a 
instituição em seu sentido ativo” (RODRIGUES; SOUZA, 1987, p. 34).

Desse modo, as instituições formam uma rede social e acabam por unificar 
e atravessar os indivíduos que, por meio de sua práxis, mantêm e/ou criam novas 
redes (movimento instituinte) (LOURAU, 2004). Elas mantêm “em pé” a máqui-
na social, conformando as formas sociais de modo universal (instituído), como 
também as produzindo (instituinte) (RODRIGUES; SOUZA, 1987).

Escolheu-se ainda, como perspectiva teórico-metodológica a pesquisa-inter-
venção. Passos e Barros (2000) destacam que a Análise Institucional Socioanalítica 
formulou a ideia de uma pesquisa-intervenção visando a interrogar os sentidos 
cristalizados nas instituições, incluindo aí a própria instituição de análise, com a 
construção de uma metodologia que permitisse questionar os territórios constituí-
dos, convocando, portanto, a criação de outras instituições. 

Existe ainda o interesse pelos movimentos e pelas mudanças que não têm 
ponto de partida nem objetivos preestabelecidos, bem como pelas transformações 
nas noções de teoria e prática, superando a perspectiva tradicional (PASSOS; 
BARROS, 2000). Passos e Barros (2000, p.6) vêm contribuir com essa discus-
são uma vez que reforçam o “caráter sempre intervencionista do conhecimento, 
[concluindo que] em qualquer de seus momentos todo conhecer é um fazer”. 
Problematiza-se, assim, a relação do sujeito-objeto do conhecimento, ao se consi-
derar o pesquisador como necessariamente incluído no processo investigativo 
(AGUIAR; ROCHA, 2007). 
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Em outras palavras, a pesquisa-intervenção busca questionar o sentido da 
ação dos sujeitos e os atravessamentos aí interpostos. A partir disso, adota-se outro 
modo de se compreender a subjetividade, lançando um olhar voltado aos processos 
de subjetivação dinâmicos em um agenciamento de forças instituintes e institu-
ídas, sendo a subjetividade a expressão corpórea de regimes de verdade de um 
tempo (PAULON, 2005). O pesquisar busca “apreender os movimentos coletivos 
de apropriação e invenção da vida que favoreçam a produção de existências singu-
lares” (PAULON, 2005, p. 21). Diante da compreensão do movimento que compõe 
a realidade pesquisada, no processo de intervenção busca-se caminhar junto a esses 
processos mutantes, com foco no ineditismo da experiência humana que produza 
diferença, operando desse modo no plano dos acontecimentos.

Os procedimentos utilizados foram as rodas de conversa, no intuito de 
propor aos participantes o estímulo e a potencialização de suas falas e a escri-
ta de diários de campo, os quais serviram para registrar os eventos ocorridos, 
as impressões e afetações dos pesquisadores durante o processo de pesquisa 
(ABADE; AFONSO, 2008).

Quando nos referimos à pesquisa-intervenção como base para o traba-
lho de mapeamento proposto e as rodas de conversa como procedimentos da 
metodologia de intervenção e produção da grupalidade, indicamos que, como 
participantes do grupo e autores e colaboradores do projeto de extensão, fomos 
também pesquisadores, e é o fruto desse encontro entre pesquisa e experiência 
que propomos apresentar aqui.

Com base em tal postura ético-metodológica, elegemos alguns analisadores 
que emergiram no grupo ao longo de alguns encontros. Aqui, entendemos como 
analisadores os dispositivos que desvelam a hegemonia dos saberes e verdades 
impostas pelas instituições (PAULON, 2005). Abordaremos assuntos pertinentes à 
identidade do grupo, aos movimentos de resistência e aos tipos de relações forma-
das a partir da interação entre os integrantes-participantes do grupo.

4 EM BUSCA DE OUTROS PAPÉIS:  
ENTRE CAPTURAS IDENTITÁRIAS E RESISTÊNCIAS

O grupo de extensão analisado ao longo do presente trabalho é reconhe-
cido oficialmente pela universidade com o nome “Protagonismo e pensamento 
coletivo na atenção psicossocial: diálogos possíveis”. No entanto, devido justa-
mente à dinâmica de empoderamento do grupo, o mesmo foi movido pelo desejo 
de reinventar um nome que o identificasse. Seria este, então, um movimento 
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instituinte. Com base nas ideias de Deleuze e Guattari (1995), o grupo já se norteia 
pelo eixo das afecções, das expressões dos corpos e do discurso. Porém, a partir de 
movimentos autoanalíticos e autogestivos, foi necessário que houvesse desestabili-
zações e transformações no eixo vertical, o de estabilização do grupo. 

Antes de qualquer coisa, devemos esclarecer que não se trata de buscar 
aqui uma identidade engessada ou permanente para o grupo, mas uma identificação 
fluida que permita modulações e transformações de acordo com as experiências 
do grupo. Também se deve ressaltar que a Análise Institucional utilizada para 
intervir no campo vai justamente na contramão da busca por uma identidade 
rígida. Segundo tal metodologia, acredita-se que as instituições são formadas a 
partir de relações dialéticas e em constante movimento; portanto, não identitárias 
(LOURAU, 1993). Dessa forma, a busca por um nome que melhor identifique o 
grupo fala, por si só, do desejo de apropriação do grupo na sua condução e do 
processo de empoderamento que os usuários vivem na sua dinâmica.

Com isso, introduzimos as ideias de desterritorialização e reterritorialização 
que vivenciamos em algumas situações no grupo. Ambas abrangem o conceito de 
território, não apenas em uma dimensão física e social, mas abarcando também os 
agenciamentos subjetivos. Isso significa que os processos de subjetivação possuem 
capacidade tanto de afetar o meio em que estão inseridos como de serem afetados, 
em um movimento que busca atualizar-se constantemente. Nesse sentido, dester-
ritorialização corresponde ao deslocamento do território (subjetividade), podendo 
ter o objetivo de romper com as formações hegemônicas sociais, “a possibilidade 
de fomentar a construção de novos modos de vida e existência que exercitem a 
afirmação da vida, promovendo linhas de fuga aos modos de sujeição e imposição 
daqueles que desejam uma vida reativa e sem força fincada pela representação” 
(BRITO, 2012, p. 7). E a reterritorialização seria o movimento de retomar o eixo 
vertical, a raiz, o instituído das subjetividades.

Portanto, percebe-se que há no grupo a possibilidade de reinvenção de si e 
do movimento grupal. Além disso, outros devires vão se atualizando nos proces-
sos vivenciados pelo grupo. Dentre os integrantes-usuários, percebemos novos e 
velhos projetos sendo concretizados: um participante que deseja ser artista retoma 
seus projetos de vida; outro, que coordenava uma escolinha de futebol em dois 
bairros conhecidos pela violência na cidade, após ter superado mais uma crise, 
consegue voltar às suas atividades; assim também, outros dois que desejavam 
retomar os estudos descobrem-se capazes e determinados a fazê-lo. Tudo isso fala 
de um processo de transição subjetiva, de movimentos que desterritorializam e 
reterritorializam. O trecho a seguir remete a esses conceitos:
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Hoje J. não se diz apenas usuário, mas militante, poeta. E assim, tantos 
outros vão assumindo papéis que rompem com a situação de incapacidade 
que o CID lhes confere. São pintores, poetas, artistas, escritores, militantes e 
tudo o que eles quiserem ser. (DIÁRIO CARTÓGRÁFICO, 22 maio 2014) 

Novamente, isso nos aponta a questão da estrutura do grupo, o qual possui um 
eixo horizontal, que fala da relação entre os corpos, afetos e subjetividades; e outro 
vertical, que confere o caráter de estabilização do grupo e das mudanças no território 
(este último entendido como o campo da subjetividade). Portanto, podemos dizer que 
o modo como esses eixos se configuram e se articulam é um fator que favorece a 
ausência de um nome para a identificação do grupo de acordo com o seu modo de 
funcionamento e de como os integrantes veem a si.

Percebemos também que cada participante concebe o significado do grupo a 
partir de suas vivências anteriores, suas necessidades e anseios. Essa variedade não 
se configura como um aspecto negativo; pelo contrário, acredita-se que as interse-
ções de subjetividades fornecem mais subsídios para o funcionamento do grupo. 
Logo, é possível que em determinado momento toda essa diversidade de vivências 
se encontre em um ponto de equilíbrio, se institucionalize e paralise, algo que não 
deve proporcionar ao grupo uma forma rígida de existência, mas uma direção, que 
pode até mesmo ser modificada de acordo com a sua dinâmica. 

5 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E A PROPOSTA  
DA HORIZONTALIDADE: AFINAL, QUE TIPO DE 

RELAÇÕES ESTÃO SENDO PRODUZIDAS?

No início na década de 1970, momento em que houve a proliferação das 
práticas individualizantes no campo da psicologia, as atividades em grupo passa-
ram a ser questionadas em relação à sua estrutura. Segundo Barros (2004), o grupo 
enquanto um dispositivo para novos processos de subjetivação estaria assumindo 
uma posição semelhante ao modo-individual, como instituição unitária, fechada e 
em busca de uma identidade. Entretanto, o grupo e o indivíduo apresentam uma 
relação de complementaridade: da mesma forma que o indivíduo é capaz de aderir 
ao meio coletivo, também passa a ser destituído de sua individualidade ao estar em 
grupo (BARROS, 2009).

Assim, para caracterizá-los, Barros (2009) desfaz, a priori, a concepção de 
grupos como instituições de caráter totalizante e unificador, e, em seguida, introduz 
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a ideia de grupo como um dispositivo constituinte de novos modos de subjetivação 
e propício ao estímulo da autonomia dos sujeitos.

De acordo com Deleuze e Guattari (1995), o grupo se manifesta a partir de 
mecanismos de agenciamento que têm por objetivo produzir discursos e formas 
de saber, poder e subjetivação, sendo orientado por dois eixos: um horizontal e 
outro vertical. O primeiro é relativo à articulação entre os corpos, aos afetos e aos 
modos de enunciação coletiva que se estabelecem. Já o eixo vertical corresponde a 
uma ideia de grupo como algo fixo, estabilizado, ao sentido que lhe é atribuído de 
desterritorialização e reterritorialização (HUR, 2012).

Embora a proposta do grupo seja trabalhar numa perspectiva de horizontali-
dade, muitas vezes o pensamento dos usuários a respeito da figura dos profissionais 
impõe a eles próprios uma condição de tutela, uma vez que eles já têm internaliza-
do o estigma que os torna sujeitos à fala do outro. Em um trecho de um dos diários 
de campo podemos retratar este fato: 

(...) a nossa sociedade se fundamenta nas relações de poder, na primazia 
do saber científico em detrimento do conhecimento popular. É como se 
o diploma de um médico o colocasse em lugar de suposto saber, de um 
conhecimento sobre o outro que lhe permite aplicar os tratamentos mais 
absurdos sob a desculpa de dizer “eu sei o que estou fazendo” (DIÁRIO 
CARTOGRÁFICO, 05 ago. 2014).

Também as relações instituídas e instituintes caracterizadas, às vezes, pela 
verticalidade no encontro entre discentes e docentes emergem nos discursos do 
grupo. Como exemplo: ao relembrar um encontro em que nenhum dos professores 
estava presente, uma estudante enuncia sua angústia frente à dificuldade vivenciada 
na condução do grupo. Essa falta de segurança em suas próprias opiniões remete 
ao fato de que, historicamente, o saber popular foi posto em um patamar inferior ao 
saber científico, algo semelhante ao que ocorre atualmente com o conhecimento de 
estudantes e usuários de serviços de saúde mental (FOUCAULT, 1981). 

Porém, o instituído lugar de saber-poder da universidade, ao mesmo tempo 
em que se mantém, também tem sido colocado em cheque pelo movimento insti-
tuinte. No trecho seguinte, um dos usuários afirmou:

[Disse] M. certa vez: “Eu tenho certeza que aquele médico não agiria 
daquela forma se tivesse  sido formado por mim”. Em outras palavras, 
M. sabe da sua dor, de tudo o que passou, e sabe que algo poderia 
ter sido diferente se não fosse aquele modo de intervir do médico. 
(DIÁRIO CARTOGRÁFICO, 04 jun. 2014).
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Ao falar isso, M. expõe nas entrelinhas a necessidade de novas formas de 
cuidados pelos profissionais da saúde, com uma escuta clínica mais refinada e 
atendimentos mais humanizados, desprovidos de qualquer julgamento ou conheci-
mento que antecipem a formulação, por exemplo, de um diagnóstico, de um P.T.S. 
(Projeto Terapêutico Singular). Ao falar isso, M. denota a formação excludente 
que produz conhecimento a partir de uma lógica científica, muitas vezes importada 
de outras realidades sociais e imposta como única via de produção acadêmica, 
em detrimento dos saberes populares e das culturas produzidas nas periferias dos 
grandes centros e no meio rural. 

O grupo, na maioria das vezes, funciona dentro da universidade, mas não é 
apenas de maneira física que a academia se faz presente ali. Se existe, mesmo que 
de maneira sutil, uma hierarquia de saberes dentro do grupo, é possível atribuí-lo à 
presença fluida e modulada da universidade enquanto instituição que atravessa os 
discursos, pensamentos e captura desejos.

Da mesma maneira, isso aparece com a reafirmação pelos diversos sujeitos 
da necessidade dos docentes de estar no grupo para coordená-lo, ou mesmo para 
ir aos Centros de Atenção Psicossocial sinalizar aquilo que os usuários acreditam 
não estar funcionando. Porém, muitas recusas são feitas com a tentativa de fazê-los 
compreender o movimento de resistência que eles (os usuários) podem produzir 
enquanto coletivo organizado.

Em um dos encontros, o grupo se deslocou para um ambulatório de saúde 
mental da cidade. Nesse encontro, percebemos que, embora fosse necessária a 
presença dos professores na condução do grupo, as relações se constituíram de 
modo horizontal, num espaço em que a diversidade cultural se fazia presente. 
O conhecimento científico e o conhecimento popular entrelaçavam-se e coprodu-
ziam-se. Na vivência analisada:

Naquele espaço de horizontalidade é possível falar, e isso pode nos parecer 
pouca coisa, no entanto, constitui-se como primeiro e fundamental passo, no 
rompimento com a lógica manicomial. Tantas vezes ouvimos dos usuários 
que a consulta com o médico não dura mais que dois minutos  e que sua 
opinião é absolutamente ignorada, algo que se repete também nas relações 
com outros técnicos. Não se dá voz ao sujeito. A voz é sufocada, oprimi-
da e ignorada. Mas, é possível, sim, dar o silêncio, a escuta. Do alto dos 
saberes técnicos, silenciar para garantir a voz do saber de quem vive e sente 
o que nós apenas estudamos e nos apropriamos teoricamente. (DIÁRIO 
CARTOGRÁFICO, 04 jun. 2014).
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As expressões dos sentimentos e histórias eram respeitadas e, juntas, 
todas as ações de empoderamento se davam no sentido de potencialização da 
vida. Logo, os indivíduos participaram ativamente da organização do serviço e 
da militância social, tendo, assim, o seu poder fortalecido (VASCONCELOS, 
2008). Portanto, mesmo que não seja viável “empoderar sujeitos”, é possível 
promover espaços que favoreçam ou sustentem o empoderamento. Espaços onde 
o direito à voz seja garantido e exercido, como o direito de ser poeta, pintor ou 
músico. Espaços que, para além do lazer, sejam verdadeiras oficinas da autono-
mia, nas quais os próprios sujeitos descubram em si (e na relação com os outros) 
a capacidade de romper com o estado de tutela e dependência, podendo lutar por 
mais autonomia e autodeterminação.

6 FORMAS DE PARTICIPAÇÃO: AS TRADICIONAIS 
ASSOCIAÇÕES E A PRODUÇÃO DE RIZOMAS

Os movimentos de resistência não constituem uma mera oposição às insti-
tuições, mas envolvem uma mudança no que já está estabelecido: a descoberta de 
novas possibilidades de vida. Dalbello-Araujo, Sodré e Quintanilha (2012) chamam 
atenção para as diversas formas de movimentos de resistência dos usuários, os 
quais além de acontecerem nos diversos espaços da sociedade, ocorrem territórios 
delimitados e instituídos, como os conselhos, as conferências e as associações, 
constituindo, assim, as denominadas “participações rizomáticas”. Estas, por sua 
vez, podem aflorar de qualquer maneira e a qualquer momento, como um rizoma, 
pois são amorfas, não possuem uma única direção nem hierarquia.

Assim, uma característica da instituição manicomial é a tutela dos técnicos/
profissionais sobre os usuários, lógica que vai de encontro ao empoderamento e ao 
direito de expressão, sendo comum a fala do usuário não ser levada em considera-
ção nos serviços substitutivos ou mesmo entre seus familiares, que muitas vezes 
reproduzem a lógica manicomial. Por isso, expressar-se e posicionar-se constitui 
também uma forma de resistência.

Quando M. encerrou sua fala, logo os olhos e rostos que ali estavam volta-
ram-se para o J., que falava sem medo e se mostrava sem reservas, e numa 
catarse de emoções expressava suas experiências vividas no manicômio, 
sob a lógica manicomial que persiste e resiste nos serviços substitutivos. 
(DIÁRIO CARTOGRÁFICO, 15 maio 2014)
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Identificamos nisso a importância do grupo no processo de empodera-
mento e na produção de resistência, ao propiciar um espaço aberto à escuta e um 
território de horizontalidade no qual todas as formas de saber são valorizadas e 
as falas são incentivadas.

Assim, podemos falar da instituição manicomial não apenas como lugar 
físico onde se encarceram os loucos, mas como uma lógica que perpassa e se repro-
duz nos serviços substitutivos, nas famílias e em toda a sociedade contemporânea. 
Uma lógica produtivista e pragmática que gera a ideia da loucura, relegando ao 
louco um “não lugar” social.

No incômodo diante desse “não lugar” é que encontramos formas de parti-
cipação rizomática não institucionalizadas. De acordo com Dalbello-Araujo, 
Sodré e Quintanilha (2012), esses incômodos são produzidos a partir das relações 
desenvolvidas entre os sujeitos. Quando há produção desses incômodos, é porque 
há desejo de mudança e, assim, identifica-se a participação social, “exatamente 
porque se constituem como fruto de afetações que houve na trajetória das pessoas e 
emergem no sentido da afirmação de um desejo de que algo seja diferente daquilo 
que é dado” (Dalbello-Araujo; Sodré; Quintanilha, 2012, p. 563).

Desse modo, entre os integrantes-usuários do nosso grupo encontramos 
pensamentos, discursos e práticas extremamente potentes, como, por exemplo, 
quando (re)inventam o seu território subjetivo e novos desejos emergem, ou atuali-
zam-se desejos antigos, a partir de linhas de fuga. Quando, também, deixam de 
ficar sujeitados ao poder que mortifica a alma e os convence de que são loucos, 
improdutivos, incapazes e tantos outros adjetivos, passando a ser reconhecidos 
por eles mesmos como capazes de “assumir para si outros papéis”, além daqueles 
rotulados pelo saber dominante (DIÁRIO CARTOGRÁFICO, 22/05/2015). Isso 
pode ser entendido, no contexto dos serviços de saúde, como a expressão do desejo 
dos usuários em relação ao que está estabelecido, participando da gestão desses 
serviços e do próprio grupo.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O SUS e a Reforma Psiquiátrica apresentam-se como políticas públicas 
e movimentos de horizonte democrático e participativo. Para que isso subsista 
como realidade concreta na construção das políticas públicas, precisamos forta-
lecer estratégias eficazes de participação de todos os atores sociais, de modo que 
os encontros promovidos mostrem-se vias potentes para a promoção dos direitos 
humanos e da liberdade. 
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Além disso, essas estratégias precisam estar em consonância com as diver-
sas realidades brasileiras, de modo a potencializar os processos decisórios e de 
participação popular nas diversas regiões do país, tentando realizar planejamentos 
com ações sensíveis às diferentes necessidades de saúde da população.

O presente trabalho foi elaborado com base no mapeamento de um grupo 
de extensão que se fundamenta na participação de usuários da rede de saúde 
mental, profissionais de saúde, professores e acadêmicos. Buscamos aqui discutir 
a experiência do grupo em sua tentativa de fortalecer o protagonismo dos atores na 
Reforma Psiquiátrica. 

Identificamos, assim, movimentos de resistência em uma sociedade que 
tenta superar o paradigma social que estabelece o saber como a condição funda-
mental para a aquisição do poder. Assim, o grupo foi conduzido por uma perspectiva de 
horizontalidade entre os participantes, de modo que todos desfrutaram de diretos 
iguais para falar sobre suas vivências, incluindo desejos e frustrações, bem como 
puderam sugerir atividades e discussões. A metodologia da análise institucional e 
da pesquisa-intervenção mostrou-se um importante dispositivo para a construção 
de novas grupalidades marcadas pela heterogeneidade, pela valorização das diver-
sas demandas sociais e pela produção de grupos-sujeitos. 

A partir dessa experiência, encontramos o fortalecimento de linhas de fuga 
e de resistência às identidades afixadas e segmentadas, tais como loucos versus não 
loucos e docentes versus discentes. Os movimentos de resistência buscam resistir 
às formas instituídas de dominação, que de certa forma restringem o protagonismo 
dos grupos e indivíduos. Assim, a desconstrução desses paradigmas pôde ser enxer-
gada aqui tanto por meio da arte, como da militância e/ou de novos fazeres. 
Além disso, os encontros promovidos mostraram-se vias potentes para a emanci-
pação dos direitos humanos e da liberdade. 

A Reforma Sanitária e a Atenção Psicossocial implicam na reconstrução 
de valores que apontam para “uma sociedade com justiça social, em que todos os 
cidadãos são livres, iguais e podem ter acesso, na medida de suas necessidades e de 
maneira integral, aos bens, serviços e às ações de promoção de saúde, entendida em 
seus múltiplos determinantes sociais” (YASUI, 2009, p. 3-4). Acreditamos, assim, 
que falar em Atenção Psicossocial implica em construir um modelo de sociedade 
permeável às diferenças.

Desse modo, acreditamos ser necessário desenvolver as políticas públi-
cas em saúde e educação de modo mais horizontalizado, priorizando a estra-
tégia de articulação ensino-serviço-comunidade. Nesse sentido, apontamos 
a importância da reformulação dos valores presentes também nos espaços 
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universitários, no sentido de produzir espaços de convivência com a sociedade 
nos quais os saberes plurais (incluindo os daqueles considerados menos impor-
tantes ou “loucos”) possam confluir para a construção de conhecimento. Assim, 
concordamos com Lobosque (2009) quando afirma a necessidade urgente de 
repensar a formação. Seguindo as críticas que formaram as bases do movimen-
to antimanicomial, precisam ser fortalecidas as críticas à ciência hegemônica e 
aos modos de fazer ciência.

Ana Marta Lobosque (2010), em seu texto “Nem a fuga da teoria, nem o 
medo da invenção”, explica que a universidade não tem acompanhado e nem dado 
o devido destaque ao campo das Reformas Sanitárias e Psiquiátricas e seus avanços, 
e a formação tem se tornado cada vez mais empobrecida e sem a problematização 
necessária ao campo. Concordamos com Lobosque quando afirma que a formação 
dos trabalhadores da saúde não deve restringir-se aos cursos de especialização, que 
se dedicam apenas a preencher lacunas da graduação, e à formação vivenciada nos 
espaços de supervisão, que, apesar de indispensáveis, não são suficientes.

A aposta precisa ser feita em outros espaços, envolvendo diversos grupos 
de trabalho e experiências nas redes. Deve-se buscar o avanço na formação dos 
usuários — não apenas na expressão do seu depoimento pessoal, mas também na 
articulação deste com a política (LOBOSQUE, 2009). O objetivo deve ser, ainda, o 
de promover uma reconstrução da relação entre academia e serviços e entre estudan-
tes, professores e usuários, no sentido de produção de outras teorias e metodologias 
no campo da Atenção Psicossocial.

Assim, as trocas de experiências permitiram fomentar processos de empode-
ramento tanto entre usuários quanto entre profissionais, professores e estudantes, 
bem como pôde provocá-los a pensar sobre as práticas de cuidado em saúde mental 
a partir de um olhar crítico, proporcionando também a quebra de paradigmas.
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