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RESUMO  
                                              
O presente artigo visa elucidar o papel dos movimentos sociais 
pela garantia de direitos no âmbito da saúde e como eles 
contribuíram para a consolidação da Política Pública de Saúde. 
Para tanto, foi pontuado o período da Reforma Sanitária e 
Psiquiátrica, as quais foram instrumentos legais de luta social e 
responsáveis pela mudança do posicionamento do Estado. 
Assim, passou a existir o princípio de universalidade no acesso 
aos serviços e, consequentemente, a ter novos sujeitos de 
direitos no cenário brasileiro. Frente a essas observações foi 
construído o objeto da pesquisa, cujos pontos serão aqui 
discutidos. 
  
Palavras-chave: Política Pública. Movimentos Sociais. Saúde, 
Direitos. 
 
ABSTRACT  
 
This article aims to elucidate the role of social movements by 
ensuring rights in health and how they contributed to the 
consolidation of the Public Health Policy. Therefore, it was 
punctuated the period of the Health Reform and Psychiatry, 
which were legal instruments social struggle and responsible for 
the State's position change. Thus came into existence the 
universality principle in access to services and, consequently, to 
have new subjects of rights in the Brazilian scenario. Given 
these observations was built the reserarch object, whose points 
will be discussed here. 
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I. INTRODUCÃO  

 

Os movimentos da Reforma Sanitária Brasileira, a qual traz em seu trajeto 

uma nova concepção de saúde que passa a ser desenhada e concebida como 

Política Pública alenta os profissionais e os usuários do âmbito da saúde mental, 

que, entendendo a proposta pela busca de garantia de direitos, constroem sua 

própria reforma intitulada de Reforma Psiquiátrica e também vão à busca de seus 

direitos, da visibilidade enquanto sujeitos de direitos e de espaços na sociedade.  

Com base nessa assertiva, o artigo ora apresentado discute, com base em 

revisões bibliográficas, alguns marcos da construção histórica da Política de Saúde 

– uma das componentes do tripé da Seguridade Social – no Brasil, pontuando como 

e por onde foi assegurada a conquista desse direito que permaneceu por décadas 

alijando a proteção social dos cidadãos e o posicionamento do Estado frente a tais 

demandas. Como fruto dessa e outras lutas, foram legalizadas a Constituição 

Federal de 1988, a Lei 8080/90 que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) 

e a Lei 10.216 de 2001 que assegura aos indivíduos com transtornos mentais seus direitos.   

 

 

II. A TRAJETÓRIA DAS LUTAS SOCIAIS: Alcance de novos espaços.  

 

 

A ideia de Proteção Social está, aqui, diretamente relacionada à política 

social, a qual é concebida, segundo Vianna (2002), como uma modalidade de 

Política Pública e dessa forma, uma ação de governo com objetivos específicos. A 

mesma, também pontua que a política social pode ser produzida sob diferentes 

estruturas legais e institucionais, em contextos distintos, como resultado de lutas 

sociais, sejam elas mais ou menos organizadas, onde as demarcações dos objetivos 

podem variar mediantes as circunstâncias democráticas ou autoritárias. Portanto, a 

Política Pública deve ser entendida em sua dimensão política e histórica, bem como 

deve ser compreendida dentro de uma noção de tempo e espaço, onde coexistem 

os elementos econômicos, sociais, culturais, tecnológicos e ideológicos.  

Nesse sentido, observou-se no cenário brasileiro que a participação social 

tornou-se manifesta e, consequentemente as lutas sociais auferiram fôlego no final 



 

 

                  

da ditadura militar clamando por um modelo de proteção social pautado na 

concepção de Seguridade social, onde todos tivessem acesso as Políticas Públicas. 

No que toca, especificamente, a política social de saúde, foi instituído o 

Projeto da Reforma Sanitária – como uma forma institucionalizada dos movimentos 

sociais –, onde os integrantes almejavam que o Estado atuasse em função da 

sociedade, responsáveis pelas políticas sociais, e por tanto, da saúde. Bravo (2011) 

sinaliza que se destacavam como fundamentos desse projeto a democratização do acesso, 

a universalização das ações, a descentralização, a melhoria da qualidade dos serviços 

como adoção de um novo modelo assistencial baseado no princípio da integralidade, da 

equidade das ações e da participação social.  

O movimento sanitário então iniciou seus trabalhos em meados dos anos 1970, e se 

fortaleceram com a abertura política na década seguinte. A princípio, o movimento era 

constituído apenas por um conjunto de intelectuais e técnicos, porém no decorrer de sua 

trajetória foi recebendo reforço de integrantes de lutas específicas que estavam deflagradas 

na sociedade civil no mesmo período, dentre elas os sindicatos, partidos e associações. 

Nesse sentido, a Reforma Sanitária Brasileira (RSB)3 foi caracterizada como um movimento 

pela democratização da saúde, que deixou de ser interesse apenas de técnicos e assumiu 

uma dimensão política, e tornou-se uma luta em favor das classes. 

No período da Segunda Guerra Mundial, a saúde passou a ser compreendida 

levando em consideração os aspectos biopsicossociais e uma preocupação com a saúde 

pública. Com isso, passou a haver questionamentos com relação ao entendimento da saúde 

apenas na sua dimensão biológica e, desta forma, a ser compreendida não apenas como 

ausência e/ou presença de doença, mas como um conjunto de fatores sociais, psicológicos, 

ambientais, culturais, condições de alimentação, emprego, lazer, entre outros aspectos. 

Esse conceito de saúde ampliada foi estimulado pela Nação Unida, assumido pela 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, agregada pela Reforma Brasileira e posteriormente 

incorporada pela Constituição. Nessa acepção, um dos conceitos fundamentais dentro da 

RSB é a concepção de determinantes sociais, com isso emerge a compreensão de que 

 

 [...] a saúde e a doença na coletividade não podem ser explicadas exclusivamente 
nas suas dimensões biológica e ecológica, por quanto tais fenômenos são 
determinados social e historicamente, enquanto componentes dos processos de 
reprodução social, permitia alargar os horizontes de análise e de intervenção sobre a 
realidade. (PAIM, 1997, p. 13) 

 

                                                 
3
Para uma maior compreensão acerca dos aspectos conceituais que permearam a Reforma Sanitária 

Brasileira pode ser consultado o livro organizado por Teixeira, Sonia Fleury, 1989. Reforma sanitária - 
Em busca de uma teoria. Rio de Janeiro: Cortez/Abrasco. 



 

 

                  

Importa ainda sinalizar que a RSB, entendida como ―um conjunto organizado de 

pessoas e grupos partidários ou não, articulados ao redor de um projeto‖ (Escorel, 1988:5 

apud PAIM, 1997, p.13) foi gestada no interior do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 

(CEBES) em 1979, o qual formulou, pela primeira vez, a proposta de um Sistema Único de 

Saúde (SUS) com um conjunto de princípios e diretrizes, e tornou-se o grande estimulador 

de conferências e produções acadêmicas. Diversas Conferências Nacionais de Saúde foram 

realizadas, contudo, cabe aqui explanar apenas a 8ª Conferência realizada em Brasília no 

ano de 1986, uma vez que nesta, cerca de cinco mil participantes da sociedade civil se 

reuniram e sistematizaram alguns estudos sobre a Reforma. Os temas centrais discutidos 

nesta Conferência foram: 

 
I ) A saúde como direito inerente a à personalidade e à cidadania; II ) Reformulação 
do Sistema Nacional de Saúde em consonância com os princípios de integração 
orgânico-institucional, descentralização, universalização e participação, redefinição 
dos papeis institucionais das unidades políticas (União, estado, municípios, 
territórios) na prestação de serviços de saúde; III ) Financiamento setorial. (Anais da 
VIII Conferência Nacional de Saúde, 1987 apud BRAVO, 2011, p. 110) 

 
Como fruto dessa mesma Conferência foi criado um relatório que inspirou o Capítulo sobre 

Saúde da Constituição Federal. Nela, o SUS é definido como: 

 

As ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: 
I- descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II- atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo 
dos serviços assistenciais; 
III- participação da comunidade (BRASIL, Constituição Federal, Art. 198). 

 
 

O capítulo da Constituição desdobrou-se, posteriormente, na Lei Orgânica de Saúde 

(Lei 8.080) de 1990, responsável pela implementação do SUS, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes. Mediante a regulamentação da lei 

mencionada, além da saúde tornar-se um direito social, passa a ter caráter universal, desta 

forma, esse sistema não deve ser visto, tão pouco, destinado aos pobres, mas e, sobretudo, 

deve ter ações e serviços voltados a aqueles que necessitem, sem barreiras de 

acessibilidade social, econômica e/ou cultural. 

O SUS reforça o já assegurado pela Constituição de 1988 reiterando em seu Artigo 

2º que a saúde é um direito fundamental do ser humano e que o Estado tem o dever de 

prover as condições indispensáveis a seu exercício. Outros pontos são discorridos na lei, 

dentre elas os objetivos, princípios e diretrizes, organizações e competências, apesar de 

serem pontos demasiadamente relevantes, não serão discutidos nesse trabalho.  



 

 

                  

Paralelo a esse movimento social, surgiram também alguns desdobramentos 

simultâneos a Reforma Sanitária Brasileira, dentre elas, as lutas sociais pela qualidade dos 

serviços de saúde mental. Nessa conjuntura, aparece por volta de 1978 o Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), os quais movidos pela militância ideológica e 

política com referência nas reformas realizadas em outros países iniciaram um forte 

processo de questionamentos com relação às políticas de assistência psiquiátrica vigente na 

época. O MSTM tinha como objetivos e palavras de ordem a algumas denúncias, dentre 

elas: 

 

 denúncias e mobilizações pela humanização dos hospitais psiquiátricos tanto 
públicos quanto privados, alguns dos foram identificados como verdadeiros campos 
de concentrações; 

 denúncia da indústria da loucura nos hospitais privados conveniados do 
então INAMPS; 

 denúncia e reivindicações por melhores condições de trabalho nos hospitais 
psiquiátricos, principalmente no Rio de Janeiro; 

 primeiras reivindicações pela expansão de serviços ambulatoriais em saúde 
mental, apesar de o movimento não ter ainda bem claro como deveriam ser 
organizados tais serviços. (VASCONCELOS, 2010, P.23) 

 

Frente a essas denúncias e reivindicações, o movimento foi ganhando corpo, 

inspirando-se nos modelos de lideranças mundiais da psiquiatria como Franco Basaglia, 

responsável pela regulamentação da Lei 180 da Reforma Psiquiátrica na Itália. Com a 

aprovação dessa lei, houve na Itália o fechamento dos hospitais psiquiátricos e a sua 

substituição por serviços comunitários abertos, rompendo com a privação dos direitos e 

cidadania dos indivíduos. Essa mudança ocorreu porque a doença mental passou a ser 

compreendida com um fenômeno complexo que envolve aspectos não apenas biológicos, 

mas também sociais e psíquicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nesse cenário, em 1979, núcleos estaduais, principalmente de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais reúnem técnicos de várias áreas para discutir o papel político que 

deveriam desempenhar para transformação da realidade assistencial, onde a substituição 

do modelo asilar era a principal característica. Com isso, Delgado (2007) afirma que, 

 

Temos, em consequência, dois aspectos a considerar, quanto ao futuro dos grandes 
asilos públicos no Brasil. Em primeiro lugar, a <<desospitalização>>, isto é, o 
conjunto de procedimentos destinados s transformar um modelo assistencial 
baseado na segregação hospitalar em uma pratica assistencial que não isole o 
paciente da comunidade. Inclui-se aqui a reintegração social dos segregados, que 
vem sendo designada genericamente como <<ressocialização>> Um segundo 
aspecto, não dissociado do primeiro, implica definir novo papel a ser desempenhado 
pelas instituições públicas concretas que até então cumpriam papel asilar. 

(DELGADO, 2007, p.182) 
 
 



 

 

                  

Segundo Amarante (1997) o MTSM torna-se o primeiro e mais importante ator de 

renovação no campo da saúde mental, estabeleceu uma agenda para o setor que, sob o 

título de Reforma Psiquiátrica, introduz a estratégia da Desistitucionalização no âmbito das 

Políticas Públicas, e nesse sentido, as propostas no plano legal do movimentou formalizou a 

Reforma a partir dos anos 1980 – até os dias atuais –, onde as reivindicações foram feitas 

não só pelos trabalhadores do campo da saúde mental, mas, em especial, por associações 

dos próprios usuários dos serviços deste campo (OLIVEIRA e BARISON, 2008). Neste 

panorama, as vozes das famílias e dos usuários dos serviços deixaram de ser apenas 

objeto de escuta terapêutica e passaram a ser vozes de cidadãos que passaram a contribuir 

no planejamento, execução e avaliação dos serviços prestados na política de saúde mental. 

Implica também salientar que o movimento tinha o intuito de apontar às 

inconveniências do modelo que fundamentou os paradigmas da psiquiatria clássica que 

tornou o hospital psiquiátrico a única alternativa de tratamento e, desta forma, propôs alguns 

objetivos, são eles: 

 

a) não criação de novos leitos em hospitais psiquiátricos especializados, e redução 
onde possível e/ou necessário; 
b) regionalização das ações em saúde mental integrando setores internos dos 
hospitais psiquiátricos ou hospitais especiais com serviços ambulatoriais em áreas 
geográficas de referencias; 
c) controle de internações na rede conveniada de hospitais psiquiátricos privados; 
d) expansão da rede ambulatorial em saúde, com equipes multiprofissionais de 
saúde mental, compostas basicamente por psiquiatras, psicólogas e assistentes 
sociais e, às vezes, também por enfermeiros, terapeutas ocupacionais e 
fonoaudiólogos; 
e) humanização e processos de reinserção social dentro dos asilos estatais, também 
com equipes multiprofissionais. (VASCONCELOS, 2010, p. 24-25) 

 

Então, o MSTM e a reforma se ampliaram no sentido de ultrapassar a natureza 

exclusivamente técnico-científica, e, sobretudo, de se tornar um movimento social que 

transformasse o campo da saúde mental e consequentemente a maneira de ver e cuidar do 

indivíduo tido como ―louco‖. Em harmonia com tal aspecto, Gonçalves e Sena (2001) 

afirmam que 

  

O que se espera da reforma psiquiátrica não é simplesmente a transferência do 
doente mental para fora dos muros do hospital, ―confinando-o‖ à vida em casa, aos 
cuidados de quem puder assisti-lo ou entregue à própria sorte. Espera-se, muito 
mais, o resgate ou o estabelecimento da cidadania do doente mental, o respeito a 
sua singularidade e subjetividade, tornando-o sujeito de seu próprio tratamento sem 
a idéia de cura como o único horizonte. Espera-se, assim, a autonomia e a 
reintegração do sujeito à família e à sociedade. (GONÇALVES E SENA, 2001, p 51). 

 

Stockinger (2007) completa a afirmativa ao mencionar que o movimento deixou claro 

que não bastava uma Luta Antimanicomial, todavia era preciso trazer o ―louco‖ para a 

sociedade e fazê-lo conviver com o diferente dele. (grifos do autor) 



 

 

                  

Neste curso foi construído o Projeto de Lei 3.657/89 conhecido como Lei Paulo 

Delgado – o primeiro instrumento legal de defesa dos direitos dos usuários, que foi 

sancionada apenas em 2001 (Lei 10.216) após anos em tramite – que detém a oferta de 

leitos manicomiais financiados com dinheiro público, redireciona os investimentos para 

outros dispositivos assistenciais não manicomiais e torna obrigatória a comunicação oficial 

de internações feitas contra a vontade do paciente. Em 1990 ocorre a Conferência Regional 

para a Reestruturação da Assistência Psiquiátrica em Caracas que delibera a Declaração de 

Caracas responsável por obrigar que os países da América Latina (inclusive o Brasil) se 

comprometessem a promover a reestruturação da assistência psiquiátrica revendo o papel 

centralizador dos hospitais psiquiátricos, e assim, assegurar os direitos civis e humanos dos 

usuários, proporcionando a sua permanência em seu meio comunitário. Essa conferência 

consolidou, de fato, a Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

Essa perspectiva da Reforma baseia-se essencialmente na nova concepção de 

proteção social apresentada na Constituição Federal e nos princípios e diretrizes do SUS, os 

quais tocam na questão da universalidade de acesso aos serviços de saúde; integralidade 

de assistência; igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie; e a participação da comunidade.  

O lema da luta manicomial – imbuída dentro da Reforma Psiquiátrica e inspirada no 

movimenta da Itália –―Por uma sociedade sem manicômios‖, tem como intuito resgatar os 

indivíduos para o convívio social e assegurar os seus direitos. Ou seja, luta-se pela 

viabilização dos objetivos do movimento da Reforma Psiquiátrica por meio do processo de 

Desistitucionalização, uma proposta de mudança no padrão das relações envolvidas com a 

saúde mental que desloca o centro de atenção da instituição para a comunidade (HIRDES, 

2009). Contudo, é necessário pensar a Desistitucionalização não apenas como à 

substituição do hospital por um aparato de cuidados externos que envolvem questões de 

caráter técnico, administrativo e assistencial como a aplicação de recursos na criação de 

serviços substitutivos, mas que haja um deslocamento das práticas psiquiátricas para 

práticas de cuidado realizadas na comunidade.O doente, antes excluído do mundo dos 

direitos e da cidadania, deve tornar-se um sujeito, e não um objeto do saber psiquiátrico.‖ 

(AMARANTE, 1995, p. 494). 

 Desta forma, em consenso com Amarante (1995), pode-se afirmar que o tratamento 

deve deixar de ser motivo de exclusão dos indivíduos em espaços de violência e 

mortificação para tornar-se criação de possibilidades concretas de sociabilidade a 

subjetividade.  Desta forma a Reforma Sanitária e Psiquiátrica caracterizam-se como um 

processo de caráter permanente e em curso, que geram reflexões e transformações a um só 

tempo, nos campos assistencial, cultural, e conceitual. 



 

 

                  

 

 

III. CONCLUSÃO 

 

 

Na conjuntura demarcada pelo período da Reforma Sanitária e Psiquiátrica, 

pode-se observar que os indivíduos que se encontravam excluídos do processo de 

produção e reprodução social, sem garantia de proteção social, foram às ruas lutar 

por uma Política Pública que assegurassem seus direitos e, por conseguinte, 

tornaram-se protagonistas de suas conquistas e transformaram-se em sujeitos de 

direitos. 

Vasconcelos (2010) defende que o campo da saúde mental ainda é convidado a 

refazer-se, a ampliar não somente seu foco de abordagem, mas procurar romper os saberes 

tradicionais e recompor seu conhecimento e novas premissas de atuação, no entanto, que 

não sejam somente somatórias. Não sendo diferente no campo da saúde pública nas 

demais esferas que a envolve.  

Nesse sentido, as lutas sociais tem relevância significativa, uma vez que, 

historicamente, conseguiram se posicionar e conquistar espaço. Contudo, é preciso 

demarcar claramente objetivos, avaliar conjuntura sociopolítica e saber as estratégias mais 

eficazes a serem utilizadas, sempre se apoiando numa perspectiva de integralidade e 

humanização do usuário do processo de cuidado. Os avanços são inegáveis – e foram 

pontuados no transcorrer do trabalho –, porém ainda há espaços a serem ocupados. 
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