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RESUMO  
 
Este trabalho é resultado de trabalho de conclusão de curso e 
cumpre o objetivo de discorrer sobre a Reforma Psiquiátrica e o 
movimento de luta antimanicomial para introduzir o tema da 
prática do empoderamento em saúde mental. Prática esta que, 
fundamentada nos pressupostos reformistas, prega a 
emancipação e o pleno exercício de direitos, garantia de 
cidadania, às pessoas com transtornos mentais, historicamente 
excluídas. 
 
Palavras-chave: Empoderamento. Reforma. Saúde Mental. 
 
ABSTRACT 
 
This work is completion of course work results and fulfills the 
purpose of talking about the psychiatric reform and the anti-
asylum fight move to introduce the practice of empowerment 
theme in mental health. A practice which , based on the 
reformist assumptions , preaches emancipation and the full 
exercise of rights , citizenship guarantee to persons with mental 
disorders , historically excluded. 
 
Keywords: Empowerment. Reform. Mental health. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Estudante. Universidade Federal do Piauí (UFPI). E-mail: mourafrancyely@gmail.com 

2
 Estudante. Universidade Federal do Piauí (UFPI). 



 

 

                  

1 INTRODUÇÃO 

 

A pessoa com transtorno mental, na sociedade moderna burguesa capitalista, foi 

historicamente submetida a condições de exclusão, por conta do imaginário que paira sobre 

o social de que ela é alguém desprovida de capacidade para o trabalho, depende de 

cuidados e representa perigo. Nesse contexto, o empoderamento desses sujeitos, 

incentivado por associações de pessoas com transtorno mental, é uma prática na qual 

surgem pessoas críticas e que lutam para que seus direitos sejam efetivados. Além disso, é 

de suma importância na autonomia dos usuários e sua reinserção social.  

São inegáveis as conquistas advindas do processo de reforma do modelo de 

assistência a pessoas com transtorno mental. A busca pelo respeito à cidadania dessas 

pessoas motivou essa empreitada. Efetivas mudanças foram empreendidas legalmente, 

com a aprovação de leis visando a proteção de direitos, e na prática com a organização de 

serviços substitutivos e comunitários. 

 Este artigo se propõe a discutir os pressupostos da Reforma Psiquiátrica 

brasileira à luz da categoria empoderamento e seus desdobramentos no campo dos direitos 

das pessoas com transtornos mentais, advindos do movimento reformista e, também de 

iniciativas populares de associativismo em saúde mental. 

 

2 A REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA 

 

A Reforma Psiquiátrica brasileira começou nos anos finais da década de 1970 

como um processo político e social. Conforme Rosa (2008), o movimento de reforma 

psiquiátrica foi influenciado pelo Movimento de Reforma Sanitária e se centrou na região 

Sudeste, espalhando-se de forma desigual pelo país. Esse período é caracterizado por 

intensas transformações nos planos cultural e social, com intuito de substituição do modelo 

hospitalocêntrico, centrado nas ações para a garantia dos direitos civis das pessoas com 

transtorno mental. A Reforma Psiquiátrica representa um marco no que diz respeito à 

política de saúde mental no Brasil. Portanto, pode-se afirmar, então, que a Reforma 

Sanitária centrou seus esforços na conquista de direitos sociais (participação social, 

serviços públicos de qualidade, etc.) e a Reforma Psiquiátrica em direitos civis (liberdade, 

igualdade, etc.).  



 

 

                  

Antes da Reforma Psiquiátrica brasileira a assistência às pessoas com 

transtorno mental era caracterizada pelo modelo hospitalocêntrico e asilar, no qual estas 

eram mantidas em internação por longo tempo e de forma desmedida. Ficavam assim, 

excluídas do convívio familiar e social, sendo tratadas de maneira repressiva e violenta e 

tendo seus direitos violados e negados, principalmente o direito à liberdade tanto do corpo, 

como de opinião. Podemos afirmar, neste sentido, que o processo reformista de atenção 

psiquiátrica no Brasil é um movimento social, em parte nos moldes dos “novos movimentos 

sociais” por vislumbrar a condição de cidadania negada aos assistidos pelos serviços 

centrados no manicômio, haja vista o estigma culturalmente imposto pela presunção de 

periculosidade e incapacidade implícita no imaginário social que se instituiu que “lugar de 

louco é no hospício”. 

Conforme Amarante (1995) é a partir do Movimento dos Trabalhadores em 

Saúde Mental (MTSM) que surgem as propostas de reformulação do modelo assistencial e 

que se estabelecem críticas ao sistema psiquiátrico vigente. Segundo o mesmo autor, o 

Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental nasce a partir da Crise da Divisão Nacional 

de Saúde Mental (DINSAM), órgão responsável pela formulação das políticas de saúde 

mental vinculado ao Ministério da Saúde. Em abril de 1978, os profissionais de quatro 

unidades da DINSAM deflagram uma greve e ocorre a demissão de 260 estagiários e 

profissionais (Amarante, 1995). 

Este movimento tem como característica a heterogeneidade, visto que 

apresentou duas vertentes principais: a primeira pregava o fim dos manicômios e sua 

substituição por serviços abertos; e a segunda, a reforma do modelo de tratamento 

psiquiátrico e a melhoria das condições de atendimento. 

O Movimento de Luta Antimanicomial, iniciado em 1987, foi responsável por 

influenciar o processo de construção da reforma psiquiátrica e dos dispositivos organizativos 

de trabalhadores, usuários e familiares a partir da década de 1990 (VASCONCELOS, 2008). 

Essas organizações emergem, prioritariamente, no sentido de colocar em cena os 

interesses dos usuários da saúde mental e de seus familiares, aproveitando o contexto 

reivindicatório promovido pelos trabalhadores da área e aglutinando suas pautas ao do 

movimento de reforma psiquiátrica. 

No campo da saúde, Vasconcelos (2008) explicita as principais tendências e 

experiências locais do período reformista da década de 80. Os movimentos sociais 

voltaram-se, principalmente, a uma ação combativa e reivindicatória perante a ausência de 

qualidade dos serviços públicos de saúde. 

Especificamente no campo da saúde mental ocorreu “nos anos 1980 algumas 

poucas experiências locais de saúde mental comunitária pelo país”, sem mencionar ações 



 

 

                  

mais consistentes relativas à reforma psiquiátrica e à luta antimanicomial (VASCONCELOS, 

2008). A busca por cidadania, em síntese, é o que se pode ressaltar como em comum nos 

movimentos sociais recorrentes, seja pela luta em prol da garantia de direitos civis, políticos 

ou sociais. Segundo Amarante e Diaz (2012, p. 84), “englobando o conceito de cidadania, a 

característica que se tornou mais forte foi a construção da „cultura de direitos‟: a partir de 

lutas específicas e de práticas concretas, novos direitos criados ou inventados incorporam-

se à agenda política”.   

Diante deste cenário de luta, o deputado Paulo Delgado propõe, em 1989, uma 

lei para regulamentar os direitos das pessoas com transtorno mental e a extinção dos 

manicômios. “A partir de 1992, os movimentos sociais, inspirados no projeto de Lei Paulo 

Delgado, conseguem aprovar em vários estados brasileiros as primeiras leis que 

determinam a substituição progressiva dos leitos psiquiátricos por uma rede integrada de 

atenção a saúde mental” (BRASIL, 2005, p. 8).  Depois de doze anos tramitando no 

Congresso Nacional essa lei é sancionada trazendo avanços no que tange aos direitos das 

pessoas com transtornos mentais. A Lei 10.216/2001 “dispõe sobre a proteção das pessoas 

com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”. No artigo 2º, 

parágrafo único, estabelece que são direitos da pessoa com transtorno mental:  

 
I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas 
necessidades; II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo 
de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, 
no trabalho e na comunidade; III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e 
exploração; IV – ter garantia de sigilo nas informações prestadas; V – ter direito à 
presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua 
hospitalização involuntária; VI – ter livre acesso aos meios de comunicação 
disponíveis; VII – receber o maior número de informações a respeito de sua doença 
e de seu tratamento; VIII – ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos 
invasivos possíveis; IX – ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de 
saúde mental (BRASIL, 2001).  

 
No Nordeste os primeiros estados que aprovaram leis de serviços substitutivos 

foram: Ceará e Pernambuco.  Neste sentido, a proposta de reconfiguração do modelo de 

atenção à saúde mental brasileiro atinge o âmbito legal, baseado no processo de reforma 

que se gestava. Assim, surgem novos modelos substitutivos ao psiquiátrico tradicional de 

atenção a saúde como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Núcleos de Atenção 

Psicossocial (NAPS), Programa de Volta para Casa. Os CAPS são instituições destinadas a 

acolher as pessoas com transtornos mentais, estimular sua integração social e familiar, 

apoiá-los em suas iniciativas de busca da autonomia, oferecer-lhes atendimento médico e 

psicológico. Sua característica principal é buscar integrá-los a um ambiente social e cultural 

concreto, designado como seu “território”, o espaço da cidade onde se desenvolve a vida 

cotidiana de usuários e familiares. Os CAPS constituem a principal estratégia do processo 

de reforma psiquiátrica (BRASIL, 2004).  



 

 

                  

Segundo Vasconcelos (2003), no campo dos movimentos de usuários da saúde 

mental algumas reivindicações relativas a direitos sociais podem conflitar outras do campo 

dos direitos civis. Como exemplo, o referido autor cita: 

 
Quando o movimento de usuários luta contra a segregação e estigmatização da 
loucura, bem como pela recuperação de sua capacidade civil para gerir suas 
próprias vidas, eles fazem isso em nome da igualdade básica entre os seres 
humanos, ou em nome dos direitos civis. Todavia, os movimentos sociais, e 
particularmente usuários em saúde mental, também lutam por direitos sociais 
especiais, como benefícios pecuniários, atenção psicossocial, dispositivos 
residenciais, esquemas de trabalho especiais, passe livre no transporte público etc. 
(VASCONCELOS, 2003, p. 95). 

 
Sendo assim, Vasconcelos (2003) ressalta a categoria direitos especiais, que 

seriam aqueles direitos destinados a um grupo específico por sua condição “especial”. 

 

 

 

3 O EMPODERAMENTO EM SAÚDE MENTAL 

 

O empoderamento, segundo Vasconcelos (2003), teve suas primeiras 

formulações teóricas, no campo da saúde mental, nos anos 50 em países escandinavos e 

que, posteriormente, se expandiu por países de língua inglesa. O mesmo autor conceitua o 

termo como  

 
perspectiva de fortalecimento do poder pessoal e coletivo de pessoas e grupos 
submetidos a longo processo de dor, opressão e/ou discriminação, incluindo desde 
pessoas portadoras de todos os tipos de doenças crônicas e de deficiências (e seus 
cuidadores e familiares), até grupos sociais mais amplos submetidos a diferentes 
processos de opressão (VASCONCELOS, 2003, p. 11). 

 
Vasconcelos (2003) sugere como estratégia de empoderamento a prática 

reflexiva com objetivo de desenvolvimento de consciência crítica. O empoderamento 

apresenta-se como uma estratégia de reinserção social das pessoas com transtorno mental, 

pois considerando a significação dada pelos teóricos ao termo, direciona os indivíduos, 

inseridos nesse processo, a outros patamares de reconhecimento de sua 

percepção/consciência crítica e de participação social.  

O empoderamento é visto como um processo. Algo que deve ser construído e 

conquistado aos poucos. Não se constitui como de posse de uma pessoa que pode, assim, 

conceder a outros. O empoderamento se legitima como uma prática de aumento de 



 

 

                  

percepção, exercício de liberdade para fazer escolhas e tomar decisões, de ampliação da 

participação social e cidadã. E é como um processo que o empoderamento necessita ser 

alimentado cotidianamente para que adquira consistência. 

Então, o que se percebe é que aos poucos se vai conquistando, com muito 

esforço, um espaço favorável ao empoderamento de usuários. A politização dos membros 

da associação resultou no protagonismo dos usuários, que atualmente ocupam a diretoria 

da entidade. 

Conforme Vasconcelos (2013) as manifestações populares de usuários da saúde 

mental e seus familiares contribuíram para a trajetória da reforma psiquiátrica em vários 

países do mundo, principalmente na década de 1970. Esses movimentos desempenharam 

importante papel na propositura de novas ideias, a reforma psiquiátrica em curso. Segundo 

o mesmo autor:  

 
Em muitos países, eles não só desenvolvem ações próprias e autônomas, como 
também forçam serviços e programas a darem respostas mais adequadas a suas 
necessidades, além de criarem novos conceitos e abordagens teóricas 
(VASCONCELOS, 2013, p.2836). 

 
O movimento de usuários da saúde mental se iniciou nos Estados Unidos, no 

começo dos anos 70, como denúncia e protesto contra os tratamentos desumanos ofertados 

nos hospitais psiquiátricos. Em sua gênese foi chamado de movimento anti-psiquiatria. O 

movimento brasileiro de usuários, assim como o americano, desde o início tinham o 

propósito de defesa e reivindicação de direitos humanos e civis das pessoas com transtorno 

mental. Cabe mencionar o cerceamento da liberdade como o principal destes, visto que este 

direito civil, assegurado constitucionalmente, por vezes é violado, em nome da proteção aos 

riscos e à vida da pessoa com transtorno e de terceiros. Esse cerceamento da liberdade 

pode ser praticado tanto pela própria família, em favor da proteção quanto pelo Estado, na 

oferta de serviços de saúde na modalidade de internação involuntária ou compulsória. 

Destaca-se o movimento de usuários americano, pois este exerceu influência no 

movimento de usuários brasileiro, sobretudo do Rio de Janeiro. O ponto em comum em 

ambos é a busca por garantir a defesa de direitos e a cidadania das pessoas com transtorno 

mental. Assim como as chamadas minorias (mulheres, negros) usaram a opressão para 

construir sua reivindicação e, deste modo, ocupar um papel na sociedade e chamar atenção 

para suas causas (WEINGARTEN, 2001). 

Nos Estado Unidos, o movimento de usuários buscou se estabilizar através do 

compartilhamento de suas histórias, suas dificuldades, interesses e problemas. Esta é uma 

prática adotada pela Âncora, executada em eventos, nos quais seus membros podem se 

expressar (WEINGARTEN, 2001). 



 

 

                  

Há uma diversidade de fatores que dificultam, de certo modo, a participação 

popular nas instâncias de tomada de decisão e controle das ações estatais. Mesmo com a 

possibilidade de participação através dos conselhos e conferências, essa participação ainda 

é frágil. Vasconcelos (2013) aponta os fatores que fragilizam ou obstaculizam essa 

participação, eles seriam: maior presença de profissionais nas associações em relação ao 

número de usuários e familiares; predominância de uma cultura patrimonialista; precárias 

condições de trabalho e profunda desigualdade social; fragilização de direitos e avanço da 

política neoliberal. 

No sentido de sugerir caminhos para o alcance de empoderar, o mesmo autor 

também aponta mecanismos que podem dotar os sujeitos de poder: 

 
pesquisa, ou mesmo mecanismos mais informais que valorizam o ponto de vista dos 
usuários ao nível local, constitui um instrumento importante de empoderamento, 
revelando suas próprias concepções sobre os problemas da saúde mental, suas 
experiências e avaliação sobre os vários tipos de serviços e como poderiam 
concebê-los de acordo com seus interesses e visão de mundo (VASCONCELOS, 
2013, p.2830).  

 
Vasconcelos (2008) aponta os significados positivos das características dos 

movimentos sociais populares da década de 1980, sob as óticas política e cultural: 

 
• uma forma de resistência e defesa dos interesses e da cultura popular; 
• uma ruptura ou crítica implícita das formas clássicas de representação 
política, como os partidos e sindicatos oficiais, dada a sua forte ênfase nas formas 
de democracia direta, com o estímulo à discussão de novos padrões de poder e de 
gestão participativa; 
• uma relativa ruptura com a tradição hegemônica de autoritarismo, elitismo, 
corporativismo e populismo da cultura política brasileira; 
• emergência de uma nova concepção de cultura de direitos e cidadania, pela 
afirmação das necessidades básicas como direitos universais; 
• a emergência de novas formas de relação de gênero, entre mulheres e 
homens, de novas identidades eróticas, e o início da colocação na agenda social 
dos processos de opressão de etnia e raça (VASCONCELOS, 2008, p. 234-235). 

 

As características acima descritas demarcam o surgimento de novas pautas 

reivindicatórias, que não dizem respeito mais somente ao campo da relação capital-trabalho 

de outrora. As chamadas minorias (mulheres, homossexuais, negros, pessoas com 

deficiência), historicamente reprimidas e oprimidas, adentram o cenário de lutas para 

garantir o seu espaço, a efetivação de seus direitos e o reconhecimento de seus interesses, 

especificidades e particularidades. 

A configuração desses “novos movimentos sociais” é prioritariamente constituída 

por identidades específicas e singulares que rejeitam a opressão e lutam pelo 

reconhecimento de suas identidades e respeito a sua condição. 

Também são indicados por Vasconcelos (2008), com base na literatura 

especializada da época, algumas limitações destes movimentos: 

 



 

 

                  

• caráter local, fragmentado e volátil, com dificuldade de fazer efetivamente 
públicas suas reivindicações e práticas, e falta de uma eficácia política mais geral; 
• basismo, fragilidade em relação às esferas políticas institucionalizadas, e 
dificuldade em lidar com as diferenças e lutas políticas e ideológicas internas; 
• em certos movimentos e ocasiões, uma vulnerabilidade em relação a 
manipulações populistas e clientelistas (VASCONCELOS, 2008, p. 235). 

 
No campo da saúde, Vasconcelos (2008) explicita as principais tendências e 

experiências locais deste período. Os movimentos sociais voltaram-se, principalmente, a 

uma ação combativa e reivindicatória perante a ausência de qualidade dos serviços públicos 

de saúde. 

Especificamente no campo da saúde mental ocorreu “nos anos 1980 algumas 

poucas experiências locais de saúde mental comunitária pelo país”, sem mencionar ações 

mais consistentes relativas à reforma psiquiátrica e à luta antimanicomial (VASCONCELOS, 

2008). 

A busca por cidadania, em síntese, é o que se pode ressaltar como em comum 

nesses movimentos, ou seja, luta em prol da garantia de direitos civis, políticos ou sociais. 

Segundo Amarante e Diaz (2012, p. 84), “englobando o conceito de cidadania, a 

característica que se tornou mais forte foi a construção da „cultura de direitos‟: a partir de 

lutas específica e de práticas concretas, novos direitos criados ou inventados incorporam-se 

à agenda política”. 

Para Marshall (apud Held, 1999) o conceito de cidadania diz respeito à 

igualdade humana associada à ideia de participação integral do indivíduo na 

comunidade/sociedade. Esta cidadania é entendida como acesso a um conjunto de três 

esferas de direitos: os civis (direito a liberdade, igualdade e à propriedade), políticos 

(participação no poder, direito ao voto e de ser votado) e sociais (direito de acesso a 

serviços públicos, ao trabalho, a moradia). Essa é uma definição clássica de cidadania 

constituída por Marshall, considerando que essas dimensões (civil, política e social) foram 

construídas e tiveram destaque, respectivamente, nos séculos XVIII, XIX e XX, 

acompanhando o desenvolvimento do capitalismo.  

Apesar de ser a mais conhecida definição de cidadania, Vasconcelos (2003, p. 

94) afirma que Marshall "apresenta uma concepção bastante homogênea dos diferentes 

direitos, desconhecendo particularmente as características específicas dos direitos sociais". 

Ainda a esse respeito, Vasconcelos (2003, p. 95) diz que "a conceituação marshalliana não 

permite uma compreensão das contradições estruturais entre os três tipos de direitos, o que 

tem uma enorme importância para a formulação de estratégias de empowerment". 

Bobbio (2004) afirma que vivemos a era dos direitos, pois eles estão postos, 

existem, pelo menos, juridicamente. O que não há, na maioria das vezes, é aplicação 

desses direitos, ou seja, não são exercidos de fato pelos sujeitos os quais cabem exercer. 



 

 

                  

Não se pode negar que muitas questões relativas a direitos ainda não estão postas e, 

portanto, precisam ser legalizadas. 

Segundo o referido autor, há uma “crescente importância atribuída, nos debates 

internacionais, entre homens de cultura e políticos, em seminários de estudo e em 

conferências governamentais, ao problema do reconhecimento de direitos” (BOBBIO, 2004, 

p.66). Muito se tem discutido sobre direitos, inclusive sobre os direcionados às pessoas com 

transtorno mental, mas ainda falta a efetivação destes no plano objetivo. 

Em certos momentos há um desrespeito ao direito civil de liberdade da pessoa 

com transtorno mental. Há, na verdade, um conflito entre direitos de liberdade e direito ao 

atendimento de saúde numa situação de crise. Em nome da garantia da integridade do 

usuário e de terceiros, viola-se o direito à liberdade, tanto de locomoção, quanto de 

pensamento e escolha. Ainda sobre o direito à liberdade, Bobbio diz que 

 
o homem tem direitos inatos e adquiridos; e o único direito inato, ou seja, transmitido 
ao homem pela natureza e não por uma autoridade constituída, é a liberdade, isto é, 
a independência em face de qualquer constrangimento imposto pela vontade do 
outro, ou, mais uma vez, a liberdade como autonomia (BOBBIO, 2004, p. 69). 

 
Os movimentos sociais populares conferem aos seus integrantes possibilidade 

de empoderamento e constituição de uma formação política. Em relação ao conceito de 

empoderamento, Vasconcelos (2008) afirma: empoderamento é 

 
uma perspectiva ativa de fortalecimento do poder, participação e organização dos 
usuários e familiares no próprio âmbito da produção de cuidado em saúde mental, 
em serviços formais e em dispositivos autônomos de cuidado e suporte, bem como 
estratégias de defesa de direitos, de mudança de cultura relativa à doença e saúde 
mental difusa na sociedade civil, de exercício do controle social no sistema de 
saúde, e de militância social e política mais ampla na sociedade e no Estado 
(VASCONCELOS, 2008, p.60). 

 
Quanto ao conceito de empoderamento na Política de Saúde Mental brasileira, 

Alves et al (2013) afirma que embora ela não o tenha disposto objetivamente, aborda-o de 

forma implícita como instrumento de reinserção social, autonomia e promoção de saúde 

mental (Alves et al, 2013). É o que observamos a partir da fala dos entrevistados, que 

relataram melhoria nas suas vidas após participarem das atividades e ações promovidas 

pela Âncora, ressaltando o significado dessa participação para assegurar compartilhamento 

de informações e inclusão em espaços coletivos. 

O termo empoderamento é trazido no Relatório Final da IV Conferência Nacional 

de Saúde Mental, realizada em 2010. Há também a indicação de formas de alcançá-lo:  

 
através do aumento da autonomia e autoestima; pelo estímulo à criação de projetos 
com o protagonismo dos usuários e familiares; pela criação de cartilhas informativas 
que esclareçam os direitos e deveres das pessoas com transtorno mental; pela 
garantia e fortalecimento das associações e cooperativas de usuários e familiares 
(ALVES et al, 2013, p. 53). 



 

 

                  

  
Em uma pesquisa verificatória do entendimento de usuários da saúde mental 

sobre o termo empoderamento, Alves et al (2013), identificou-o, resumidamente, com base 

nos relatos e no aporte teórico sobre o tema, da seguinte forma: 

 
o empoderamento se apresenta como cuidado de si representado pela melhora da 
funcionalidade social, pela mudança de comportamento, a conquista da capacidade 
de andar sozinho na cidade, dando aos sujeitos a liberdade de ir e vir, trazendo um 
significado de bem-estar e consequente melhora das condições de vida dos usuários 
(ALVES et al, 2013, p. 57). 

  
Além de apresentar-se como independência no cuidado de si, o empoderamento 

também foi identificado, conforme os autores acima citados, como forma de sociabilização, 

possibilidade de construção de vínculos sociais, um dispositivo de reintegração social 

àqueles vistos como à margem. 

 
Numa perspectiva emancipatória, empoderar é o processo pelo qual indivíduos, 
organizações e comunidades angariam recursos que lhes permitam ter voz, 
visibilidade, influência e capacidade de ação e decisão. Nesse sentido, equivale aos 
sujeitos terem poder de agenda nos temas que afetam suas vidas (HOROCHOVISK; 
MEIRELLES, 2007, p. 486). 

 
O Movimento de Luta Antimanicomial, iniciado no Rio de Janeiro e em São 

Paulo, em 1987, foi responsável por influenciar o processo de construção da reforma 

psiquiátrica e dos dispositivos organizativos de trabalhadores, usuários e familiares a partir 

da década de 1990. (VASCONCELOS, 2008). 

 Segundo Vasconcelos (2008), 

 
o processo de emergência de inúmeras associações de usuários de serviços e de 
seus familiares tornou ainda mais complexo o processo social, político, institucional 
e teórico-profissional da reforma psiquiátrica, na medida em que agora a dinâmica 
de transformação passa a incluir também a explicitação dos interesses diretos dos 
usuários e familiares (VASCONCELOS, 2008, p. 66). 

  
 Essas associações as quais o autor faz referência emergem, prioritariamente, 

no sentido de colocar em cena os interesses dos usuários da saúde mental e de seus 

familiares, aproveitando o contexto reivindicatório promovido pelos trabalhadores da área e 

aglutinando suas pautas às do movimento de reforma psiquiátrica. 

 A esse respeito, Amarante e Diaz (2012) afirmam ser possível situar o 

surgimento desses movimentos associativos em saúde mental, contextualizados pela 

reforma psiquiátrica, mais precisamente quando emergem novos dispositivos de atenção à 

saúde mental. As associações de usuários da saúde mental e seus familiares dividem-se em 

torno da luta antimanicomial, a favor ou contra ela. As associações se caracterizam como 

dispositivos de empoderamento. 

 



 

 

                  

3 CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO NA VIDA DE SEUS INTEGRANTES 

 

No que se refere à participação como membro associado de entidade em saúde 

mental e ao cuidado em saúde mental observa-se que depois da inserção no dispositivo há 

mudanças positivas na vida dos membros no que diz respeito a sua saúde, nas relações 

pessoais, com amigos e com a família. Vale assinalar a participação dos usuários em 

eventos, palestras e reuniões na saúde mental fortalecendo assim o protagonismo e a 

autonomia dos associados.  

Foi possível perceber na fala dos usuários entrevistados o quanto a associação 

pesquisada é presente em suas vidas, pois todos relataram ter havido mudanças em suas 

vidas após passarem a frequentar as atividades da entidade. Eles realmente a consideram 

como um compromisso e sentem-se parte da associação. 

A inserção em um dispositivo associativo sinalize a ampliação de trocas de 

experiências, a possibilidade de se construir um grupo de apoio, um lugar de aprendizado 

sobre a saúde mental, a convivência com outras pessoas fora do grupo familiar e a 

construção de novas amizades. As atividades da entidade proporcionam para os associados 

à socialização de experiências, participação em mesas redondas em eventos na saúde 

mental, nos quais os próprios usuários são colocados como protagonistas, sendo instigados 

a falar em público e a dialogar com públicos heterogêneos. 

Rodrigues; Brognoli; Spricigo (2006) em sua pesquisa procuraram identificar o 

significado que uma associação de usuários de um CAPS tem para os que dela participam. 

Os resultados da pesquisa, conforme os referidos autores, evidenciam que a associação é 

percebida como um espaço de informação e formação, tanto no sentido do que acontece 

dentro da associação, suas ações e relações, como também das informações que transitam 

entre seus membros. Além disso, a associação é vista pelos usuários como um espaço de 

construção da autonomia.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pessoa com transtorno mental, na sociedade moderna burguesa capitalista, foi 

historicamente submetida a condições de exclusão, por conta do imaginário que paira sobre 

o social de que ela é alguém desprovido de capacidade para o trabalho, depende de 

cuidados e representa perigo. Nesse contexto, o empoderamento das associações de 



 

 

                  

pessoas com transtorno mental é um espaço em que surgem pessoas críticas e que lutam 

para que seus direitos sejam efetivados. Além disso, é de suma importância na autonomia 

dos usuários e sua reinserção social.  

As propostas da Reforma Psiquiátrica encaminham - se no sentido de criar 

condições e serviços em saúde mental que atendam aos direitos das pessoas com 

transtorno mental. Portanto, nesta lógica, temos os Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS), o Programa de Volta para Casa, 

dentre outros programas e serviços, que se configuram como estratégias de 

desinstitucionalização. 

A Associação de usuários, familiares e pessoas interessadas na saúde mental 

do Piauí - Âncora é de suma importância no estado como entidade que tem como objetivo a 

defesa de interesses e direitos da pessoa com transtorno mental na construção de espaço 

de discussão entre profissionais, usuários, estudantes, poder público e sociedade. Vale 

salientar a relevância no controle social no estado e no incentivo da formação política de 

seus membros através dos eventos promovidos pela associação. Contribui para inserção 

social, apoio a seus integrantes, cidadania e lazer que para muitos dos associados às 

reuniões quinzenais é um espaço que eles podem dialogar com amigos e ficar mais 

informados a respeito da saúde mental e de interação entre os membros. 
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