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Ao longo das últimas décadas, a atenção à saúde mental passou por uma série 
de transformações que perpassam desde a compreensão do sofrimento psíqui-

co até o fortalecimento do aparato político e técnico-assistencial destinado à pessoa 
com transtorno mental. Fruto de um processo social complexo de reforma nas bases 
teórico-conceituais da Psiquiatria, tais transformações produziram impacto e reper-
cussão social, atribuindo à Reforma Psiquiátrica brasileira um caráter de ruptura com 
a racionalidade científica característica da modernidade e com velhas práticas de uma 
Psiquiatria clássica. 

O processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil é discutido por Silvio Yasui no li-
vro Rupturas e encontros: desafios da Reforma Psiquiátrica brasileira. Trata-se de um es-
tudo teórico-conceitual a respeito da Reforma Psiquiátrica brasileira que articula uma 
ampla revisão bibliográfica sobre o assunto à prática profissional do autor, enquanto 
trabalhador da saúde, gestor da saúde mental, supervisor institucional, docente e, 
principalmente, enquanto testemunha e ator nesse processo social amplo e complexo 
que é a Reforma Psiquiátrica brasileira. Com a proposta central de buscar ferramen-
tas teóricas e conceituais que possam qualificar e fazer avançar o conceito ‘forte’ da 
Reforma Psiquiátrica brasileira, compreendida na hipótese final do autor como sendo 
um processo civilizador, a obra é resultante da tese de doutorado defendida por Yasui 
na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz, no 
ano de 2006. 

Na apresentação, o autor expõe um pouco de sua trajetória, seu primeiro en-
contro com a dura realidade da Psiquiatria brasileira, com os maus-tratos e o abando-
no frequentemente destinados aos pacientes de instituições psiquiátricas. Conta suas 
experiências nos serviços de saúde mental, demonstrando o conhecimento de quem 
acompanhou de perto as transformações por que passou a Psiquiatria brasileira. Ao 
longo de quatro capítulos, Yasui, na esteira do pesquisador Paulo Amarante, analisa 
as quatro dimensões essenciais da Reforma Psiquiátrica brasileira, imprimindo suas 
contribuições pessoais aos construtos teóricos já discutidos na saúde mental. 

O primeiro capítulo, intitulado ‘Movimento social e política pública’, retoma o 
percurso histórico da Reforma brasileira, destacando a dimensão política desse pro-
cesso. Nesse item, o autor faz uma retrospectiva dos principais marcos que consolida-
ram a Reforma Psiquiátrica brasileira enquanto movimento social e que a fortalece-
ram enquanto política pública no Brasil. A leitura ressalta as tensões e conflitos que as 
ações produzidas pela Reforma Psiquiátrica brasileira desencadearam na relação entre 
Estado e sociedade, culminando nas transformações do aparato jurídico estadual e da 
assistência em saúde mental. 

No segundo capítulo, ‘A Reforma Psiquiátrica e a Transição Paradigmática’, evi-
dencia-se a discussão sobre a dimensão epistemológica da Reforma Psiquiátrica brasi-
leira. Yasui estabelece um paralelo entre a transição paradigmática ocorrida na ciência 
e a ruptura epistemológica que caracteriza a Reforma. Citando teóricos clássicos que 
debatem a respeito do assunto, o autor discorre sobre a influência da racionalidade 
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científica da modernidade na Psiquiatria e na prática médica. O capítulo encerra 
com uma discussão sobre a Reforma Psiquiátrica e a transição paradigmática, na qual 
se pretende explicar a relação entre o surgimento da complexidade e do paradigma 
emergente das ciências e o aflorar de novos dispositivos terapêuticos para a saúde 
mental no Brasil.

A dimensão técnico-assistencial é abordada no terceiro capítulo do livro, ‘CAPS: 
estratégia de produção de cuidados’. Nesse tópico, o autor reflete sobre a relação entre 
as dimensões epistemológica e técnico-assistencial da Reforma Psiquiátrica brasileira, 
realizando uma cartografia sobre os principais conceitos que norteiam a produção 
de cuidados nos Centros de Atenção Psicossocial. ‘Cuidado’, ‘Território’, ‘Respon-
sabilização’ e ‘Acolhimento’ são apontados como os conceitos mais importantes que 
caracterizam a rede de serviços substitutivos, originária da ruptura com o modelo 
médico-assistencial psiquiátrico.

O último capítulo, ‘Plantadores de sonhos: a Reforma Psiquiátrica é um pro-
cesso civilizatório’, contempla a dimensão sociocultural do processo brasileiro de 
Reforma Psiquiátrica e compreende questões relativas ao novo lugar social para o 
‘louco’ por meio da transformação do imaginário social da loucura. O autor propõe 
fundamentar sua discussão abordando dois dispositivos: as ações culturais e artísticas 
produzidas pelos usuários dos serviços, familiares e profissionais e a ‘utopia de mudar 
o mundo’. O processo civilizatório é aqui compreendido como a formação de valores 
que revelam a disposição para a convivência, para a tolerância com o que nos é dife-
rente, para a aliança.

Portanto, Rupturas e encontros: desafios da Reforma Psiquiátrica brasileira cons-
titui uma fonte de consulta para estudiosos da área e também para aqueles que pre-
tendem conhecer um pouco mais sobre o processo de Reforma Psiquiátrica brasileira, 
tendo em vista que é um material de contribuição teórico-conceitual valorosa para a 
saúde mental coletiva no Brasil. Compreender a Reforma brasileira como processo 
civilizador implica transformar as mentalidades e os hábitos cotidianos, buscando 
construir uma ética de respeito à diferença.
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