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RESUMO

Com a Reforma Psiquiátrica, ocorreram muitas modificações no âmbito da saúde
mental. Uma delas foi a criação de serviços substitutivos, como é o caso dos CAPS.
Outra dessas mudanças é a reinserção dessas pessoas com sofrimento psíquico no meio
familiar. Os CAPS tem como um de seus objetivos reconstruir e estreitar esses laços.
No entanto, a Reforma Psiquiátrica e suas implicações nem sempre são bem quistas
pelas famílias, e é essa questão que este trabalho se propôs investigar: como é a relação
família e sofrimento psíquico em discursos de familiares de usuários de um CAPS da
cidade do Recife. Para isso realizamos, durante o período de março a setembro, um
grupo focal e entrevistas narrativas com quatro familiares, cada um deles representante
de um usuário do CAPS Casa Forte. Os usuários estavam em tratamento na instituição e
tinham histórico de internamento em clínica/hospital fechado. É importante ressaltar
que o CAPS em questão é particular e os sujeitos da pesquisa pertencem à classe média
brasileira e possuem segundo grau completo. Para analisar os discursos construídos
pelos sujeitos e seus efeitos, utilizamos a análise de discurso, da Psicologia Social
Discursiva. Apesar dos entrevistados usarem termos e expressões próximos àqueles
usados na literatura da Reforma Psiquiátrica, eles colocam a pessoa em sofrimento
psíquico como incapaz, sem autonomia e sem responsabilidade pelos seus atos.
Constatamos também, que os sujeitos entrevistados descrevem a dinâmica familiar
como muito penosa e responsabilizam, explicitamente ou implicitamente, o membro da
família com sofrimento psíquico por esse clima familiar. Nas suas construções
discursivas, os familiares colocam o CAPS como um lugar que alivia a sobrecarga da
família causada pelo sofrimento psíquico. Um lugar de ocupação e lazer para os
usuários. Colocando, do outro lado, as clínicas particulares como lugar desumano, que
transformam seus familiares em seres inanimados, sem vida. Observamos que, apesar
dos familiares entrevistados terem um conhecimento dos princípios e valores veiculados
pela Reforma Psiquiátrica, eles trazem no seu discurso dificuldades de aceitação do
sofrimento psíquico, ora por desconhecer profundamente o sofrimento, ora pela
dificuldade em lidar com o comportamento de seus familiares. Observamos, portanto, a
importância dos serviços substitutivos, nesse caso os CAPS, em estimular cada vez mais
a família no tratamento psiquiátrico, promovendo atividades na instituição que visam
estreitar ainda mais os laços ainda existentes das famílias.

Palavras-chave: reforma psiquiátrica; CAPS; família; psicologia discursiva
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ABSTRACT

With the Psychiatric Reform, there were many changes in mental health. One of them
was the creation of substitute services, such as Psychosocial Care Centers. Another
change was the reintegration of these people with psychological distress within their
family. One of the Psychosocial Care Centers’ goals is to rebuild and strengthen these
ties. However, the Psychiatric Reform and its implications are not always well-liked by
families and that is the question this study proposes to investigate: how is the familiar
relationship and psychological distress in speeches of a family of Psychosocial Care
Centers’ users in Recife. To achieve this, it was done, from March to September, focus
group reunions and interviews with four family, each of them representative of one Casa
Forte CAPS user. The users who were in treatment at the institution had a history of
hospitalization and clinic/hospital closed. The Psychosocial Care Center in question is a
private institution and the researched subjects belong to the Brazilian middle class and
have completed high school. To analyze the discourses constructed by the subjects and
their effects, we used discourse analysis, Discursive Social Psychology. Despite the use
of terms and expressions closed to those used in Psychiatric Reform’s literature, they
place a person in psychological distress as incapable, without discretion and without
liability for their actions. We also note that the subjects described the family dynamics
and atmosphere as very painful and responsible, explicitly or implicitly, with a family
member with psychological distress. In its discursive constructions, the family put the
Psychosocial Care Center as a place that relieves the burden of the family caused by
psychological distress, a place of occupation and recreation for users. On the other hand,
they point private clinics as inhuman place that transform their relatives negatively. We
note that, despite having interviewed families that are conscious of principles and values
conveyed by the Psychiatric Reform, they show in their speech the difficulties to deal
with psychological distress. Therefore, the importance of substitute services, in which
case the Psychosocial Care Center, encouraging a bigger participation of family in
psychiatric care, promoting activities in the institution aimed at strengthening further
the bonds of the remaining families.

Key-words: psychiatric reform; psychosocial care center; family; discursive
psychology
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INTRODUÇÃO

No penúltimo ano do curso de Psicologia, entrei em um CAPS particular de

Recife, o CAPS Casa Forte, para um novo e grande desafio: trabalhar como estagiária

no âmbito da saúde mental. Apesar de termos aulas ao longo dos cinco anos de curso a

respeito de transtornos mentais, observei na prática que apenas aulas teóricas não dão

conta de todo o universo que compõe a vida de pessoas com sofrimentos psíquicos, suas

dificuldades, sofrimentos, tratamentos, busca por saúde, a atuação complexa e os

inúmeros papéis que o profissional de Psicologia precisa exercer.

Nesse período, pude me deparar com questões que as teorias não comportam

nem trazem numa listagem dizendo o que fazer e como fazer em cada caso. Os

supervisores do CAPS Casa Forte estimulam os estudantes a acompanharem de forma

profunda o tratamento e ter autonomia para intervir. Para tal, os estudantes são

submetidos a supervisões e grupo de estudo, sendo possível, assim, um trabalho mais

rico e mais próximo aos usuários e às famílias. Um trabalho prazeroso, de muitas

recompensas, mas de muitas dificuldades e sofrimentos, que não circulavam apenas

entre os usuários, mas em nós que fazíamos parte da equipe, em mim como estudante de

Psicologia e como uma pessoa preocupada com a saúde em geral.

Durante os 18 meses em que estagiei no CAPS Casa Forte, estágio que se iniciou

como extra-curricular e seguiu como curricular, pude desempenhar inúmeras atividades,

tais como acompanhar oficinas terapêuticas, coordenar oficinas terapêuticas, realizar

atendimentos individuais, co-facilitar grupos terapêuticos, acompanhar um projeto

especial. Além de coordenar, juntamente com a assistente social, reuniões de família e

encontros de família e usuário. As atividades oferecidas aos usuários são bastante

diversificadas. Pude acompanhar oficinas de teatro, capoeira, culinária, sonhos, pintura,

jornal, jardinagem.

Paralelamente a algumas atividades que eu podia facilitar, acompanhava, desde

o início do estágio, juntamente com a assistente social, as reuniões de família que

ocorriam numa sala fechada da própria instituição. As reuniões consistiam em conversas

de orientação, tirar dúvidas e conversas breves com troca de informações. Cada família

falava de maneira breve e ouvia um pouco o que a equipe estava observando no dia-a-

dia do usuário dentro da instituição. As falas eram anotadas mediante a autorização e

explicação sobre o sigilo delas. No final das reuniões, cada familiar assinava em baixo
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da fala, autorizando sua publicação para fins acadêmicos.

Além das reuniões de família, o CAPS Casa Forte tem na sua grade de

atividades os Encontros de Família e Usuários. Nesses encontros, a equipe utilizava a

tarde da última quinta-feira do mês para receber os participantes e promover um

trabalho lúdico, mas com temáticas importantes para serem discutidas com todos

presentes. Utilizando técnicas da arteterapia, como contação de histórias, produção a

partir de material plástico e rodas de conversas no inicio e no final de todas as

atividades, abordávamos as mais diferentes questões: relações familiares, vida social,

medicamentos, união, o próprio tratamento transtorno mental, etc.

Essas atividades tinham como objetivo trazer as famílias para uma participação

mais afetiva e efetiva no tratamento de seus familiares usuários do CAPS. Esta proposta

estava em consonância com os princípios da Reforma Psiquiátrica, para a qual os

serviços substitutivos deveriam contar com as famílias no tratamento dos usuários.

A forma de tratamento no CAPS Casa Forte é semelhante a de um CAPS da rede

pública, embora seja vinculado a planos de saúde e não ao SUS. Possui, assim como os

CAPS da rede pública, a filosofia de:

rever as relações internas de poder, a inclusão social do usuário,
utilizar recursos da comunidade, envolver familiares no tratamento,
trabalhando para a autonomia do sujeito. Assim, no contexto de um
CAPS, o papel dos profissionais e sua ação diária prevêem mudança
de postura e adaptação contínua às diferentes demandas e situações
(ABUHAB; SANTOS; MESSENBERG; FONSECA; ARANHA e
SILVA, 2005, p. 370).

Foi a partir desse estágio e das atividades que exercia que comecei a me

interessar profundamente pelo papel da família nas novas formas de tratamento de

sofrimento psíquico colocadas em prática no contexto da reforma psiquiátrica.

Participei nesse tempo de um Grupo de Estudo, fornecido pelo próprio CAPS

Casa Forte, dentro do referencial teórico analítico junguiano, focando nas questões que

apareciam no dia-a-dia do serviço e abordando, também, questões da Reforma

Psiquiátrica e os trabalhos da Dra. Nise da Silveira.

O CAPS Casa Forte foi fundado em janeiro de 2002, e tinha por finalidade

receber para tratamento em formato de hospital-dia um público com diagnóstico de
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neurose grave. Após alguns anos de funcionamento, foi ampliado e passou a receber

usuários com diagnóstico de psicose, passando, assim, a aumentar também sua estrutura

física. Atualmente, possui duas estruturas, uma que oferece tratamento para neurose

grave e para pessoas com problemas com álcool e drogas, e outra estrutura que recebe

pessoas com psicose. São duas casas muito próximas, que possuem a mesma equipe

técnica. São interdependentes e trabalham na mesma perspectiva, por meio de oficinas

terapêuticas, tratamento psicoterápico individual e grupal, atendimento corporal,

atendimento psiquiátrico, acompanhamento e orientação familiar, assistência domiciliar.

Conta, portanto, com uma equipe multidisciplinar composta por psiquiatras, psicólogos,

assistentes sociais, técnicas de enfermagem, arteterapeutas e terapeutas corporais.

Lá são realizadas reuniões de equipe semanais a fim de discutir o tratamento e

casos clínicos de seus usuários, avaliar os quadros clínicos e realizar possíveis

encaminhamentos. Ainda, promove reuniões quinzenais de orientação grupal às famílias

e, quando necessário, são realizadas reuniões individuais com essas famílias.

O CAPS Casa Forte trabalha numa perspectiva de promover a autonomia de seus

usuários, tendo em vista o usuário como sujeito e protagonista do tratamento e de sua

vida social. Outro importante objetivo é o de aproximar a família do tratamento e tê-la

como aliada, através das atividades já mencionadas acima.

A falta de informação, os preconceitos, as palavras rudes, a falta de cuidado

dessas famílias para com seus parentes usuários do CAPS Casa Forte me assustaram e,

para ser sincera, assustam até hoje, mas não me paralisaram. O susto diante de tantos

discursos pesados e negativos vindos de mães, pais, irmãos, sobrinhos, tios, filhos,

pessoas próximas, despertou-me para a necessidade de trabalhar próximo aos familiares,

procurando entender um pouco do cotidiano em que vivem e estudar como eu poderia

atuar como profissional nesse aspecto tão sensível e importante.

A Reforma Psiquiátrica, que vem ganhando cada vez mais força na sociedade,

embora ainda seja um assunto tão polêmico, luta para romper com a imagem do “louco”

violento, sem direitos, incapaz, instaurado pela psiquiatria clássica. Dessa forma, dá-se

lugar ao portador de sofrimento psíquico, sujeito de direitos e protagonista da sua vida

(AMARANTE, 2004; 2007). O termo sofrimento psíquico estará sendo utilizado na

presente pesquisa pelo motivo aqui justificado. Para Amarante (2007):
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O colocar entre parênteses a doença mental, não significa a sua
negação no sentido de negação de que exista algo que produza dor,
sofrimento, mal-estar, mas a recusa à aceitação da completa
capacidade do saber psiquiátrico em explicar e compreender o
fenômeno loucura /sofrimento psíquico, assim reduzindo o conceito
de loucura (p. 65).

Também intercalo com o termo Transtorno mental, inclusive presente no título,

utilizando o termo presente no tipo de CAPS que estou pesquisando, que é denominado

CAPS transtorno.

Na psiquiatria tradicional a família era vista como nociva ao tratamento das

pessoas com sofrimento psíquico. Já os defensores da Reforma Psiquiátrica no Brasil

falam da necessidade de trazer de volta para o espaço familiar os pacientes dos antigos

hospitais (SCHRANK & OLSCHOWSKY, 2008).

A partir da Reforma, a família passa a ser vista como parte fundamental no

processo do tratamento de pessoas com sofrimento psíquico, razão pela qual os serviços

substitutivos têm como um de seus principais objetivos promover espaços em sua grade

de atividades que sejam direcionados para a interação e a orientação da família em

relação ao tratamento (MELMAN, 2008). Essas instituições tentam, assim, resgatar e

fortalecer os laços familiares que elas acreditam ser importantes para um bom

prognóstico de seus usuários.

É importante destacar, porém, que muitas são as famílias que não aceitam esse

processo de desinstituicionalização e, por consequência, a volta das pessoas com

sofrimento psíquico para o seio familiar (SCHRANK & OLSCHOWSKY, 2008).

Observa-se a existência de lacunas entre a expectativa da equipe profissional com

relação às famílias e a forma como essas mesmas famílias são implicadas nesse

processo. Muitas famílias sentem um misto de constrangimento e culpa em relação ao

familiar com sofrimento psíquico. Os sentimentos de constrangimento e culpa muitas

vezes não são considerados pelos profissionais de saúde mental.

Gonçalves e Sena (2001) observaram em suas pesquisas que as famílias

descrevem os cuidados com pessoas com sofrimento psíquico como uma tarefa difícil,

seja por motivo econômico, seja pela organização do tempo na rotina diária, seja por

dificuldades de ordem afetiva.
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Melman (2008) afirma também que a família constrói um ideal de filho e de um

membro da família que exclui qualquer anormalidade física ou mental. Ao receberem a

notícia de alguma patologia, esse ideal é rompido gerando sentimentos de frustração e

culpa. No caso do sofrimento psíquico, esses sentimentos são potencializados.

Na presente pesquisa, trabalhamos com familiares de classe média alta. Ainda

que tenhamos levantado diversos trabalhos sobre família e sofrimento psíquico na

literatura especializada da área, tivemos muita dificuldade em encontrar artigos,

dissertações, teses e livros que abordassem o segmento social aqui estudado.

Há algumas décadas, a classe média tem crescido consideravelmente, sendo este

o mais importante fenômeno ocorrente de cunho social e econômico da história atual.

Um dos motivos para ocorrer este fator foi “a extraordinária prosperidade da economia

mundial nos 20 anos que antecederam a crise de 2008-2009” (SOUZA &

LAMOUNIER, 2010, p.1). Este acontecimento fez com que a desigualdade de renda

diminuísse em países como a China, Índia e Brasil. Com isso surgiu o que ficou

denominado de “nova classe média”.

Em pesquisas, Souza e Lamounier (2010) apontam que Nancy Byrdsal estima

que a classe média brasileira hoje seja de aproximadamente 30% da população,

percentual considerável se comparado com países com a renda per capita semelhante,

porém muito inferior aos países desenvolvidos.

A sociologia usa dois conceitos antagônicos para definir classe social. Um

conceito marxista:

Um grupo estruturalmente bem delimitado, consciente de si e dotado
de estilos de vida, padrões de comportamento e projetos de sociedade
diferenciados em relação a grupos similares, ou seja, às demais classes
(SOUZA & LAMOUNIER, 2010, p. 14)

No entanto, esta definição, segundo a literatura internacional, dificilmente

corresponde ao fenômeno no mundo atual.

A outra definição de classe é a de Weber que propõe que traz como classe:
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Características objetivamente mensuráveis, como a educação, a renda
e a ocupação, entendidas como atributos individuais, deixando em
suspenso a questão da “consciência de classe” (SOUZA &
LAMOUNIER, 2010, p. 13)

Sobre classe média, Souza e Lamounier (2010) sugerem que para se traçar

definições sobre ela seja a partir de uma pesquisa empírica, levando em consideração

que as definições a respeito de valores e crenças variam de acordo com os anos, já o que

tange a cultura e a moral, esses permanecem estáveis.

Ser de classe média significa valorizar a competição e o mérito, o
respeito à liberdade individual e a igualdade perante a lei mais
democrática e aberta a processos graduais de mudança, a classe média
também tende a ser mais avessa a riscos e a reagir conservadoramente
sempre que se sente ameaçada (SOUZA & LAMOUNIER, 2010, p.
16)

Os autores se propuseram pesquisar sobre esses valores e crenças que compõem

a classe média atualmente. A primeira fase da pesquisa foi questionar aos entrevistados

que classe social eles pertenciam. Na segunda etapa, os entrevistadores apresentavam

uma lista para respostas estimuladas.

Na pesquisa, 42% dos entrevistados se identificaram como classe média nas

respostas espontâneas e 43% quando estimulados.

Quando usado o critério de renda familiar, a classe média baixa se afunilou. Já

no critério da educação, há um equilíbrio maior, aumentando o tamanho da classe média

e da classe trabalhadora, diminuindo a classe baixa.

Em outra fase da pesquisa, os entrevistados mencionaram os fatores mais

importantes que definiam a classe média.
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Na acepção mais comum entre eles, a classe média inclui todos os que
já conquistaram um patamar confortável de renda e que, embora não
tenham acesso ao padrão de vida da classe alta, podem desfrutar
padrões elevados de habitação, consumo e lazer (SOUZA &
LAMOUNIER, 2010, p. 21)

Para 93% e 92% dos participantes da pesquisa, vida estável e casa própria são

“essencial” ou “muito importante”, respectivamente, para definir a classe média

brasileira.

Em seguida aparece educação universitária e profissão de prestigio com 87% e

85%, respectivamente.

Renda alta (80%), lazer e diversão (80%) e boas escolas (77%) entraram em

terceiro lugar. A renda alta foi apontada mais vezes pelos entrevistados das classes

econômicas mais baixas (83%).

O lazer e a diversão foram apontados por 82% da classe média e 76% das classes

trabalhadora e baixa.

No que diz respeito às boas escolas, as classes trabalhadora e baixa aparecem

como as classes que mais apontam como importante tal fator (81%) e 72% são de classe

média. No que se refere à educação, a porcentagem é semelhante entre 78% dos

entrevistados que possuem nível fundamental e 71% que possuem diploma

universitário.

Nos depoimentos obtidos pela pesquisa qualitativa, no entanto, a
classe média é identificada não apenas pela posse de bens materiais e
por empregos capazes de assegurar um estilo de vida estável e
sustentável tranqüilidade e um bom ambiente familiar, mas também
por apresentar maior escolaridade e por esposar valores positivos,
como esperança, espírito de luta e ambição de crescer e progredir
(SOUZA & LAMOUNIER, 2010, p. 24)

Na presente pesquisa, nós triamos os sujeitos para, no que diz respeito à classe

social, já que tínhamos como critério famílias de classe média, a partir do documento de
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admissão do familiar usuário no CAPS, onde contém informações básicas e necessárias

para enquadrarmos nesta classe social, escolaridade e por obterem plano de saúde que

cobre o tratamento dos seus familiares na instituição.

Pela dificuldade no achado de pesquisas com esse público, considerarmos a

relevância dessa pesquisa que se propõe a investigar os discursos de familiares de classe

média, que têm parentes em tratamento no único CAPS particular do Brasil, sobre as

suas relações, e da família como um todo, com esses parentes e com a instituição que os

recebe para tratamento. Os resultados poderão auxiliar novas pesquisas que objetivem

comparar os discursos de familiares da rede particular e os discursos de familiares que

frequentam CAPS de rede pública.

Na presente pesquisa adotamos o referencial teórico de Souza e Lamounier

(2010) para definirmos a classe média brasileira. Para esses autores, o que define a

classe social são fundamentalmente os valores e as crenças. Para eles, as pessoas de

classe média valorizam a competitividade, o mérito, a liberdade individual, a igualdade,

e a democracia. Além disso, reagem de modo mais conservador a quaisquer ameaças e

riscos.

Foi, portanto, a partir da minha experiência com famílias do CAPS Casa Forte e

do contato com a literatura sobre a Reforma Psiquiátrica e como elas impactaram as

relações familiares no que tange à participação efetiva da família no tratamento de

sofrimento psíquico que foi pensada essa pesquisa. Algumas questões nortearam a

presente pesquisa: como essas famílias participam do tratamento dos seus familiares

usuários do CAPS Casa Forte? Existe mesmo uma participação? Como elas veem o

papel delas nesse serviço em prol de seu familiar? Qual o significado de sofrimento

psíquico construído por essas famílias? Como elas descrevem as suas relações

familiares após a descoberta de um membro da família com sofrimento psíquico?

Dessa forma, esta pesquisa teve o seguinte objetivo geral: identificar e analisar

as produções discursivas de familiares de usuários de um CAPS particular de

sofrimento psíquico, para público de classe média, sobre a presença da família no

tratamento de pessoas com sofrimento psíquico. Os objetivos específicos são os

seguintes: analisar o significado dos sofrimento psíquico para as famílias; compreender

a experiência das famílias com a pessoa com sofrimento psíquico a partir dos seus

próprios relatos; compreender o significado atribuído aos serviços substitutivos, no caso

o CAPS, e ao papel das famílias nesse espaço de tratamento.
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O relato da pesquisa supracitada está organizado da seguinte forma nos capítulos

que descrevemos a seguir. No primeiro capítulo apresentamos uma explanação breve

sobre os significados dos sofrimento psíquico em diferentes épocas chegando até a

Reforma Psiquiatra e os serviços substitutivos. Em seguida, no segundo capítulo,

discorremos sobre a família, a família de classe média e a família de pessoas com

sofrimento psíquico. No terceiro capítulo, apresentamos a Psicologia Social Discursiva,

teoria adotada para fundamentar a análise e interpretação dos dados apresentada nos

capítulos cinco, seis e sete. No quarto capítulo delineamos o método utilizado para a

geração e análise dos dados da pesquisa. Nos três capítulos finais, apresentamos e

discutimos os dados obtidos a partir de grupo focal e entrevistas individuais com quatro

familiares de usuários do CAPS Casa Forte.

No primeiro capítulo de análise, discutimos definições, descrições e explicações

produzidas pelos familiares participantes desta pesquisa quando falam dos sofrimento

psíquico e das pessoas classificadas como pessoas com sofrimento psíquico.

No segundo capítulo analítico, são apresentados e discutidos os discursos desses

familiares sobre o impacto que os sofrimento psíquico têm nas relações familiares e o

papel do familiar no tratamento.

No terceiro e último capítulo analítico, são apresentados e discutidos os relatos

dos participantes da pesquisa sobre as clínicas psiquiátricas, CAPS e tratamentos pelos

quais seus familiares passaram. Nas considerações finais, fazemos algumas reflexões

sobre o conjunto dos resultados.
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2 A LOUCURA NO MUNDO OCIDENTAL E A REFORMA PSIQUIÁTRICA

O presente capítulo tem como objetivo trazer uma explanação sobre a história do

sofrimento psíquico, antes tratado como loucura, os significados, as causas e os tipos de

tratamento que estão relacionados a ela desde os tempos mais remotos e,

consequentemente, compreender as mudanças ocorridas, o porquê da luta por uma

sociedade sem manicômios e onde entra a família nesse processo.

2.1 A Loucura no Mundo Ocidental

A loucura é um fenômeno presente na história desde o surgimento do homem

(PACHECO, 2009) e, ao longo dos séculos, em diferentes contextos históricos, tem se

apresentado com diferentes significados, recebido diferentes olhares e formas de cura

diferenciadas.

Na Antiguidade, a loucura era considerada “como superior ao autocontrole e

como expressão divina” (PACHECO, 2009, p. 44). Essa forma de conceituar a loucura é

vista também em Sócrates (469–399 a.C.), considerado o pai da Filosofia e apontado

por Platão (427-347 a.C.) como o “médico da alma”, provavelmente, por ter usado a

Filosofia para transformar a cidade a partir do desenvolvimento da razão do homem. As

ideias de Sócrates começaram a instaurar na sociedade a relação da responsabilidade

pessoal com a racionalidade. No entanto, Sócrates ainda defendia a loucura como

expressão dos deuses (PACHECO, 2009). Por estar associada às interferências divinas,

a loucura não estava sujeita a nenhum estigma e a cura era atribuída a práticas que

atingissem os deuses, tal como as oferendas, e não os homens, os “loucos” (DE TILIO,

2007).

Anos mais tarde, surge a concepção organicista de Hipócrates (460 – 370 a.C.)

que considera as causas da loucura, como de outras doenças, como naturais. Hipócrates

propunha uma ruptura entre a natureza e o organismo, na medida em que defendia a

ideia de que a saúde era o resultado da relação do homem com o ambiente natural do

qual faz parte. Para ele, o equilíbrio do organismo se dava a partir do funcionamento de

quatro humores presentes no corpo humano que são: o sangue, a bílis negra, a bílis
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amarela e a fleuma. E é a partir do desequilíbrio destes que as doenças surgem,

inclusive a loucura. Nesse momento, segundo De Tilio (2007), as práticas de cura

estavam relacionadas ao equilíbrio destes humores com o meio externo

Séculos mais tarde, no Cristianismo, a visão da loucura como uma expressão

divina desaparece. No século I d.C em Roma, o Cristianismo foi ganhando força e se

espalhando pelo mundo como a verdade absoluta. Nesse período a loucura passa a ser

vista como uma expressão demoníaca e a sua cura dissociada dos saberes médicos,

sendo, portanto, da alçada da fé e da crença, e assim, a cura se dava através de rituais,

preces, exorcismo. Esta ideologia referente à loucura que colocava o homem em um

lugar de passividade se perpetuou até o Século XVII (DE TILIO 2007).

Nesta mesma época, na Idade Média, a lepra era o grande mal da sociedade,

associada ao pecado, à prostituição, era tida como castigo divino. As ideias sobre essa

doença fez com que as pessoas que a portavam fossem excluídas da sociedade (CIRILO

& OLIVEIRA FILHO, 2008), e essas exclusões eram vistas como uma forma de

salvação. No entanto, com o fim das Cruzadas se deu também o fim dos focos de

infecção, fazendo com que os casos de lepra fossem diminuindo. E a loucura apresenta-

se nesse contexto como sendo o novo mal da sociedade.

A ideia da loucura como expressão demoníaca, como era caracterizada nessa

fase da Idade Média, só foi quebrada no Renascimento, em meados do Século XV,

quando há a passagem do pensamento teocêntrico para o antropocêntrico, um

pensamento que tem o próprio homem como elemento central, que cultuava o

racionalismo científico, e que definia a loucura como:

perda da razão, da vontade, do livre-arbítrio e como desajuste da
moral (lesão do intelecto e da vontade) (DE TILIO, 2007, p. 3).

O final do Renascimento é, portanto, marcado pela valorização do homem

provido de razão, assim, as pessoas que não se encaixava nesse perfil eram excluídas da

sociedade.

a loucura é vista através da perspectiva que situa a razão como
normativa. É a partir daí que a loucura ganha seus contornos e seu
exílio (SANDER, 2010, p. 383).
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Os loucos começam a ser então uma questão de cunho social e, juntamente com

mendigos, ladrões, prostitutas, e todos os que ameaçavam a ordem social da época,

foram marginalizados da sociedade e enclausurados em hospitais gerais que começam a

ser construídos para abrigar as pessoas que se distanciam do ideal de homem posto na

Idade Clássica. Estes hospitais não visavam, porém, à cura, mas apenas ao

enclausuramento dessas pessoas. É o período da Grande Internação, tal como

denominado por Foucault (2009).

A Revolução Francesa, que deu início à Idade Contemporânea, no final do

século XVIII, e que foi influenciada pelo movimento Iluminista, proclamava a

fraternidade, igualdade e a liberdade dos homens. Com isso, o modelo hospitalar de

enclausuramento começa a ser questionado, pois a saúde passa a ser vista como

fundamental para o homem; a saúde pública passa a ser condição fundamental e começa

a ser questionado o modelo de internação e exclusão (CIRILO & OLIVEIRA FILHO,

2008). Esses autores destacam os questionamentos de cunho social que começaram a ser

feitos às vésperas da Revolução Francesa, tais como os questionamentos sobre as casas

de internamento, a partir da constatação de que elas não tinham efeitos no combate ao

desemprego e que enclausuravam mão-de-obra útil no processo de industrialização.

Neste momento, a população pobre era vista como força de trabalho, necessária para o

desenvolvimento do Estado.

Em meio ao século XVIII, que Foucault (2009) apresenta em A História da

Loucura a partir de trechos retirados do Relatório feito à Sociedade dos Amigos (TUKE,

1973), a cura da loucura era por meio da inserção do homem ao ar livre, em meio à

natureza, ao descanso e ao trabalho, pois o que se achava era que a loucura:

é uma doença não da natureza, nem do próprio homem, mas da
sociedade; emoções, incertezas, agitação, alimentação artificial, todas
estas são causas de loucura admitidas por Tuke e deus
contemporâneos (FOUCAULT, 2009, p. 468)
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Em meio a esse contexto, é criada a figura do médico clínico, por Philippe Pinel

(1745 – 1826), considerado o pai da Psiquiatria. Pinel, médico francês, foi de encontro

às práticas dos hospitais gerais que internavam e excluíam os ditos loucos da sociedade.

Nesse período foi estabelecida uma autoridade política quase absoluta, diretamente

ligada ao poder real que visava à ordem da sociedade burguesa e monárquica. Foucault

(2009) apresenta esse momento como a terceira ordem da repressão, “o Hospital Geral é

um estranho poder que o rei estabelece entre a polícia e a justiça” (p. 50).

Foucault (2009) apresenta uma critica sobre o poder médico nesse momento

histórico da instauração dos hospitais fechados e manicômios bastante importante até

mesmo para alguns desdobramentos da Reforma Psiquiátrica, fazendo uma relação entre

o médico, aquele que detém o poder e o conhecimento, e o louco, com ênfase na

loucura, o objeto a ser investigado. Desta forma, na medida em que o médico precisa do

seu objeto de estudo, ele passa a enclausurá-lo para poder observá-lo, como era feito por

Pinel. “Deriva daí que a doença mental seja propriedade do hospital, e que tenha como

seu guardião o médico” (SANDER, 2010, p 383).

Pinel propõe, então, várias mudanças no que tange ao tratamento dos loucos. Ele

acreditava que soltar os loucos das correntes e celas que os prendiam, trazendo-os para

áreas em que pudessem caminhar e receber banho de sol, ajudaria no processo de

melhora da confusão em que eles se encontravam, e, além disso, se poderia observar

melhor a doença a fim de estudá-la. Ele defendia a ideia de que a recuperação dos

doentes se daria a partir de uma “pedagogia da cidadania”, pois entendia que:

entre as causas da loucura estavam a imoralidade (excesso das
paixões), a demência ou idiotia (fruto de lesões orgânicas, disposições
hereditárias e confusões dos afetos morais mais profundos),
desregramentos no modo de viver e a educação corrompida
(PACHECO, 2009, p. 93).

Nesse novo modelo os pacientes passavam a ser objetos de um olhar atento e

meticuloso de um novo poder. O objetivo não era o de localizar a origem da doença

mental no organismo, mas identificar sinais e sintomas percebidos nos doentes e

agrupá-los. Foucault (2009) afirma que nascia com Pinel uma nova forma de
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internamento. Este internamento visava um aspecto médico-hospitalar, de observação,

estabelecendo, assim, um diálogo entre o médico e o louco.

É entre os muros do internamento que Pinel e a psiquiatria do século
XIX encontrarão os loucos; é lá – não nos esqueçamos – que eles os
deixarão, não sem antes se vangloriarem por terem-nos ‘libertado’
(FOULCAULT, 2009, p. 48).

É nesse momento que, paralelamente ao nascimento da psiquiatria e da presença

de Pinel, que a loucura passa a ser do âmbito do direito, sendo necessária uma ordem

judiciária para o internamento do sujeito, deste modo o louco é reconhecido como

sujeito de direito, o que “significa que pela primeira vez o homem alienado é

reconhecido como incapaz e como louco” (FOUCAULT, 2009, p. 132).

Paulo Amarante (2009) apoia a crítica de Foucault (2009) ao modelo de Pinel,

destacando que esse modelo não possibilitou a:

inscrição destes em um espaço de liberdade, mas, ao contrário, funda a
ciência que os classifica e acorrenta como objeto de
saberes/discuros/práticas atualizados na instituição da doença mental
(p.26).

2.2 A Reforma Psiquiátrica

Para entendermos a Reforma Psiquiátrica brasileira, precisamos fazer um

percurso na história e resgatar alguns acontecimentos bastante importantes que

ocorreram no mundo e que agiram diretamente na história da saúde mental no Brasil.

Para isso, iremos abordar dois conceitos: desinstitucionalização e desospitalização.

Os processos de desinstituicionalização e desospitalização têm origem, segundo

Barros (2008), após a I e II Guerra Mundial, em solos europeus e americanos. Neste

momento, há uma transformação nestes locais no que se refere às responsabilidades do

Estado, pois é a partir desses acontecimentos que o Estado toma-se para si a

responsabilidade dos problemas sociais.
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A assistência que efetivou na América e nos países da Europa
Ocidental possuía algumas bases comuns, sendo, no entanto,
diferenciadas quanto às propostas práticas que produziram (BARROS,
2008, p. 171).

Na Europa, em meio à reestruturação política, econômica, ética e institucional,

ocasionadas pelo resultado das duas Guerras Mundiais, a sociedade se voltou aos

hospitais psiquiátricos com repugnância, comparando-os aos campos de concentrações

existentes durante as guerras (BARROS, 2009).

Nos Estados Unidos, o processo encontra-se na “redefinição do papel do Estado

na regulação capital-trabalho” (BARROS, 2009, p.172). Essa discussão entra em cena a

partir da crise de 1929 e é fortificada pelas mudanças em termos de assistência à

população, que ocorreu na década de 1960, no governo de Kennedy. Essas mudanças

provocaram a reinserção dos pacientes psiquiátricos na sociedade, sendo este

movimento que dá origem, nos EUA, o conceito de desinstitucionalização.

As propostas de cunho político e teórico para o processo de

desinstitucionalização foram vivenciadas de forma diferente. Os EUA, a França e a

Inglaterra optaram por uma determinada diretriz, enquanto a Itália optou por outra, um

processo mais lento, porém com resultados mais eficazes no momento em que se

pensava na transição de hospitais psiquiátricos para serviços substitutivos. Os Estados

Unidos, a França e a Inglaterra privilegiaram:

A criação de serviços de assistências na comunidade, deslocando a
ênfase anteriormente posta no hospital psiquiátrico, cujo
enfraquecimento viria como conseqüência obrigatória. Os italianos
definiram-se por um segundo caminho, enfatizaram a necessidade de
se partir do interior do manicômio, criando condições para a sua
desmontagem, subvertendo sua lógica e funcionamento (BARROS,
2008, p. 173).

Privilegiaremos aqui a estratégia italiana, pois foi ela que influenciou a Reforma

Psiquiátrica brasileira, tendo como principal autor italiano o psiquiatra Franco Baságlia,

que deu início nos hospitais psiquiátricos de Trieste e de Gorizia à transformação destes
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em comunidades terapêuticas. Esse processo foi a partir de um trabalho de humanização

nestes hospitais, iniciando em Gorizia, pela denuncia e extinção das violências presentes

até então nos hospitais psiquiátricos, tais como a presença de eletrochoques, alta dose de

psicofármacos, entre outras medidas tomadas para a contenção dos pacientes. “A

desinstitucionalização deveria, assim, concretizar-se na desconstrução do manicômio”.

(BARROS, 2008, p. 175).

O processo de desinstitucionalização no Brasil culminou, entre 2003 e 2005, na

redução de 6227 leitos nos hospitais psiquiátricos. Houve uma significante diminuição

dos leitos e uma crescente expansão no que se refere aos serviços substitutivos, dentre

eles os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) (BRASIL, 2005).

A Reforma Psiquiátrica parte de grandes movimentos na área da saúde brasileira

durante a década de 1970, com a mobilização e denuncia das exclusões que os loucos

sofriam, juntamente com os tipos de violências e repressões existentes nos hospitais

fechados. Um movimento fundamental que visava à saúde como direito dos seres

humanos foi a Reforma Sanitária:

A Reforma Sanitária é um processo político institucional de
transformação da consciência sanitária e das instituições de saúde no
sentido de resgatar a cidadania e garantir o direito universal de saúde
(TEIXEIRA, 1992 apud PRANDONI & PADILHA, 2004, p. 638).

A Reforma psiquiátrica foi resultado da Constituição de 1988, momento de

grande importância na história brasileira no que diz respeito à garantia da saúde como

direito do homem. A Constituição de 1988 surgiu após longo período de centralização

do poder pelo Estado, no período militar. Segundo Prandoni e Padilha (2004), este

período, curiosamente, foi também um marco para a psiquiatria brasileira. Na época da

ditadura militar, houve uma expansão dos manicômios privados brasileiros e o doente

mental era visto como fonte de lucro.

Nos anos de 1980, foi criado o movimento “Diretas Já”, a partir da luta da

população contra a política instalada, a favor das eleições abertas, movimento este que

tinha como objetivo grandes transformações na vida política brasileira.

Dentre as mudanças que se firmaram com a Constituição de 1988, destacam-se

as reivindicações a favor da saúde pública a saúde como um direito de todos, e que seja
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um dever do Estado essa implantação, assistência e a articulação para que seja acessível

a todos. Na Constituição de 1988 consta-se que:

a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação
(BRASIL, 1988, p. 98)

E é, portanto, nesse momento, que surge o Sistema Único de Saúde, o SUS. No

ano seguinte:

dá entrada no Congresso Nacional o Projeto de Lei do deputado Paulo
Delgado (PT/MG), que propõe a regulamentação dos direitos da
pessoa com transtornos mentais e a extinção progressiva dos
manicômios no país. É o início das lutas do movimento da Reforma
Psiquiátrica nos campos legislativo e normativo (BRASIL, 2005, p.7).

A Reforma Psiquiátrica brasileira foi influenciada pela Lei 180, aprovada em

1978, na Itália, por Franco Baságlia, médico psiquiatra que combateu o modelo clássico

de psiquiatria, lei esta que impede a internação involuntária de doentes mentais, que

prevê os direitos e socialização desses doentes, abolindo, portanto, os manicômios.

No Brasil, integrantes do movimento sanitário, associações de familiares,

sindicalistas e pessoas que foram internadas por muitos anos nos hospitais psiquiátricos,

passam a denunciar as violências presentes nos manicômios. Estas pessoas formaram

um movimento chamado de Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM),

no ano de 1978.

É, sobretudo, este Movimento, através de variados campos de luta,
que passa a protagonizar e a construir a partir deste período a
denúncia da violência dos manicômios, da mercantilização da
loucura, da hegemonia de uma rede privada de assistência e a
construir coletivamente uma critica ao chamado saber psiquiátrico e
ao modelo hospitalocêntrico na assistência às pessoas com
transtornos mentais (BRASIL, 2005, p.7)
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A formação desse Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental resultou na

realização de Congressos Nacionais com o objetivo de ampliar grandes discussões em

torno da Saúde Mental, como, por exemplo, o I Congresso Nacional de Trabalhadores

de Saúde Mental (1978) que, segundo Jardel Sander (2010), foi um momento de

discussão e críticas em relação ao poder que o Estado exercia no âmbito da saúde

mental. Outro momento importante no âmbito da saúde foi o II Congresso Nacional de

Trabalhadores de Saúde Mental, em 1986, em São Paulo, na cidade de Baurú, nele

surgiu o grande movimento da luta antimanicomial, a favor da socialização das pessoas

com sofrimento psíquico e culminou no Movimento Nacional da Luta Antimanicomial:

É um movimento plural, independente e autônomo que mantém
parcerias com outros movimentos sociais. Em sua trajetória, este
Movimento, avançou de uma posição de características de
trabalhadores de saúde mental, para um movimento social mais amplo
que visa uma intervenção política na sociedade (PRANDONI &
PADILHA, 2004, p. 634).

A lei Paulo Delgado, lei que determina a progressiva extinção dos manicômios

no país, entrou no Congresso Nacional em 1989, mas foi sancionada apenas em 2001.

A aprovação, no entanto, é de um substitutivo do Projeto de Lei
original, que traz modificações importantes no texto normativo.
Assim, a Lei Federal 10.216 redireciona a assistência em saúde
mental, privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços em
base comunitária, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas
com transtornos mentais, mas não institui mecanismos claros para a
progressiva extinção dos manicômios (BRASIL, 2005, p.8).
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Segundo o relatório do Ministério da Saúde sobre a Reforma Psiquiátrica e

Política de Saúde Mental do Brasil do ano de 2005, foi a partir da aprovação da lei

10.216 e da III Conferência Nacional de Saúde Mental que as políticas relacionadas à

saúde mental e as lutas pela Reforma Psiquiátrica ganham sustentação e começa a

ganhar força. A partir de então, o Ministério da Saúde passa a criar programas para

financiar o processo de substituição dos hospitais psiquiátricos por outros serviços

públicos. Nesse momento, é criado o Programa “De Volta para a Casa” que assegura a

desinstitucionalização das pessoas internadas nesses hospitais.

2.3 Desinstitucionalização e Desospitalização

Antes de debruçarmos na discussão das estratégias tomadas pelo Estado e dos

serviços substitutivos, consequências da Reforma Psiquiátrica, é importante

entendermos os conceitos de desinstitucionalização e desospitalização e o que estes têm

a ver com o histórico da saúde mental, não só brasileira, mas mundial.

Segundo Luz (1987) citada por Amarante (2009), o conceito de

desinstitucionalização no Brasil nasce em um momento em que o país comemora o fim

da ditadura militar que esteve em cena por vinte e um anos (1964-1985). Era o

nascimento também de um Estado democrático. Nesse momento, a questão do direito à

saúde passa a ser uma questão central.

Amarante (2009) destaca as importantes mobilizações, tendo a saúde como foco,

que culminaram nessa discussão da desinstitucionalização. O final da década de 1980

foi palco para a:

8ª Conferência Nacional de Saúde e da I Conferência Nacional de
Saude Mental, o II Congresso Nacional de Trabalhadores de Saúde
Mental, também conhecido como o ‘Congresso de Bauru’, a criação
do primeiro Centro de Atenção Psicossocial (São Paulo), e do
primeiro Núcleo de Atenção Psicossocial (Santos), a Associação
Loucos pela Vida (Juqueri), a apresentação do Projeto de Lei
3.657/89, de autoria do deputado Paulo Delgado, ou ‘Projeto Paulo
Delgado”, como ficou conhecido, e a realização da 2ª Conferência
Nacional de Saúde Mental (AMARANTE, 2009, p. 75).
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Amarante (2009) destaca a importância da 8ª Conferência Nacional da Saúde

como marco na discussão sobre a saúde como direito a todos, como um direito

democrático e descentralizado que deve ser promovido pelo Estado, sendo assim o

Estado deve promover políticas públicas para atender a população promovendo bem-

estar e qualidade de vida. Além disso, pela primeira vez, é uma discussão aberta ao

público, contando com a presença da população nas tomadas de decisão.

Amarante (2009) cita Luz (1987) para afirmar tal importância:

(...) a noção de saúde tende a ser percebida como efeito real de um
conjunto de condições coletivas de existência, como expressão ativa –
e participativa – do exercício de direitos de cidadania, entre os quais o
direito ao trabalho, ao salário juntos,à participação nas decisões e
gestão de políticas institucionais etc. assim, a sociedade teve a
possibilidade de superar politicamente a compreensão, até então
vigente ou socialmente dominante, da saúde como um estado
biológico abstrato de normalidade (ou ausência de patologias) (p. 136)

O Estado passa então a intervir nos hospitais psiquiátricos e inicia, em1990, um

trabalho de redução de leitos e de desinstitucionalização de pessoas internadas. Porém é

só no ano de 2002 que esse processo toma força.

No Relatório do Ministério da Saúde do Brasil (2005) destaca-se a importância

de olhar a cultura e ao histórico de instauração dos hospitais psiquiátricos de cada região

do país, pois o processo de desintitucionalização requer:

Transformações culturais e subjetivas na sociedade e depende sempre
da pactuação das três esferas de governo (federal, estadual e
municipal) (p. 10)

O processo de desinstitucionalização no Brasil tem como grandes pivores os

familiares dos internos de hospitais psiquiátricos, os próprios internos e trabalhadores

desses hospitais, a partir de denuncias de violências que lá eram praticadas pelos que

tinham poder e sofridas pelos pacientes.
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O processo de desinstitucionalização no Brasil culminou, entre 2003 e 2005, na

redução de 6227 leitos nos hospitais psiquiátricos. Houve uma significante diminuição

dos leitos e uma crescente expansão no que se refere aos serviços substitutivos, dentre

eles os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) (BRASIL, 2005).

2.4 Os CAPS

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que surgiram como estratégias de

desinstitucionalização dos pacientes com doença mental, tiveram origem no Brasil no

ano de 1987, na Cidade de São Paulo. Em abril de 2001, com a Lei nº 10.216, do dia 6

de Abril de 2001, a Lei da Reforma Psiquiátrica, houve uma aceleração ainda maior na

troca dos antigos manicômios por lares abrigados, hospitais-dia e oficinas terapêuticas.

Fernando Tenório (2002) afirma que o projeto inicial do deputado Paulo

Delgado visava a desconstrução dos manicômios e a criação de serviços substitutivos

eficazes, no entanto, a Lei da Reforma Psiquiátrica que entrou em vigor não possuía tal

desconstrução, mas tem:

como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu
meio" (art. 4º, &sect; 1º). Obriga ainda que o tratamento em regime de
internação contemple atendimento integral, inclusive não-médico e
com atividades de lazer e ocupacionais (art. 4º, &sect; 2º), e proíbe a
internação em "instituições com características asilares", que define
como aquelas "desprovidas dos recursos" mencionados anteriormente
(art. 4º, &sect; 3º) (p. 53)

Segundo Amarante (2007), antes mesmo da Lei nº 10.216 entrar em vigor, leis

municipais e estaduais foram discutidas e foram aprovadas, que agilizaram o processo

da Reforma Psiquiátrica. As estaduais foram:

• Lei 9.716 de 7 de agosto de 1992 (Rio Grande do Sul)
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• Lei 12.151 de 29 de julho de 1993 (Ceará)

• Lei 11.065 de 16 de maio de 1994 (Pernambuco)

• Lei 6.758 de 4 de janeiro de 1994 (Rio Grande do Norte)

• Lei 11.802 de 18 de janeiro de 1995 (Minas Gerais)

• Lei 11.189 de 9 de novembro de 1995 (Paraná)

• Lei 975 de 12 de dezembro de 1995 (Distrito Federal)

• Lei 5.267 de 10 de setembro de 1996 (Espírito Santo)

É importante destacarmos o trabalho da psiquiátrica Nise da Silveira que, antes

mesmo de se implantar os CAPS e os Núcleos de Atenção Psicossocial – NAPS, ela

fazia um trabalho semelhante às propostas atuais com pessoas recém-saídas dos

hospitais psiquiátricos, no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, no Engenho de

Dentro, Rio de Janeiro.

O serviço, no entanto, só veio a receber financiamento do Ministério da Saúde

muito tempo depois, no ano de 2002. Por CAPS entende-se as:

unidades de atendimento em saúde mental que oferecem a seus
usuários um programa de cuidados intensivos, elaborado por uma
equipe multidisciplinar (CARDOSO & SEMINOTTI, 2006, p.776)

O Relatório do Ministério da Saúde do Brasil (2005) complementa ainda a

função do CAPS como organizador da assistência às pessoas com sofrimento psíquico

dos municípios, pois ele tem como uma das funções:

regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental na
sua área de atuação e dar suporte à atenção à saúde mental na rede
básica (p. 27).
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Além desta, o Relatório também destacará como função desse serviço o

atendimento em regime de hospital-dia, evitando assim novas internações em hospitais

psiquiátricos, promover ações que possibilitem a reinserção das pessoas com sofrimento

psíquico na sociedade. Um trabalho, portanto, que venha substituir os internamentos

feitos nos hospitais psiquiátricos, possibilitando que o usuário mantenha e fortaleça seus

vínculos sociais e afetivos.

De fato, o CAPS é o núcleo de uma nova clínica, produtora de
autonomia, que convida o usuário à responsabilização e ao
protagonismo em toda a trajetória do seu tratamento (BRASIL, 2005,
p. 27)

Amarante (2008) destaca os tipos de CAPS municipais existentes que se

diferenciam quanto ao seu público, quantidade de pessoas na região que está localizado

ou tipo de tratamento.

O CAPS I é localizado em municípios que contem entre 20.000 e 70.000

habitantes. Tem o horário de funcionamento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h.

O CAPS II tem o mesmo horário de funcionamento, podendo, portanto, oferecer

em algum dia na semana um terceiro turno, se estendendo até as 21h. Eles estão

localizados em municípios que comportam entre 70.000 e 200.000 habitantes.

O CAPS III está locado em municípios com mais de 200.000 habitantes e

funcionam em regime de 24h, incluindo fins de semana e feriados. Esse tipo de CAPS

tem capacidade para atender pessoas em crise, oferecendo leitos. No entanto, se

diferencia dos hospitais psiquiátricos por estarem locados em salas abertas, dando

possibilidade ao usuário de interação e comunicação com as demais pessoas ali

presentes.

O CAPSi tem o horário de funcionamento semelhante ao do CAPS II, o público

que atende é composto por crianças e adolescentes e atende municípios que comportam

mais de 200.000 pessoas.
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O CAPSad atende um público de dependência química (álcool e outras drogas),

tem o horário de funcionamento semelhante ao do CAPS II e CAPSi, e está localizado

em municípios com mais de 100.000 pessoas.

Segundo Amarante (2008), o CAPS faz parte do conjunto de serviços de atenção

psicossocial criados para substituir os hospitais psiquiátricos. Esses serviços de atenção

psicossocial têm como alguns de seus objetivos o acolhimento de pessoas em crise e o

estabelecimento do vínculo afetivo e profissional não só com o usuário1 do serviço, mas

de todas as pessoas envolvidas nesse processo, como, por exemplo, os familiares. Este

vínculo é importante para que as pessoas se sintam acolhidas e cuidadas como pessoas e

não como uma doença e seus sintomas, como no modelo da psiquiatria clássica.

No contexto da atenção psicossocial, a crise psiquiátrica é questionada a partir

de fatores sociais, ou seja, pode ser desenvolvida por questões familiares, de amigos,

relacionamentos afetivos, de trabalho, ao contrário do que defende a psiquiatria clássica,

que entende a crise como puramente orgânica.

No modelo clássico da psiquiatria, entende-se a crise como uma
situação de grave disfunção que ocorre exclusivamente em
decorrência da doença. Como conseqüência desta concepção, a
resposta pode ser agarrar a pessoa em crise a qualquer custo; amarrá-
la, injetar-lhe fortes medicamentos intravenosos de ação no sistema
nervoso central a fim de dopá-la, aplicar-lhe eletroconvulsoterapia
(ECT) ou eletrochoque, como é mais conhecida pelo domínio popular
(AMARANTE, 2008, p.81)

No entanto, a tarefa de desinstitucionalizar nem sempre é fácil. Algumas

pessoas, por terem passando a maior parte da sua vida enclausuradas em hospitais

psiquiátricos, dependentes de outras para fazer qualquer tarefa, desde as mais simples

do cotidiano, como, por exemplo, tomar banho, se alimentar, pentear o cabelo, rejeitam

a substituição para os novos serviços ou não se adaptam. É preciso, portanto, que esse

processo de desinstitucionalização seja feito por uma equipe multidisciplinar que tenha

1 Termo utilizado para se referir aos clientes dos serviços substitutivos em saúde mental implantado
após a legislação do SUS (leis n. 8.080/90 e 8.142/90). Ainda bastante polêmico no âmbito da saúde
mental (AMARANTE, 2008).
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como foco um trabalho para desenvolver a autonomia e independência desses usuários

(PALMEIRA, GERALDES & BEZERRA, 2009).

Para esses autores, além do trabalho da equipe técnica que conta com

profissionais da saúde, como os médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais,

enfermeiros etc., os CAPS têm como objetivo trazer para dentro do serviço outros atores

sociais que aparentemente não estejam ligados ao âmbito da saúde, mas que interferem

e ajudam no tratamento de forma bastante positiva no que tange, por exemplo, ao

desenvolvimento de habilidades dos usuários. Desta forma, profissionais da área de

música, dança, pintura, teatro, estão cada vez mais fazendo parte do quadro de

funcionários dos CAPS.

O trabalho do CAPS tem como abordagem a Reabilitação Psicossocial e, a partir

desta perspectiva, trabalha na tentativa de incluir os familiares no tratamento, pois

defende que a doença não existe por si só e não é o único foco a ser trabalhado, mas a

interação entre os membros familiares também é um ponto a ser levado em questão e ser

cuidado por meio de psicoterapias familiares, grupos de orientação e psicoterapêuticos

para estas famílias (MELMAN, 2008), tentando, assim, resgatar os laços familiares que

se acredita serem importantes no tratamento de pessoas com sofrimento psíquico. A

família é considerada como parte da equipe, por ser, como Schrank e Olschowsky

definem:

de fundamental importância para a formação do individuo, porque
constitui a base, o alicerce principal para o desenvolvimento humano.
Embora essa seja quase sempre representada por um conjunto de
pessoas, ela também se constitui de relações afetivas estabelecidas
entre os membros sanguíneos ou não (2008, p.129)

Diferentemente do que ocorria nos hospitais psiquiátricos, nos serviços

substitutivos a família vem ganhando espaço no tratamento das pessoas sofrimento

psíquico, e é vista como de fundamental importância para um prognóstico positivo do

usuário. No entanto, estudos mostram que estas famílias possuem desconhecimentos

sobre a doença mental, e ao descreverem destacam os sintomas em situação de crise, a

periculosidade, e a incapacidade dessas pessoas (CIRILO & OLIVEIRA FILHO, 2008;
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SCHRANK & OLSCHOWSKY, 2008), discurso este que estigmatiza e exclui e é

encontrado mesmo em serviços substitutivos como foi constatado na pesquisa de Lívia

Sales Cirilo e Pedro de Oliveira Filho (2008) que entrevistou usuários e seus familiares

de um CAPS.

A assistência prestada aos portadores nos mostra que os familiares que
procuram a ajuda e suporte dos serviços de saúde mental e de seus
profissionais, apresentam demandas das mais variadas ordens, dentre
elas, a dificuldade para lidarem com as situações de crise vividas, com
os conflitos familiares emergentes, com a culpa, com o pessimismo
por não conseguir ver uma saída aos problemas enfrentados, pelo
isolamento social a que ficam sujeitos, pelas dificuldades materiais da
vida cotidiana, pelas complexidades do relacionamento com o doente
mental, sua expectativa frustrada de cura, bem como pelo
desconhecimento da doença propriamente dita, para assinalarmos,
algumas dentre tantas outras insatisfações (COLVERO; IDE; ROLIM,
2004, p. 198)

Schrank e Olschowsky (2008) reconhecem que, para ser possível uma

participação positiva da família no tratamento de pessoas com sofrimento psíquico, é

necessária uma “nova organização familiar e aquisição de habilidades que podem, num

primeiro momento, desestruturar as atividades diárias dos familiares” (p. 128).

Gonçalves e Sena (2001), no entanto, apontam que a desinstitucionalização não

é bem aceita por muitas famílias, pois é uma tarefa muito pesada para a mesma manter a

custódia de um doente mental, seja por dificuldades econômicas, de disponibilidade de

tempo, seja por dificuldades de ordem afetiva.

Além disso, a família se constitui a partir de um ideal socialmente estabelecido

no qual a existência dos filhos é pensada, em geral, tendo como referência um modelo

de saúde física e mental que exclui as possibilidades de sofrimento psíquico, e quando

qualquer anormalidade se apresenta rompendo tal expectativa, as famílias se sentem

responsáveis, trazendo desconforto e insegurança. Estes sentimentos se agravam quando

se trata de um caso de doença mental (MELMAN, 2008).
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3. CONVERSANDO SOBRE FAMÍLIAS

Antes de discutirmos a inserção da família em serviços substitutivos e, mais

ainda, antes de entendermos essa dificuldade que a família sente em lidar com o

sofrimento psíquico e em aceitar a Reforma Psiquiátrica, como bem mostra Melman

(2008), é importante compreendermos o conceito de família, quais as características

dessa família que estamos pesquisando e quem são as famílias inseridas no contexto de

serviços substitutivos, particularmente no CAPS.

3.1 Famílias e suas transformações

Falar em família não é tão simples. Estudar a família é estudar a cultura, a

história, a época, os aspectos econômicos e sociais nos quais cada família se encontra. É

falar em famílias, no plural, visto que o sentido de família é socialmente construído, não

predominando apenas um sentido (SANTOS & OLIVEIRA, 2005). O que se chama de

família pode variar em diferentes sociedades e em momento históricos diversos

No livro História Social da Criança e da Família (ARIÈS, 1981), o autor

destaca características de várias épocas da história, que repercutiam, inclusive, na forma

como as pessoas se organizavam e educavam seus filhos, e como foi sendo

paulatinamente construído o sentimento de família que está relacionado ao

aparecimento do sentimento de infância.

O autor também apresenta alguns fatores que contribuíram para o aparecimento

do sentimento de família, intimidade e privacidade, e destaca o surgimento da escola

como um evento fundamental neste processo. O modo como as famílias educavam suas

crianças também mudou. A família passa a fazer parte desta educação, se aproximando

das crianças e tem seus costumes mudados e voltados para a criança. Explicar melhor.

Detalhar.

Na Inglaterra, as famílias medievais tinham o costume de manter seus filhos em

casa até por volta dos sete anos de idade, após essa idade, as famílias enviavam seus

filhos, tanto meninas quanto meninos, às casas de outras pessoas. Lá elas faziam as
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tarefas domésticas, com o objetivo de que seus filhos aprendessem “boas maneiras”

(ARÍÈS, 1981, p.226).

Nesse período da história não havia a instituição escola; a educação era realizada

em casa ou na casa de outras pessoas. As crianças, as aprendizes, como eram

conhecidas, passavam um período de sete a nove anos na casa dessas outras pessoas.

A família não podia portanto, nessa época, alimentar um sentimento
existencial profundo entre pais e filhos. Isso não significava que os
pais não amassem seus filhos: eles se ocupavam de suas crianças
menos por elas mesmas, pelo apego que lhes tinham, do que pela
contribuição que essas crianças podiam trazer à obra comum, ao
estabelecimento da família. A família era uma realidade moral e
social, mais do que sentimental (ARIÈS, 1981, p.231)

Uma mudança sutil e lenta foi ocorrendo após a Idade Média, a presença da

escola na educação das crianças. No início, nem todos tiverem acesso à escola; as

meninas continuaram sendo educadas pelos antigos costumes e apenas os meninos da

camada média saíram das casas de pessoas e foram educados nas escolas.

essa evolução correspondeu a uma necessidade nova de rigor moral da
parte dos educadores, a uma preocupação de isolar a juventude do
mundo sujo dos adultos para mantê-la na inocência primitiva, a um
desejo de treiná-la para melhor resistir às tentações dos adultos. Mas
ela correspondeu também a uma preocupação dos pais de vigiar seus
filhos mais de perto, de ficar mais perto deles e de não abandoná-los
mais, mesmo temporariamente, aos cuidados de outra família (ARIÈS,
1981, p. 232)

Segundo Melman (2006), a presença do médico higienista também causou certas

mudanças na vida das famílias a partir do século XVIII. Antes disso, a sexualidade não

era uma questão tratada pela medicina. Inicialmente, essas intervenções médicas eram

limitadas às questões da amamentação, trabalhando com mulheres que se recusavam a

amamentar os filhos, e às questões de masturbação. Com isso, os médicos tomam

espaço no convívio familiar a partir de orientações, aconselhamentos e intervenções. No

século seguinte, os médicos passam a lançar livros de baixo custo e com uma linguagem
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fácil de ser entendida pela população a respeito de prevenções de doenças sociais, dando

uma atenção em questões sexuais, focando, então, em questões sanitaristas.

Os higienistas, dessa maneira, conseguiram tornar a sexualidade
questão de interesse social do Estado, passando por cima do arbítrio
da família, da moral e da Igreja. Após ter começado a disciplinar os
corpos, a medicina passou a almejar, também, regulamentar as uniões
entre homens e mulheres, e os vínculos entre pais e filhos (MELMAN,
2006, p.47)

Ao se referir às famílias no Brasil, Jurandir Costa (1979) demonstra a

intervenção médico-estatal no processo de mudança de dois elementos importantes na

vida da população brasileira: a casa e a intimidade:

A casa teve seu perfil arquitetônico modificado, sobretudo para
aumentar o intercambio entre o ambiente doméstico e o meio
social. A intimidade transformou-se para permitir um fluxo
afetivo mais livre entre os próprios membros da família (p.79)

O autor, em seu livro Ordem Médica e Norma Familiar, apresenta a estrutura

das casas de meados do século XIX para explicar sua influencia na vida das famílias da

época, ou como a estrutura familiar influenciava nas estruturas imobiliárias, e as

mudanças que ocorreram no que tange a intimidade familiar.

A varanda ou a sala de viver, como eram conhecidos os aposentos de estar em

casa, eram construídos nos fundos da casa, de forma que mantivessem um isolamento

do meio social (COSTA, 1979).

O autor também ressalta a diferença da ocupação do estar em casa dos homens e

mulheres. Aos homens cabia ocupar seu tempo nas ruas; às mulheres, cabia ficar nos

interiores da casa, ociosas ou ocupadas em alguma atividade doméstica.
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O “estar” da família colonial, portanto, regulava-se pela distinção
social do papel do homem e da mulher e pela natureza das atividades
domésticas (COSTA, 1979, p.82)

Outra característica descrita por Jurandir Costa (1979) das casas do período

colonial diz respeito à sua ornamentação e aos utensílios. Em sua maioria, os utensílios

necessários para as famílias eram fabricados por elas mesmas em sua residência, além

disso, a decoração e os móveis quase não existiam nas casas da época. Para isso havia

algumas explicações. Os homens não valorizam os lazeres domésticos, os objetos de

ornamentação eram importados e, dessa forma, caros, devido ao atraso técnico e

econômico do momento. Além desses fatores:

a negligência do conforto doméstico revelava o desprestigio,
quando não a completa ausência, do sentimento de intimidade
ou privacidade familiar (COSTA, 1979, p.86)

Segundo Costa (1979), o avanço na indústria de material de construção e

hidráulico contribuiu no processo de mudança da estrutura familiar. Esses avanços

modificaram a estrutura do interior das residências e trouxeram as ornamentações, os

móveis e a diminuição no número dos serviçais “e liberou espaços para os moveis, antes

reservados à circulação de pessoas” (p.86).

Dessa forma, com menos serviçais em casa, o sentimento de privacidade passa a

fazer parte das famílias coloniais, os pais e filhos passam a valorizar mais suas relações

e intimidades, porém ainda resumida aos pais, mães e filhos (COSTA, 1979).

Jurandir Costa (1979) também destaca o amor entre pais e filhos como

responsável pela união familiar.

No entanto, o que não se sabe é se sempre existiu o sentimento de intimidade no

que se refere às famílias brasileiras, porém “tendo ou não existido anteriormente, suas

manifestações até começos do século XIX foram extremamente rarefeitas” (COSTA,

1979, p.87) e este sentimento foi valorizado e estimulado pelos médicos e pela

medicina.

São essas mudanças ocorridas nas famílias brasileiras o surgimento da escola, do

sentimento de infância e intimidade, que Szymansky (1995 apud SANTOS &
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OLIVEIRA, 2005) acredita serem responsáveis pelo surgimento da família nuclear

burguesa:

O modelo de família nuclear burguesa passa, então, a ser o modelo de
referência no qual se ancora a representação social que se tem hoje de
família. A família nuclear burguesa é naturalizada como se fosse o
único modelo existente (p.52)

A família nuclear, composta por pai, mãe e muitos filhos, foi o modelo de

família que predominou entre as décadas de 1920 e 1940. A família moderna, como

ficou conhecida, era estruturada a partir da hierarquização e as tarefas eram divididas a

partir da noção de gênero (VAITSMAN, 1994; VIEIRA, 1998; ALMEIDA, 1987, apud

DESSEN, 2010). No entanto, tal formação familiar foi se modificando, e na década de

1950, já havia uma predominância de uma família com menos filhos, além de uma

subordinação econômica e afetiva dos filhos e da esposa em relação ao pai (GALANO,

200; MONTEIRO, 1998 apud DESSEN, 2010).

Dessen (2010) apresenta um questionário elaborado por Pasquali (1980) sobre o

que se entendia por Pai Ideal, com jovens universitários da década anterior, 1970. Em

sua maioria esses jovens tinham os pais casados e a mãe exercia tarefas domésticas. A

partir da aplicação do questionário, o autor concluiu que:

o pai ideal apresenta uma figura bastante complexa, integrando
simultaneamente, e em alto grau, valores pessoais de
conhecimento e domínio sobre a natureza bem como de valores
de relacionamento humano que fazem dele o amigo respeitador
e protetor da pessoa humana. Nesse contexto não entra o
domínio sobre os outros seres humano (autoridade) como um
valor desejável num pai ideal. (PASQUALI, 1980, p. 184 apud
DESSEN, 2010, p. 205 )

Já por mãe ideal entendiam:
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um ser humano dotado de habilidade intelectual, de ação,
realismo e autoconfiança. Uma mãe, enfim, representando uma
pessoa que se define em seus próprios termos de ser racional e
de ação (homem racional e homo faber), e não em termos de sua
função procriadora. (Pasquali, 1980, p. 188 apud DESSEN,
2010, p. 205)

Dessen (2010) aponta em seus estudos, que o que mudou nesses 30 anos que se

passaram foi em relação ao papel da mãe, deste modo toda a dinâmica familiar foi

afetada, havendo um estreitamento e flexibilidade da hierarquia familiar e uma maior

igualdade entre os papeis de pai e de mãe.

A autora ainda aponta que fatores encontrados como fundamentais para uma

relação familiar, na pesquisa de Pasquali (1980), ainda apresentada por Dessen (2010),

ainda predominam em nossos dias. São eles: intimidade, proteção, autoridade, realismo,

sabedoria, dinamismo e ação, poder e feminilidade. E a palavra intimidade foi posta

como de fundamental importância para a caracterização de um pai ideal, assim como

esteve presente ao definirem família (DESSEN, 2010).

Martins e Szymanki (2004) elaboraram uma pesquisa com crianças

institucionalizadas, especificamente na Febem, na cidade de São Paulo. A pesquisa se

tratava do significado de família para estas crianças. Para a coleta dos dados, elas

fizeram uma observação em uma situação de brincadeira das crianças na instituição.

Elas observaram que a família que foi representada na brincadeira de faz-de-conta pelas

crianças foi bem parecida com o modelo de família nuclear, na qual havia o pai, a mãe e

os filhos.

Na brincadeira havia o pai e a mãe que casaram para constituir uma família e

estes personagens tinham alguns privilégios em relação aos outros que faziam o papel

de filhos. O pai era o provedor, trabalhava fora de casa para sustentar a família, e a mãe,

assim como as outras mulheres representadas na brincadeira, tinha o dever de cuidar dos

filhos e da casa. Esse estereótipo de mãe é bastante encontrado nas famílias brasileiras.

A família representada pelas crianças:
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É verdadeiramente um grupo de convivência especial, que respeita
uma hierarquia, “organiza rotinas”, ajuda-se mutuamente, comunica-
se de forma clara e diverte-se com os companheiros, demonstrando
prazer em viver este faz-de-conta tão real, o que, para essas crianças,
significa possibilidades de experimentar uma vida familiar
harmoniosa (MARTINS & SZYMANKI, 2004, p. 182)

Na brincadeira do faz-de-conta, as crianças trouxeram em suas representações o

cuidado e a proteção dos pais para com as crianças. Além de a criança que estava

representando a mãe trazer tal comportamento, as outras crianças que estavam

participando da brincadeira se relacionavam e cuidavam de suas bonecas da mesma

forma que a criança que estava representando a mãe, foi um comportamento que se

repetiu entre as meninas.

As autoras lembram que, em contexto de brincadeira, as crianças representam

papeis do cotidiano que fazem parte da sua vivência, e também trazem na brincadeira

questões que acham importantes no contexto interacional. A família representada pelas

crianças foi a do modelo que atualmente é, no mundo ocidental, socialmente aceito e

esperado, da família harmoniosa, que se ajuda, que juntos resolvem seus conflitos, que

compartilham várias situações. São as famílias que costumamos ver em novelas,

revistas e propagandas como o modelo de família ideal. Uma família carregada de afeto.

3.2 Família e sofrimento psíquico

Procurar conhecer o significado de família nas sociedades ocidentais, conhecer a

história e o lugar social desta instituição, os processos e as mudanças que culminaram

para o que hoje entendemos como família nuclear burguesa pode nos ajudar a analisar a

dinâmica familiar e compreender discursos dos familiares frente à doença mental.

A família atualmente idealizada, discutida acima, é a que é representada por pai

e mãe trabalhadores e poucos filhos, saudáveis, excluindo qualquer possibilidade de

doença física e mental. Além disso, a família é bastante valorizada na nossa sociedade e

bastante cobrada, sendo responsável por qualquer ocorrência que a envolva. Neste
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sentido, Melman (2008), apresenta uma discussão a respeito do sentimento de culpa

gerado pelo sofrimento psíquico na maioria das famílias por ele estudadas. Esse

sentimento de culpa, o autor traz como mais presente da parte dos pais em relação ao

filho que apresenta o sofrimento psíquico.

No seu livro Família e Doença mental: repensando a relação entre profissionais

de saúde e familiares, Melman apresenta alguns discursos de alguns de seus clientes

que passaram pela experiência do sofrimento psíquico na família.

Um de seus clientes é nomeado de Cristovão, preservando a sua identidade, e

traz a experiência de ter um filho com o diagnostico de sofrimento psíquico. Seu filho

passou por algumas internações e Cristovão afirma no discurso que, ao descobrir a

doença do filho, sua vida passou por uma grande mudança, precisando passar por uma

série de readaptações, mas também de muito aprendizado. Conversou com algumas

famílias e percebeu que muito de seus sentimentos eram compartilhados por elas.

Para ilustrar, trago um trecho da fala de Cristovão apresentada por Melman

(2008):

No começo, é só confusão, a gente fica totalmente perdido, não sabe o
que fazer, onde procurar ajuda. Eu não tinha maturidade para encarar
um problema desse tamanho (...) Além disso, tem essa história de
culpa. No primeiro momento, a gente se sente tão culpado. A gente
começa até a inventar coisa para se culpar. Parece que a família não
pode sair impune (p. 34)

Melman (2008) afirma que muitos pais tem dificuldade em lidar com o

sofrimento psíquico, sentindo-se incapazes de ajudar. Dessa forma, muitos procuram

ajuda médica tentando “buscar sentidos e respostas para o seu sofrimento” (p. 19), e se

dizem inseguros quanto aos sentimentos em relação ao filho em questão.

Esses sentimentos de insegurança e incapacidade permeiam as famílias, mesmo

as que não possuem um familiar com o sofrimento psíquico, pois há uma expectativa de

filhos saudáveis, capazes de entrar para o mercado de trabalho e conseguir lidar com a

sociedade, mas esses sentimentos se potencializam frente ao diagnostico do sofrimento

psíquico, diz o autor.
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Um discurso bastante presente dos familiares que passam por esse tipo de

experiência, é o da mudança um tanto radical na dinâmica familiar e são trazidos por

Melman (2008) através de alguns clientes, como, por exemplo, o discurso de João

depois que sua esposa apresentou sintomas de sofrimento psíquico mental:

(...) tive de aprender a cozinhar, a lavar e passar, a arrumar a casa, e
isso mexeu com a minha cabeça. Eu tinha de administrar as minhas
idéias senão ficava doido (...) se eu não fizesse alguma coisa, iria
perecer e iriam perecer comigo os meus filhos...Foi um horror: o que
eu fazia era comprar pão e leite para das às crianças. Eu ia fazer um
arroz e saía tudo errado. Até que aos poucos a gente vai aprendendo
(p. 29)

Melman (2008) enfatiza em seu texto a vergonha e a rejeição que circulam na

experiência do modelo de homem que se idealiza atualmente, o homem que tem suas

faculdades mentais preservadas, afastando qualquer possibilidade de irracionalidade.

Em decorrência desta valorização do racional, é possível encontrar famílias que se

sentem envergonhadas e até mesmo negam a presença de algum membro da família

com o diagnostico de sofrimento psíquico.

As relações da família com familiares portadores de sofrimento psíquico já

foram bem mais difíceis. Se antes as instituições psiquiátricas acreditavam que a

presença da família era prejudicial no tratamento do sofrimento psíquico, com a

Reforma Psiquiátrica, esse pensamento mudou radicalmente. Nos serviços que vieram

substituir as internações em hospitais psiquiátricos, como, por exemplo, no CAPS, as

famílias fazem parte do tratamento e são trabalhadas nestes serviços para que se unam à

equipe técnica da instituição, fazendo parte dela, sendo, portanto, uma extensão do

tratamento institucional. Desta forma, os novos serviços devem apresentar em sua grade

de atividades, trabalhos voltados às famílias, de forma a recuperar e/ou intensificar os

laços afetivos entre família e usuário.

Portanto, acolher suas demandas, considerando as vivências inerentes
a esse convívio, promovendo o suporte possível para as solicitações
manifestas pelo grupo familiar continuam a ser o maior projeto de
superação (COLVERO, IDE, ROLIM, 2004, p.199)
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As autoras Navarini e Hirde (2005) concordam com as autoras acima ao falarem

sobre a necessidade de aliar a família à equipe técnica da instituição. Navarini e Hirde,

em seu texto A família do portador de transtorno mental: identificando recursos

adaptativos, defendem a importância da família para o desenvolvimento afetivo e social

dos seus familiares, principalmente na fase da infância e adolescência. É a família a

principal instituição com a função de proteger, prevenir e auxiliar quando algum de seus

membros familiares adoece.

Desse modo, não se pode separar a doença do contexto familiar e por
ser um elemento tão imprescindível, a família deve ser compreendida
como uma aliada da equipe de saúde, atuando como um recurso na
promoção do conforto, para o paciente adquirir confiança e, assim,
investir na sua recuperação (p. 681)

Essas autoras elaboraram uma pesquisa com famílias de usuários de um CAPS

da cidade de São Paulo, que, no momento da pesquisa, ainda estava para ser

municipalizado, a respeito da convivência com seus familiares com o diagnóstico de

sofrimento psíquico.

Nessa pesquisa, as autoras perceberam, a partir do discurso das famílias, a

dificuldade delas em lidar com os sintomas apresentados pelo familiar diagnosticado

com sofrimento psíquico, a grande maioria com o diagnóstico de esquizofrenia. Eles

também apresentaram a insegurança em lidar com as imprevisões dos surtos de seus

familiares.

(...) os familiares assumem, sentirem-se sobrecarregadas com a
relação de extrema dependência material e afetiva e falta de
iniciativa apresentada por seu filho e irmão. Além disso, o
quadro apresentado pelo familiar doente mental não se altera,
apesar do tratamento recebido, enfim um esforço realizado por
elas que não é reconhecido nem retribuído é desprovido de
sentido (NAVARINI & HIRDE, 2005, p. 202)
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Em sua pesquisa, as autoras tiveram como participantes os familiares de um

CAPS municipal de um interior do Rio Grande do Sul. A pesquisa teve como objetivo

compreender a vivência familiar no contexto do sofrimento psíquico e quais os

processos adaptativos utilizados pelas famílias.

Os temas mais presentes nos discursos dos familiares participantes da pesquisa

foram: a sobrecarga da família frente à doença, os sentimentos gerados na família frente

à pessoa com sofrimento psíquico, a culpabilidade do familiar em relação a este tipo de

sofrimento, as modificações da dinâmica familiar, questões sobre interação familiar e

sobre os profissionais de saúde.

Sobre mudança na dinâmica familiar, uma das entrevistadas da pesquisa declara:

O comportamento é muito difícil, a gente não tem vida social, a gente
vive mais em função dele, daí durante o dia a gente atende ele [...] de
noite a gente não sai para ficar com ele, para ele não sair, daí no final
de semana a gente vai mais no interior, porque é o lugar que ele gosta
(NAVARINI & HIRDE, 2005, p. 683)

Com relação aos sentimentos, as pesquisadoras encontraram nos discursos das

participantes uma oscilação. Uma das participantes traz em seu discurso:

Ele não me deixa ter muito sentimento por ele, porque ele é bastante
brabo, não concorda com nada, ele briga, quando eu vejo ele
quietinho, daí eu sofro também, porque eu vejo que ele está assim que
ele não tem culpa, queria fazer alguma coisa por ele [...] quando ele
está muito brabo comigo daí eu também fico com raiva, fico revoltada
(NAVARINI & HIRDE, 2005, p. 684)

Em relação a culpabilização por parte dos familiares, uma das participantes fala

que:
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Eu me senti culpada foi assim [...] porque quando ele começou a ficar
ruim o médico disse que era problema no parto daí eu me culpei [...] e
aí eu fiquei me culpando todo tempo, mas depois eu descobri que não
era [...] mas daí em diante eu não fiquei mais preocupada, ninguém
pode fazer nada (NAVARINI & HIRDE, 2005, p. 686)

As autoras da pesquisa acima discutem que, apesar dos familiares terem

dificuldades comuns a todos que vivenciam no mesmo contexto do sofrimento psíquico,

existem questionamentos individuais e particulares que caracterizam a dinâmica

familiar de cada um deles e, deste modo, existe a necessidade do serviço que trabalha

com sofrimento psíquico proporcionar um espaço para acolher tais demandas.

Outra pesquisa que é necessária apresentar neste capítulo foi feita por

Randemark, Jorge e Queiroz (2004). Os autores tiveram como objetivo da pesquisa

compreender a visão da família de um CAPS de Fortaleza. Um dos tópicos de discussão

diz respeito a percepção da família frente ao tratamento utilizado pelo serviço.

Nessa pesquisa, as famílias se dizem satisfeitas com o modelo do tratamento do

CAPS:

Dentre os aspectos mais ressaltados, identificamos a valorização do
paciente por parte da equipe terapêutica, que traduz a forma igualitária
como são tratados, sobretudo, pelo incentivo à liberdade de expressão
e exercício da autonomia, por meio de relações pautadas no respeito,
confiança e valorização de suas potencialidades (p.546)

As famílias pesquisadas destacam o cuidado e a valorização do usuário por parte

da equipe técnica, o perceber o usuário como uma pessoa capaz de desenvolver sua

autonomia e relacionamentos interpessoais. No entanto, as autoras identificam uma

maior necessidade por parte da família de conhecer melhor o sofrimento psíquico, de

receberem uma maior orientação e acolhimento por parte do serviço. A necessidade de

haver um espaço terapêutico maior que acolha essas famílias.
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Outro questionamento por parte das famílias pesquisadas que as autoras

identificam é a dúvida de como prosseguir quando o usuário receber a alta do CAPS,

pois não se sentem capazes de continuar uma intervenção em casa que atenda as

necessidades da pessoa que era usuária do CAPS.

Todas as pesquisas citadas aqui foram realizadas com famílias de usuários de

CAPS da prefeitura. Não encontramos artigos que relatassem pesquisas realizadas em

CAPS particulares ou com famílias de pessoas com sofrimento psíquico de classe

média, que é o foco desta pesquisa. Com a escassez de trabalhos com este público, fiz

uma pesquisa paralela para ter conhecimentos de CAPS particulares no Brasil, já que

nas minhas buscas por artigos, dissertações e teses, não pude encontrar

Para a minha surpresa, não há, de acordo com a minha busca, CAPS particular

no Brasil senão o CAPS Casa Forte, no qual a presente pesquisa está sendo realizada.

Há outras instituições que trabalham no mesmo segmento, porém não utilizam a sigla

CAPS. As instituições são: NAPPE (PE), Casa Verde (RJ) e Instituto a Casa (SP).
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4. PSICOLOGIA SOCIAL DISCURSIVA

Para a análise dos materiais discursivos coletados nesta pesquisa, utilizamos

como referência teórica a Psicologia Social Discursiva. Esta vertente da psicologia

social nasceu da perspectiva construcionista que, ao se contrapor à vertente hegemônica

da Psicologia Social, defende a ideia de que sujeito e objeto são construções sociais. Ao

criticar a psicologia social experimental, a psicologia social discursiva focalizou o seu

interesse nas interações sociais e nos discursos produzidos pelos sujeitos em interação.

Nessa perspectiva, o estudo dos fenômenos psicológicos deve ser situado nos discursos

produzidos pelos sujeitos e nos significados que eles adquirem na interação social.

A Psicologia Discursiva (PD) está preocupada em estudar como os discursos são

construídos, como o conhecimento e a realidade vão ganhando significados a partir das

interpretações estabelecidas e como estas vão sendo compartilhadas pelos sujeitos.

Nesse sentido, o que é curioso, tanto para os/as analistas como para
os/as participantes em uma relação não é a configuração e articulação
das relações e sim a maneira como as interações discursivas que
instauram as relações criam e adquirem sentido. E o fazem, não por
serem expressão de estados subjetivos dos/as falantes, e sim por sua
construção de uma situação (e em uma situação) que é onde se
constrói o significado, o sentido e sua interpretação, na medida em
que o que se compõe é uma ação social (IÑIGUEZ, 2004, p.120)

4.1 As Bases Epistemológicas da Análise de Discurso

A análise de discurso desenvolveu-se a partir da influência de quatro vertentes

teóricas, segundo Nogueira (2001): do pós-modernismo, da crítica ideológica-Teoria

Crítica, da crítica social e do estruturalismo e do pós-estruturalismo.

Do pós-modernismo, ela adota a crítica à ideia modernista de que a realidade pode

ser explicada em sua totalidade por grandes teorias ou metanarrativas. Ao se contrapor à

teoria modernista da existência de uma verdade sobre a realidade, o pós-modernismo

defende a visão que há uma diversidade de verdades, na medida em que existem
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inúmeros discursos de legitimação dispersos nas diferentes práticas discursivas. As

ciências não seriam, portanto, explicações neutras da realidade, mas versões discursivas

de legitimação que trazem marcas políticas.

Os pós-modernistas chamam a atenção de que o conhecimento científico é

produzido em um tempo histórico preciso, em um dado contexto sociopolítico, portanto,

não existiria conhecimento neutro. A teoria científica não é considerada como uma

explicação definitiva, uma formulação estática, uma verdade única. Uma de suas

características é, ao contrário, a possibilidade de modificação, já que ela é vista como

uma das práticas discursivas possíveis. Se considerarmos a teoria científica não como

verdade acabada, mas como uma explicação provisória, podemos admitir também a

possibilidade de outras explicações possíveis, de outros modelos a serem adotados.

Essa perspectiva de ciência tem consequências metodológicas. Nas vertentes

positivistas, os teóricos propõem instrumentos para uma descoberta da realidade,

realizando diversas pesquisas, se utilizando de diversas hipóteses e tem seus resultados

constantemente avaliados e, dessa forma, uma tentativa incessante na busca pela

verdade. Se a ciência não representa mais a busca de uma única verdade acerca da

realidade visto que são construções discursivas, se é rejeitada a ideia de que o mundo se

organiza em estruturas que devem ser desvendada pela ciência, os métodos científicos

para a apreensão dos fenômenos sociais e psicológicos não podem apreendidos a partir

da observação e da análise. O método privilegiado é a análise dos discursos produzidos

em uma dada situação.

As concepções alternativas críticas, as que estão mais próximas da Psicologia

Social Discursiva, apresentam concepções parciais de realidades. Levam em conta a

complexidade e a eterna transformação da realidade, o que impossibilita a busca por

uma verdade única e absoluta. Livrando-se assim de predições, pois, com a constante

transformação, não há segurança de afirmar que, porque um comportamento aconteceu

em algum momento histórico, poderá ser observado novamente. Deve-se, também, levar

em conta que são realidades, compreendidas por diversos sujeitos, autores e

pesquisadores, dessa forma, qualquer descrição e informação da realidade é necessário

que seja levada em conta que foi a partir do ponto de vista de uma determinada visão, de

um determinado sujeito, em um determinado contexto. Portanto, por existir várias

formas de observar a realidade, existe uma diversidade de realidades, de verdades.
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Numa perspectiva pós-modernista as ciências sociais tornaram-se
mais subjectivas, onde o relativismo é preferível à objectividade, a
fragmentação à totalização (NOGUEIRA, 2001, p. 5)

Dessa forma, a análise de discurso herda do pós-modernismo o pluralismo, a ideia

da existência de diversas formas de realidades e modos de compreendê-las, rejeitando,

assim, uma forma única e estática da realidade.

Outra forte influência na construção da análise de discurso foi a crítica ideológica

dos teóricos ligados à chamada Escola de Frankfurt sobre a objetividade, a

racionalidade e a crítica social.

O positivismo que marcava a concepção de ciência adotada pelas ciências sociais,

defendia a neutralidade do conhecimento e sua objetividade. Para as teorias clássicas, o

conhecimento científico é pautado pela razão e tem como base o dado empírico. O

objetivo do conhecimento científico seria, portanto, compreender o dado empírico de

forma objetiva e neutra, isto é, sem permitir que normas e valores interferissem na

análise. Teorias ou análises de dados que envolvessem valores e normas deveriam ser

evitadas, pois tirariam o peso científico da explicação. Para as teorias clássicas, colocar

em seus estudos as normas e valores de uma sociedade é tirar a seriedade de sua

pesquisa.

A Teoria Crítica, ao contrário, defende a ideia de que o conhecimento “neutro” é

de fato um posicionamento político e as ciências sociais deveriam focalizar os valores e

normas buscando compreender a sociedade como uma totalidade histórica, visando à

transformação social. Nessa perspectiva, o conhecimento científico é necessariamente

ligado a determinados valores. Rompe, portanto, com a busca por leis universais,

explicações deterministas de fatos empíricos e mensuração dos fenômenos sociais. O

dado empírico é visto não mais como fato, mas sim como uma construção social e por

essa razão historicamente construída, com influências culturais e políticas.

À crítica ideológica dos autores da Escola de Frankfurt acrescenta-se a crítica

social, segundo Nogueira (2001). Nessa perspectiva, a análise de discurso irá absorver

as definições de saber e poder de Foucault. Para esse autor, o saber é uma versão
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particular sobre um dado fenômeno que pode ser hegemônica em uma determinada

cultura em um momento histórico preciso. Como afirma Nogueira (2001):

cada versão de um acontecimento acarreta consigo o potencial para
uma prática social e para a marginalização de formas alternativas de
funcionamento. Desta forma, o poder para agir de determinada
maneira, reclamar recursos, controlar ou ser controlado depende dos
“saberes” prevalecentes na sociedade (p. 11)

Assim, o poder para Foucault não se concentra em um indivíduo ou de um grupo.

Ele é de fato um efeito do discurso. Ao se definir algo são produzidas práticas relativas

a esse algo e, portanto, exerce-se poder diante dele. O discurso dominante, entretanto,

sofre constantemente resistência. Poder e resistência são, de fato, indissociáveis. É só a

partir da resistência que se compreende o poder no discurso. Como consequência, toda

pessoa tem poder disponível que pode ser usado para provocar mudanças sociais ou

pessoais.

Ao longo da história da humanidade foram sendo produzidas práticas culturais e

institucionais que produziram certos discursos que, por sua vez, construíram o sujeito

ocidental moderno que, segundo Nogueira (2001):

é um pessoa que sente que tem necessidades, motivações, traços e
características e cuja livre escolha é monitorizada pela consciência.
Esses saberes são muito poderosos, já que controlam eficazmente
(porque sem recurso à força) a sociedade e os seus membros, através
do que Foucault designa por “poder disciplinar” (p.12)

Por fim, a análise de discurso herda do estruturalismo e do pós-estruturalismo a

concepção construcionista da linguagem, compreendendo o papel da linguagem na

construção social. Nessa concepção uma compreensão da realidade é necessariamente a

compreensão do discurso construído nas interações sociais.
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O ponto de partida do estruturalismo para o pós-estruturalismo é a
ideia de que o significado não é fixo. O argumento de que os
significados associados à linguagem nunca são fixos, mas abertos a
questionamento, contestáveis, e temporários, é fundamental para o
pós-estruturalismo e tem grandes implicações para a compreensão de
pessoa, de identidade e das possibilidades de mudança social e
pessoal. Palavras, frases, poemas, livros, anedotas, etc, podem mudar
o seu significado ao longo do tempo, de contexto para contexto, e de
pessoa para pessoa. O significado é sempre contestável; isto quer dizer
que em vez da linguagem ser um sistema de sinais com significados
fixos com os quais todas as pessoas concordam, é um lugar de
variabilidade, desacordo e potencial conflito (NOGUEIRA, 2001, p.
15)

Dessa forma, essa perspectiva coloca em foco o poder da linguagem na

construção, flexibilidade e constante transformação de realidades.

4.2 Bases Epistemológicas e Teóricas da Psicologia Social Discursiva

A Psicologia Social Discursiva também é influenciada pelo pós-modernismo,

pela crítica social e estruturalismo e pelo pós-estruturalismo, entretanto ela incorpora

importantes contribuições da etnometodologia, da análise de conversação e da teoria dos

atos de fala de Austin, que serão discutidos neste tópico.

Iñiguez (1993) chama a atenção para a diversidade de definições de discurso

utilizada na psicologia social e as consequências de tais definições no tipo de análise de

discurso que se utiliza. Ele assim resume essas diferentes concepções:

a. discurso como qualquer enunciado ou conjunto de enunciados
dito/s efetivamente por um/a falante;
b. discurso como conjunto de enunciados que constroem um

objeto;
c. discurso como conjuntos de enunciados ditos em um contexto

de interação, de onde se ressalta o seu poder de ação sobre outra
pessoa, seu contexto (sujeito que fala, momento e espaço);
d. discurso como conjunto de enunciados em um contexto

conversacional (e, portanto, normativo);
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e. discurso como um conjunto de constrições que explicam a
produção de um conjunto de enunciados a partir de uma posição social
ideológica particular;
f. discurso como conjunto de enunciados para os quais se podem

definir um conjunto de condições de produção (p. 4)

Para alguns autores de outras áreas diferentes da linguística, como Foucault

(1972, 2002 apud OLIVEIRA FILHO, 2011), o discurso é concebido como discursos do

cotidiano, construídos socialmente e que são sustentados pela história. Assim, para

Foucault, a definição de discurso seria a do conjunto de enunciados e as condições de

sua produção, por consequência a análise de discurso consistiria em analisar os

discursos cotidianos que caracterizam determinado período da história e seus contextos.

Iñiguez (1993) chama a atenção de que tais definições não são completamente

incompatíveis, ao contrário, muitas vezes há superposições.

Uma possível direção de superposição é a dos diversos níveis de
análise: desde os mais puramente interindividuais aos mais
nitidamente estruturais. Reproduzem de fato a sequencia que vai da
definição mais tipicamente naif, às consequências da teoria dos Atos
da Fala, passando pela tradição etnometodológica, a mais própria da
análise conversacional ou as mais comuns em uma tradição pós-
estruturalista. Não são tampouco exclusivas, com frequência achamos
elementos de várias delas em conceptualizações ou em práticas de
análise do discurso (por exemplo, reúnem em toda parte aspectos
delas, para citar apenas as pessoas presentes em nosso encontro
Antaki, Parker, Potter & Whetherell, o Walkerdine) (Iñiguez, 1993,
p.5)

Baseada, portanto, nas ideias de Austin, a Psicologia Social Discursiva considera

que a linguagem tem função de ação, capaz de produzir consequências, transformações,

criações na realidade Nessa perspectiva, portanto, o termo discurso é utilizado para

caracterizar qualquer interação ocorrida pela fala, além de mensagens em formas de

textos (OLIVEIRA FILHO, 2011).

A análise de discurso seria, então, a análise dessas construções discursivas, isto

é, das formas como os discursos são utilizados na interação social para construir ações e

objetos. Como afirmam Wetherell e Potter (1996):
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a linguagem se conecta e se constrói com alguns propósitos e para
obter determinadas consequências. Assim, a variabilidade é tanto um
índice da função [do discurso] quanto um índice das distintas maneiras
em que se podem fabricar uma explicação (p. 3)

Para esses autores, o discurso deve é construído a partir de alguns recursos

linguísticos pré-existentes. Entretanto, diante dos recursos linguísticos disponíveis,

alguns são utilizados e outros não construindo realidades diversas.

Segundo Oliveira Filho (2011), Austin, ao desenvolver sua teoria Atos de Fala,

considerou que a linguagem tem uma função de ação. Assim, ela não poderia ser

compreendida somente como um instrumento que representa e descreve a realidade,

mas na medida que tem essa função de ação, a linguagem interage com a realidade,

transformando-a, agindo sobre ela.

De forma coerente com essa perspectiva, outra influência teórica importante da

Psicologia Social Discursiva é a etnometodologia, de Garfinkel (1987 apud OLIVEIRA

FILHO, 2011). A etnometodologia também influenciou a análise conversacional, que

falaremos mais adiante.

Na perspectiva da etnometodologia a fala também é considerada como ação. O

sujeito ao construir um discurso sobre a realidade está agindo sobre ela e modificando-a.

Do ponto de vista da etnometodologia o pesquisador ao entrar em contato com o

discurso produzido pelos sujeitos não deve se perguntar se o que está sendo afirmado

em seu discurso é ou não verídico, pois o discurso não é somente uma descrição da

realidade, mas algo que provoca uma ação sobre ela e que existe a partir do contexto.

Esse ato de provocar ação na realidade através do discurso é chamado pelos autores da

etnometodologia de reflexibilidade.

Na medida em que o discurso é uma ação que emerge de um dado contexto, a

realidade pode apresentar diferentes sentidos em diferentes contextos e, por

consequência, para poder acessá-la é preciso compreender o contexto no qual o discurso

foi produzido. Oliveira Filho (2011) acrescenta que autores utilizam o conceito de

indexicabilidade para afirmar que uma dada realidade só pode ser concebida a partir do

mesmo contexto que está sendo utilizada.

Dessa forma, a Psicologia Social Discursiva vai se distanciando das outras

abordagens que trabalham o discurso, visto que estas últimas são influenciadas pelas
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abordagens sociocognitivas, que defendem a linguagem como o meio pelo qual a

cognição se expressa. Psicologia Social Discursiva, por sua vez, defende a ideia da

linguagem como forma de interagir e experimentar a realidade (OLIVEIRA FILHO,

2011).

O discurso, dessa forma, é uma prática social e, nessa perspectiva, os teóricos da

Psicologia Social Discursiva estão interessados em estudar o discurso com o objetivo de

compreender a forma como ele é construído a fim de provocar determinadas ações no

mundo.

4.3 A Linguagem e a Análise do Discurso

No decorrer do século XX, a linguagem começa a ser objeto de atenção de

vários teóricos em função de sua importância nas interações sociais. A espécie humana

caracteriza-se por sua capacidade de comunicar-se através de símbolos, entre os quais a

linguagem ocupa um lugar privilegiado. Por essa razão, em diferentes momentos da

história da psicologia social os pesquisadores colocam a linguagem como foco de

estudo.

No início do século XX, George Mead criticava Wundt porque este
pressupunha desde o começo do desenvolvimento humano a
existência do espírito que explicaria ou possibilitaria o processo social
da experiência. Para Mead, ao contrário, a existência e a origem do
espírito se explicariam através da interação entre indivíduos dentro do
processo de comunicação. “O espírito surge através da comunicação,
por uma conversação de gestos em um processo social ou contexto de
experiência – e não a comunicação através do espírito” (MEAD,
1934/1986, p. 92)
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Do ponto de vista deste autor, quando o gesto evoca o mesmo significado entre dois

indivíduos, considera-se que ele é um símbolo significante e representa um significado.

Neste momento o gesto se converte em linguagem.

O gesto vocal se converte em símbolo significante quando produz o
mesmo efeito sobre o indivíduo que faz o gesto e sobre o indivíduo a
quem o gesto é dirigido ou que explicitamente reage a ele e de algum
modo envolve uma referência ao do indivíduo que fez o
gesto.(MEAD, 1986, p. 88)

Todo gesto significante provoca uma reação explícita no indivíduo a quem ele é

dirigido e, uma reação implícita no indivíduo que faz o gesto. Este ato ou reação

especial que o gesto representa é sua significação como símbolo significante.

Mead (1986) chamava a atenção da importância do processo de interação social

e, sobretudo, da linguagem na construção do sujeito humano. Para ele só em termos de

gestos que são símbolos significantes pode existir o pensamento. O pensamento seria,

portanto, uma conversação interna de gestos externos que desenvolvemos com outras

pessoas no processo social.

O behaviorismo, entretanto, teve um forte impacto na psicologia da época e o

comportamento humano passou a ser o seu objeto de estudo. Na perspectiva de ciência

adotada pela psicologia daquele momento, apenas o que era observável, isto é, o

comportamento, poderia ser objeto de pesquisa. A psicologia experimental toma força

como aquela que oferece métodos de pesquisa adequados ao modelo de ciência

positivista adotado.

Na década de 1950, entretanto, toda a psicologia sofre o impacto da chamada

“revolução cognitiva”. Em 1956, acontece um importante simpósio no Instituto

Massachussetts de Tecnologia (MIT) que reuniu pesquisadores de áreas diversas

visando discutir o pensamento, resolução de problemas, memória e o desenvolvimento

de alguns teoremas por máquinas. Estavam presentes nesse simpósio pesquisadores

como Chomsky, Miller, Newell, Bruner, Simon, que trouxeram para a psicologia o

impacto das primeiras ideias das ciências cognitivas (VASCONCELLOS;

VASCONCELLOS, 2007).
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Em um movimento de contraposição ao behaviorismo hegemônico da época,

que colocava o comportamento explícito e os impulsos biológicos como objeto da

psicologia, a “revolução cognitiva” surge como possibilidade de colocar a “mente”

como foco de estudo dessa ciência e restabelecer o significado como seu conceito

central.

Segundo Bruner (1997), o objetivo da chamada “revolução cognitiva” era:

descobrir e descrever formalmente os significados que os seres
humanos criavam a partir dos seus encontros com o mundo e então
levantar hipóteses sobre que processos de produção de significados
estavam implicados. Ela focalizou as atividades simbólicas que os
seres humanos empregavam para construir e extrair significados não
apenas do mundo, mas de si mesmos (p. 16)

A ênfase, entretanto, rapidamente deslocou-se do significado para a informação;

da produção de significado para o processamento de informação. O computador,

segundo Bruner (1997), tornou-se o modelo da mente. O conceito de computabilidade

ocupou o lugar do conceito de significado e, ao invés de estímulo e resposta, utilizaram-

se os conceitos de input e output. Este autor ressalta que o deslocamento foi causado

pela ênfase na metáfora da computação e da informatização como critério necessário

para um bom modelo teórico. Paulatinamente a “revolução cognitivista” se afasta da

ideia de mente e aproxima-se do objetivismo e do ideal de computabilidade”. Para ele, a

grande questão permanecia: como construir uma ciência mental em torno do conceito de

significado.

Ele parte da ideia de que a cultura tem um papel constitutivo na medida em que

os sistemas simbólicos utilizados pelos sujeitos para construir significados eram

sistemas presentes na cultura e na linguagem. Apesar dessa importância, poucos

estudam o impacto do uso da linguagem na natureza humana. Bruner considera que

“fomos lentos em captar plenamente o que o surgimento da cultura significou para a

adaptação e para o funcionamento humanos” (BRUNER, 1997, p. 22).

Ele destaca três razões para mencionar o papel central da cultura na Psicologia:

§ O primeiro argumento é de que a cultura é constitutiva do sujeitos. “É a

participação do homem na cultura e a realização dos seus poderes mentais
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através da cultura que tornam impossível construir uma psicologia humana

baseada apenas no indivíduo” (BRUNER, 1997, p. 22).

§ O segundo argumento refere-se ao fato de que pela participação na cultura, o

significado é público e compartilhado. Nosso meio de vida depende de modos

compartilhados de discursos para negociar diferenças de significados e

interpretações.

Por mais ambíguos ou polissêmicos que o nosso discurso possa ser,
nós ainda somos capazes de levar nossos significados ao domínio
público e, lá, negociá-los. Ou seja, nós vivemos publicamente através
de significados públicos, compartilhados por procedimentos públicos
de interpretação e negociação (BRUNER, 1997, p. 23).

§ A terceira razão é o poder da “psicologia popular”. A psicologia popular refere-

se à “natureza, causa e consequências daqueles estados intencionais – crenças,

desejos, intenções, comprometimentos – que a maior parte da psicologia

científica descarta em seu esforço de explicar a ação humana (...)” (BRUNER,

1997, p. 24).

A partir dessa perspectiva, Bruner (1997) defende o estudo da produção de

significado como objeto de estudo da psicologia.

Entre as décadas de 1970 e 1980, intensificou-se a atenção voltada para a

linguagem na área das ciências sociais e humanas, o que justificou a adoção da

expressão “giro linguístico” para caracterizar esse período. Para Méllo; Silva; Lima; Di

Paolo (2007), essa atenção dada à linguagem originou uma reviravolta em vários

conceitos ligados a ela, inclusive ao próprio conceito de linguagem, e de como a

realidade foi vista por novas concepções a partir deste fato.

Para Nogueira (2001) existem inúmeras razões para os psicólogos se interessarem

pela linguagem. Ela chama a atenção para o fato de que a linguagem é central em todas

atividades humanas, aliás, é o que caracteriza o homem como uma espécie diferente das

outras. É praticamente impossível imaginar a interação humana e a comunicação sem a

linguagem. Citando Potter e Wetherell (1987), Nogueira (2001, p. 19) afirma que “a

linguagem não é apenas um código para a comunicação, mas está completamente

envolvida no processo de pensamento e compreensão”. A autora ressalta ainda que a

http://www.getpdf.com


linguagem não surge em um vazio social, mas “estrutura-se num espaço sócio-histórico

e representa um conjunto de práticas de produção de significados” (NOGUEIRA, 2001,

p. 21).

Muitas foram as perspectivas teóricas influenciadas pelo “giro linguístico”.

Diferentes áreas do conhecimento como a antropologia, a psicologia, a sociologia e a

linguística, a filosofia e a comunicação social, entre outras, com diferentes tradições

teóricas terminaram por se apropriar dos princípios teóricos do chamado “giro

linguístico”. Potter e Wetherell (1987) chegam mesmo a afirmar que a única coisa que

se pode afirmar de tamanha diversidade é a completa confusão terminológica que surge

dessas diferentes áreas e teorias. Por haver uma complexidade e um grande número de

perspectivas existentes na Análise de Discurso, iremos focalizar, no quadro deste

trabalho, apenas uma dessas perspectivas, existente no âmbito da Psicologia Social: a

perspectiva discursiva.

Potter e Wetherell (1987), Potter (1996), Parker (1987) e Burman e Parker (1993)

buscam estudar como a realidade é construída pelos sujeitos. Para esses autores é

importante compreender como a linguagem tem função primordial na construção das

realidades e compreender a linguagem como uma prática social (MÉLLO; SILVA;

LIMA; DI PAOLO, 2007). A linguagem, nessa perspectiva, não é o veículo através do

qual se expressam pensamentos, crenças, atitudes, mas ela produz realidades, ou como

afirma Nogueira (2001, p. 19) apoiando-se em Coulthard (1977) “a linguagem parece

dirigir as percepções dos indivíduos e ‘faz coisas’ acontecerem, construindo e criando

interações sociais e os diversos mundos sociais”. Para a autora, os diferentes textos

sociais têm um importante papel na construção da vida social humana.

Para Potter; Wetherell; Gill; Edwadrs (1990), citados por Spink e Frezza (1999), a

análise do discurso na psicologia social discursiva se organiza a partir de três temáticas:

• Função: que traz a ideia do discurso como ação, como produtor da realidade;

• Construção: a ideia da relação homem-sujeito sendo mediada pelo discurso,

pelas construções discursivas;

• Variação: é a noção de diferentes discursos, a partir de cada discurso como

determinada ação, assim, existindo diversos tipos de discursos.

A Análise de Discurso (AD) recebe contribuições interdisciplinares e, portanto,

concepções diferentes, porém há um ponto de convergência entre todas as disciplinas

que a integram: a AD tem como o objetivo a “análise do idioma em seu uso, seja esse

falado ou escrito” (IÑIGNEZ, 2004, p. 107). Ou ainda, como destaca Nogueira (2001)
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constitui um conjunto de métodos e de teorias que pretendem
investigar quer o uso quotidiano da linguagem quer a linguagem nos
contextos sociais. A pesquisa do Discurso oferece rotas para o estudo
dos significados, uma forma de investigar o que está implícito e
explícito nos diálogos que constituem a acção social, os padrões de
significação e representação que constituem a cultura. Permite uma
série de abordagens aos ‘dados’ e, mais importante, um conjunto de
teorizações a esses mesmos dados (p. 22)

Iñiguez (2004) afirma que o discurso passou a ser foco de análise entre as diversas

ciências sociais a partir de três acontecimentos: no campo teórico e epistemológico, já

comentado ao falar do “giro linguístico”; o processo que a linguagem percorreu desde

seu estudo como próprio dos seres humanos até ser objeto de estudo de vários contextos

no âmbito da comunicação; e por fim, o valor que tem ganhado nos avanços

tecnológicos com os meios de comunicação sendo um grande impacto de evolução da

sociedade.

Na Análise de Discurso há o que Schiffrin, citado por Iñignez (2004) conceitua de

“tradições básicas” e uma delas é a Teoria dos Atos de Fala de Austin.

Austin (1990) rompe com a ideia de que a linguagem como puramente descritiva

e defende a ideia de que o sujeito falante e as condições exteriores passam a ter papel

fundamental na criação do sentido. Não há, portanto, uma dicotomia sujeito falante e

seu objeto. Austin emprega o termo linguagem performativa para apresentar a ideia da

linguagem como construtora, ou seja, tendo como objetivo deliberar uma ação.

Edwards (2005) coloca em foco o objetivo da Psicologia Discursiva (PD) a

análise do uso do discurso psicológico pelos autores sociais e ressalta a dependência

desta disciplina da Análise Conversacional (AC), da retórica e da filosofia conceitual.

A AC focaliza seu estudo em conversas espontâneas, cotidianas, em ambiente

natural, livre de artificialidades.

A AC trata a conversação como uma realização colaborativa, de
responsabilidade conjunta de ambos os interlocutores. A interação é
mais do que a soma das atividades dos participantes; cada intervenção
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feita por um interlocutor revela a análise que ele fez do turno anterior
e constitui, ao mesmo tempo, o contexto para o turno subseqüente.
Qualquer ocorrência na seqüência de turnos (até pausas e
sobreposições de fala) é incluída na análise, pois pode,
potencialmente, agir sobre o turno subseqüente (STEINER;
MANSUR, 2008, p. 83)

Para a análise, Potter e Wetherell (1987) utilizam o conceito de repertório

interpretativo, que será adotada nesta pesquisa, como conjunto de termos que servem

para a caracterização e avaliação de diversos fenômenos, tais como eventos e ações, a

fim de construir diferentes versões da realidade. Esses repertórios, segundo os autores,

reúnem metáforas, figuras de linguagem, clichês.

Para esses autores, o tema de discurso varia de acordo com as demandas de

diferentes contextos interacionais. Neste sentido, os falantes utilizam-se de termos e

organizações no discurso para construir suas versões de ações, processos cognitivos,

entre outros fenômenos que podem ser produzidos pela linguagem, e esta construção

geralmente tem características comuns, um tipo de gramática específica (IÑIGUEZ,

2005).

A tradição da psicologia clássica é a de buscar compreender o que se passa

internamente no sujeito investigando o seu discurso, isto é, parte-se do pressuposto de

que a linguagem expressa uma intenção, motivação, sentimento, formas de pensar que

são internas aos sujeitos. A análise de discurso se contrapõe a essa posição e defende a

ideia de que o objetivo do pesquisador é compreender como a intencionalidade, as

motivações, o pensamento são jogos discursivos na interação social.

Portanto, ao contrário do que ocorre em diversas correntes da Psicologia Social,

os autores das teorias linguísticas, destacando-se aqui a Psicologia Social Discursiva,

não focalizamos estudo dos processos mentais dos sujeitos ao construir um discurso e

ao interagir. Ao contrário, os linguistas e os autores da análise de discurso, se

preocupam em saber como os discursos constroem as categorias e quais as funções

delas, pois, para eles, as categorias têm como objetivo construir uma visão de uma

realidade social. Dessa forma, esses autores se ocupam em estudar como as pessoas se

utilizam das categorias nos seus discursos a fim de alcanças suas próprias metas

(POTTER & WHETERELL, 1987). É importante ressaltar que para a Psicologia Social

Discursiva a análise do discurso deve contemplar sempre a função do Discurso, a sua
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construção e a sua variabilidade, isto é, para que serve o discurso naquele contexto

social dado e naquela interação precisa, como ele se constrói e quais as variações que

ele apresenta no processo interativo.

Além do interesse na construção de categorias como formas utilizadas para

alcançar algum objetivo, a Psicologia Discursiva também se detém nos Repertórios

Interpretativos para tentar entender como as narrativas são organizadas pelo sujeito e

quais os termos escolhidos por eles ao construir seus discursos.

Esses repertórios são utilizados a partir dos recursos de ordem social e cultural

que os sujeitos dispõem e são utilizados por eles para atingir algum objetivo pessoal.

Isso não significa que os repertórios são individuais, mas são recursos sociais

disponíveis a todas as pessoas que participam de uma dada cultura e utilizam uma

linguagem. Os repertórios interpretativos são utilizados, segundo a perspectiva do

discurso como uma ação, para construir uma realidade social. São construídos a partir

de uma organização gramatical, utilizando-se, geralmente, de algumas metáforas, para

que o discurso ganhe força em sua justificativa e argumentação (POTTER &

WHETERELL, 1987).

Enfim, na Psicologia Discursiva, segundo Edward (2010, p. 47) “é essencial que o

discurso seja examinado em suas particularidades (palavras, entonação, forma de

apresentação e sequencia) como uma ação social performática”.

A partir desses fundamentos teóricos-metodológicos foi desenvolvida esse

trabalho.
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5. MÉTODO

Para que se pudesse atingir os objetivos aqui propostos, o trabalho de campo

pautou-se por uma abordagem qualitativa, visto que ela tem como proposta:

esmiuçar a forma como as pessoas constroem o mundo à sua volta, o
que estão fazendo ou o que está lhe acontecendo em termos que
tenham sentido e que ofereçam uma visão rica. As interações e os
documentos são considerados como formas de constituir, de forma
conjunta (ou conflituosa), processos e artefatos sociais (FLICK, 2009,
p 8).

Esse tipo de pesquisa foi importante para a coleta dos dados, pois se tinha como

objetivo apreender, de forma detalhada, os discursos dos familiares entrevistados, como,

através do discurso, eles constroem a sua realidade e quais as consequências de suas

construções discursivas.

É importante ressaltar, também, que, de início, foi utilizada a observação

participante, que se caracteriza pela presença e adoção da postura de pesquisador no

ambiente de pesquisa:

o observador participante não pode esperar ter controle de todos os
elementos da pesquisa; ele ou ela depende da boa vontade da
comunidade (...) e deve fazer um acordo tácito de ‘ir com a maré’,
mesmo que isso não funcione dentro de um roteiro de pesquisa
cuidadosamente preparado (ANGROSINO, 2009, p. 33).

No caso desta pesquisa, a observação foi feita a partir da inserção nas reuniões

de equipe e de algumas atividades em que família e usuários participaram juntos. Essa

etapa foi importante para entender a dinâmica da família na instituição e, assim, ter uma

visão das famílias que poderiam ser convidadas para participar da presente pesquisa.
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5.1 Participantes

Esta pesquisa investigou quatro familiares de usuários do CAPS Casa Forte que

participavam ativamente do tratamento desses usuários na instituição. Além deste

critério de escolha, os participantes, no momento em que a pesquisa foi realizada,

deveriam ter familiares usuários assíduos no tratamento na instituição e já terem

experiência de internamento em clínicas psiquiátricas particulares.

Os familiares investigados eram pertencentes à classe média da sociedade

brasileira e, se tratando da escolaridade, todos apresentavam nível superior e

representavam diversos graus de parentesco com o usuário do CAPS Casa Forte. Além

disso, todos têm idade superior a 50 anos, com exceção de Jorge.

Nome Grau de

parentesco

Nível sócio

econômico

Nível de

escolaridade

Idade

Sérgio Esposo Classe Média Nível superior + 50 anos

Lúcia Mãe Classe Média Nível superior + 50 anos

Carlos Pai Classe Média Nível superior + 50 anos

Jorge Fiho Classe Média Nível superior - 50 anos

Quadro 1: Perfil das famílias dos usuários do CAPS Casa Forte que se submeteram a pesquisa.

5.2 Instrumentos

Para coletar os dados, foram utilizados dois instrumentos que possibilitaram a

geração de material discursivo: o grupo focal e, posteriormente, a entrevista narrativa.

Flick (2009) define o grupo focal como uma técnica utilizada para simular

discursos cotidianos ou uma técnica que se aproxima de uma técnica naturalista, para

colher dados a respeito de representações sociais ou de conhecimentos mais gerais,

tendo um foco a ser discutido. Uma das vantagens da utilização do grupo focal em
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pesquisa é a possibilidade que ele oferece de observar como um discurso é produzido e

modificado a partir da participação dos integrantes do grupo a respeito do tema em

questão.

A marca que define os grupos focais é o uso explícito da interação do
grupo para a produção de dados e insights que seriam menos
acessíveis sem a interação verificada e num grupo (MORGAN, 1988
apud FLICK, 2009, p.188).

O autor, a partir da contribuição de Putcha e Potter (2004), ressalta ainda a

importância da informalidade na discussão, cabendo aos moderadores criar um clima de

liberdade para que os participantes do grupo se sintam à vontade para expor suas ideias.

Os moderadores, entretanto, devem estar sempre atentos para que o clima de liberdade

não desvie a discussão do grupo da questão que está sendo focalizada.

Gaskell (2003) compartilha com essa posição e considera que o grupo focal

consiste em um debate, uma troca de “pontos de vistas, ideias e experiências, embora

expressas emocionalmente e sem lógica, mas sem privilegiar indivíduos particulares ou

posições” (p. 79).

Para que as pessoas sintam-se confortáveis em expor suas ideias, o moderador

deve escolher um ambiente confortável para a realização do grupo. É importante que os

participantes estejam em círculo, sendo possível todos terem contatos frente a frente um

com os outros.

Esta técnica difere da entrevista narrativa que tem como o seu principal objetivo

levantar dados biográficos. O entrevistado deve apresentar sua resposta de acordo com o

questionamento do entrevistador por meio de uma história. O questionamento do

entrevistador é elaborado com o objetivo de suscitar uma resposta narrativa, porém

mantendo o foco no tema central. O entrevistador precisa ter cuidado para não

interromper com outros questionamentos durante a resposta em forma de narrativa do

entrevistado:
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Ao contrário, o entrevistador, na qualidade de ouvinte ativo, deve
sinalizar (por exemplo, reforçando com “hmms”) sua empatia com a
história narrada e com a perspectiva do narrador. Ao agir assim, ele
auxilia e estimula o narrador a continuar sua narrativa até o final
(FLICK, 2009, p.166).

Gaskell (2003) apresenta três características no ato de contar histórias, como

sugere a entrevista narrativa: a textura detalhada, que é a presença dos detalhes nas

informações passadas pelo entrevistado; fixação da relevância, quando o entrevistado

seleciona os fatos mais relevantes na sua perspectiva e; fechamento da gestalt, quando o

entrevistado narra a história tendo começo, meio e fim, e na medida em que segue esse

fluxo faz com que a história flua mais facilmente.

A entrevista narrativa, um tipo de entrevista não estruturada, substitui a

entrevista com o estilo de pergunta e resposta. A interferência do entrevistador deve ser

mínima, o papel dele é fazer com que o entrevistado seja estimulado e encorajado para

falar abertamente. É importante também que o entrevistador mantenha o ambiente de

forma confortável para receber seu entrevistado (GASKELL, 2003).

5.3 Procedimentos

Seguindo os trâmites para a realização de pesquisas com seres humanos, antes de

iniciar o trabalho de campo, o projeto da presente pesquisa foi encaminhado para o

Comitê de Ética da UFPE. O projeto precisou de alguns ajustes no Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no que se refere aos possíveis riscos, ou a

falta deles, para os participantes da pesquisa. O TCLE passou pela revisão da

pesquisadora e foi encaminhado novamente, obtendo sua aprovação.

Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética da UFPE, retornei ao CAPS

Casa Forte para o levantamento dos participantes. Como eu já destaquei na introdução a

este trabalho, eu já havia estagiado no local no período da graduação e tive uma reunião

com os responsáveis para falar do meu desejo de realizar a pesquisa de mestrado na

instituição.
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Para a realização da pesquisa, foi feito um levantamento das famílias que

compõem o perfil dos sujeitos que estávamos precisando. Tivemos como exigência as

famílias que participam ativamente do tratamento de seus familiares usuários do CAPS

Casa Forte e que esses usuários já tivessem passado por experiência de internamento em

clínicas psiquiátricas. Esse levantamento foi feito a partir de reuniões de equipe e de

atividades em que usuários e suas famílias participavam juntos na instituição.

Entrei em contato com as nove famílias que se encaixavam no perfil, desses

apenas seis concordaram em participar do grupo focal, primeira etapa da coleta de

dados, os outros alegaram problemas de saúde e dificuldade no horário. No dia e na

hora marcada, apenas três compareceram para a o grupo focal. Os participantes foram:

Lúcia, Sérgio e Carlos2. Os outros familiares que haviam se comprometido não ligaram

para justificar a ausência e apenas com um eu consegui ter contato posterior (ele alegou

motivo de trabalho).

Por termos como primeira etapa o Grupo Focal, elaboramos o foco para ser

discutido pelos participantes. A discussão foi planejada tendo como foco família e o

tratamento psiquiátrico: a participação da família na vida cotidiana do seu familiar e no

tratamento psiquiátrico, no CAPS e nas instituições que trabalham a partir do

internamento dos seus usuários. Como a família observa a sua importância nas

instituições e no tratamento psiquiátrico e como elas descrevem a importância dafamília

para essas instituições.

Para o grupo focal, foram planejadas oito questões (APÊNDICE A) e

conseguimos discuti-las durante 57’48”, como havíamos previsto. Para a gravação da

discussão do grupo, optamos pela filmagem, já que, além do que poderia ser passado

verbalmente entre os participantes, queríamos coletar possíveis gestos, expressões não

verbais de modo geral, que pudessem ser importantes no momento da análise.

Foi pedido o consentimento dos participantes através do TCLE. Cada

participante recebeu dois TCLE para assinar, um ficava com eles e os outros comigo.

No TCLE os participantes eram assegurados quanto ao tema da pesquisa e seus

objetivos, além dos riscos e benefícios de participar.

O grupo focal ocorreu no dia 28 de março de 2011, em um consultório do

próprio CAPS Casa Forte. Um local fechado, não possibilitando que pessoas que

circulavam na instituição pudessem ver o que estava sendo realizado dentro do

2Todos os nomes utilizados para os sujeitos são nomes fictícios
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consultório e quais os participantes. Do mesmo modo, os participantes também não

tinham como ver as pessoas que circulavam na instituição, dessa forma evitando

prováveis desconcentrações do grupo com movimentações externas.

Antes de iniciarmos, informei aos técnicos e estagiários que não seria possível

intervenção durante o grupo, evitando, assim, que ligassem para o ramal do consultório,

entrassem ou batessem na porta do consultório. Assim, pude contar com o apoio de

todos os técnicos para uma boa realização do grupo focal.

É importante ressaltar que, em se tratando de um espaço de tratamento

psiquiátrico, havia a possibilidade de emergências e/ou urgências e, nesse caso, a equipe

estava autorizada a interromper o grupo focal para alguma possível intervenção.

Após a primeira etapa da coleta, foi feita uma segunda para um maior

aprofundamento sobre a experiência das famílias com seus familiares com sofrimento

psíquico. A segunda parte consistiu, portanto, de uma entrevista narrativa. Os mesmos

participantes da coleta foram novamente convidados, desses apenas Lúcia e Sérgio

compareceram. Carlos teve dificuldade de horário para participar. Dessa forma, outro

familiar, Jorge, foi convidado para essa etapa da pesquisa.

Totalizamos em quatro participantes, dos quais dois, Lúcia e Sérgio,

participaram das duas etapas (Grupo Focal e Entrevista Narrativa) e os outros dois

apenas de uma delas: Carlos participou apenas do Grupo Focal e Jorge apenas da

Entrevista Narrativa.

Elaborou-se um roteiro para a entrevista narrativa (APÊNDICE D) contendo

catorze perguntas que tinha como objetivo coletar algumas informações sobre a história

da doença do usuário pelo qual cada participante era responsável, como e quando foram

percebidos os primeiros sintomas, quais as intervenções propostas e quais as

executadas, as dinâmicas familiares, os sentimentos que surgiram frente ao diagnóstico,

etc., ou seja, a dinâmica familiar de uma família em que um de seus membros tem

algum tipo de sofrimento psíquico.

Para as entrevistas narrativas, precisei remarcar algumas vezes, pois os

participantes não compareciam ao local e no horário combinados. Elas ocorreram no

mês de setembro. Os participantes alegaram dificuldade por motivo de trabalho para

estarem no CAPS Casa Forte, havendo choque de horário de trabalho dos entrevistados

com os horários disponíveis do consultório da instituição.
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5.4 Procedimentos de análise dos dados

Após a realização do grupo focal, das entrevistas e da minuciosa transcrição dos

dados coletados, começamos a analisá-los a partir do referencial teórico da Psicologia

Discursiva, teoria esta discutida no capítulo anterior.

A Psicologia Discursiva se propõe a compreender como o discurso foi

construído, organizado e qual sua função. Além disso, verificar a variabilidade e a

consistência presentes, ou seja, as diferenças nos discursos dos sujeitos entrevistados e

os conteúdos compartilhados por eles (POTTER & WHETERELL, 1987).

A análise é iniciada já no momento das transcrições dos dados e isso é

importante para que tenhamos um conhecimento prévio do material coletado. Após a

transcrição é fundamental que o material seja lido e relido diversas vezes (POTTER &

WHETERELL, 1987).

Segundo Gill (2008), a transcrição é uma fase que requer muito cuidado. Todo e

qualquer detalhe do discurso é importante, se captado e transcrito pelo pesquisador.

Após o momento da transcrição, foi iniciada a fase de análise dos dados. Na

primeira etapa da análise, foram construídas tabelas para organizar as construções

discursivas dos entrevistados, colocando, em cada uma, os nomes dos entrevistados e

seus discursos a respeito de um determinado tópico a ser discutido na análise.

Dessa forma, foram construídos três capítulos de análise dos dados. O primeiro

teve como foco as definições de sofrimento psíquico, as descrições do comportamento

das pessoas com sofrimento psíquico e quais as possíveis origens deste sofrimento.

Assim, o primeiro capítulo de análise, denominado de “Construindo o

sofrimento psíquico” foi subdividido em três subtítulos de discussão: “A mobilização

das categorias”, em que discutimos as diversas categorias mobilizadas pelas famílias

entrevistadas ao denominar o sofrimento psíquico; “descrições”, no qual discutimos as

diversas descrições do comportamento dessas pessoas; “explicações”, no qual nos

detemos nas explicações utilizadas para dar sentido ao sofrimento psíquico.

No segundo capítulo de análise, denominado de “O sofrimento psíquico e as

Relações Familiares”, foram analisadas as construções discursivas sobre impacto do

sofrimento psíquico nas relações familiares e sobre o papel da família diante do familiar

com esse tipo de sofrimento. Dessa forma, esse capítulo recebeu dois subtítulos: “O

Impacto do sofrimento psíquico nas Relações Familiares”, no qual discutimos os relatos
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sobre as relações com a pessoa com sofrimento psíquico; “O Papel da Família”, onde

discutimos, a partir das construções discursivas das famílias entrevistadas, qual seria o

papel ou os papeis da família no tratamento de um familiar com sofrimento psíquico.

No terceiro e ultimo capítulo de análise dos dados, denominado de “Família e

instituições psiquiátricas”, a discussão gerou em torno dos discursos dos familiares

sobre a relação da família com as instituições psiquiátrica nas quais eles tiveram

experiência, neste caso o CAPS e clínicas psiquiátricas particulares. O capítulo também

recebeu subtítulos para uma melhor organização da discussão: “As instituições como

lugar de ocupação”, onde discutimos, a partir das falas das famílias, as instituições

como um espaço que fornece atividades, terapia, ou seja, um espaço não-ocioso para

seus usuários (a clínica psiquiátrica é retratada nessas falas como um espaço ocioso e o

CAPS é retratado como um espaço terapêutico); “A instituição como lugar de atenção e

cuidados aos usuários”, no qual discutiu-se a atenção, cuidado e respeito das instituição

para com seus usuários, características estas encontradas, a partir das falas dos

entrevistados, no espaço do CAPS e ausentes nas clínicas particulares; “O objetivo das

instituições psiquiátricas”, no qual ressalta-se, nas falas, a contraposição entre o objetivo

do tratamento do CAPS e o objetivo do tratamento nas clínicas; “Sugestões dos

familiares”, onde discutimos as sugestões que os familiares apresentam para um melhor

tratamento do sofrimento psíquico dos seus familiares.
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6. CONSTRUINDO O SOFRIMENTO PSÍQUICO

O conhecimento psiquiátrico e psicológico e o conhecimento dos leigos sobre

aquilo que historicamente tem sido chamado de “doença mental” ou “loucura” são

historicamente ligados a interesses institucionais e grupais, a questões de poder e

dominação, em níveis macrossociais e microssociais. Os termos, descrições e

explicações para esses fenômenos, portanto, nunca são desinteressados, são sempre

produtores das mais diferentes conseqüências sociais. Consequências mais ou menos

opressivas. Consequências mais ou menos libertárias. Consequências ambíguas, cuja

natureza não conseguimos definir facilmente.

Esse é o tema deste capítulo. Iremos nos debruçar sobre o modo como os

entrevistados, individualmente ou em grupo, constroem discursivamente o que estamos

denominando de sofrimento psíquico, tentando fazer uma reflexão sobre as possíveis

consequências sociais desses discursos e de outros que se assemelham a eles. Para tal,

dividimos este capítulo em três partes. Primeiramente abordamos as categorias

linguísticas usadas para nomear o sofrimento psíquico, em seguida as descrições do

comportamento de pessoas em sofrimento psíquico (no caso, os parentes dos

entrevistados) e, por fim, as explicações para a emergência do sofrimento psíquico.

6.1 A mobilização das categorias

A Psicologia Social de orientação cognitivista vê a categorização como um

processo mental, e as categorias seriam entidades que habitariam o chamado mundo

mental. A categorização seria um fenômeno natural por meio do qual simplificaríamos a

realidade física e também a social. Os autores da análise do discurso, no entanto, vêem

categorização a partir de outra perspectiva. Para esses autores, a preocupação central no

estudo das categorias é saber como elas são mobilizadas nos discursos e quais as suas

funções. A eles interessa, portanto, o modo como as pessoas utilizam as categorias nos

seus discursos com o objetivo de alcançar metas pessoais ou grupais: justificar

determinados atos, justificar privilégios do grupo social de pertença, defender uma
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determinada visão de mundo, pintar um determinado quadro da realidade etc. Para esses

autores, portanto, as categorias interessam enquanto objetos que estão na materialidade

do discurso e não enquanto objetos mentais (POTTER & WETHERELL, 1987).

Neste trabalho adotamos essa perspectiva para analisar as categorias usadas para

nomear o sofrimento psíquico. Nas produções discursivas dos familiares entrevistados,

encontramos uma notável diversidade de categorias utilizadas para nomear o sofrimento

psíquico. As falas a seguir ilustram bem essa diversidade.

Porque a Carolina tem toda consciência do problema dela, não
é? Ai eu procurei trabalho pra ela..procurei...mas acontece que
uma empresa normal, pública ou privada, eles não sabem lidar
com a pessoa com qualquer problema (Lúcia).

“Ô fulana, a Carolina se queixou que você disse que ela era
preguiçosa”, ai ela disse “é, dona Lúcia, eu disse...”, ai eu disse
“olhe, não é o problema de dizer que ela é preguiçosa que isso
se diz um ao outro, mas o problema dela não é preguiça, o
problema dela não é preguiça. O problema dela é uma doença
que ela tem e se você chamar ela de preguiçosa, sabe o que é
que vai acontecer? Ela vai ficar mais deprimida ainda ou mais
agitada” (...)Não pode dizer que a Carolina é preguiçosa, não
pode dizer que a Carolina pode mais do que faz, não pode se
exaltar, não pode ficar com raiva, não pode...porque tudo isso
aumenta o problema da Carolina. (Lúcia).

O CAPS é uma solução boa, né? Porque de qualquer forma,
quando uma pessoa tem um surto psicótico, como é o caso do
meu filho, por erro médico, né? É...ele passa a ter uma
ocupação. Leva-se em conta também que ele convive com
outros problemas...outras pessoas também com problemas, mas
ao mesmo tempo ele começa a comparar, ele vê...ele passa a
perceber que outras pessoas tem problemas também, não só é
ele, não é? (Carlos).

O primeiro diagnostico do psiquiatra...não tinha diagnóstico, era
um negócio vago. Eu dizia ‘’é esquizofrenia?’’...não! Deu um
anti-psicótico, um anti-depressivo, não sei o que...não teve
(Sérgio).

Veja só, essa doença dela, eu acho que não é só isso não. É uma
porção de coisas, é um complexo de doenças, não é só a
doen...degeneração fronto-temporal não. Tem outras coisas, é
um quadro muito misturado. Pelas coisas que eu já vi, já li, é
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uma mistura, o fronto-temporal é só uma coisa, mas tem várias,
é um complexo, uma constelação. É uma porção de coisas que
tão ali, naquele cérebro. É difícil. E o diagnóstico, uma causa
palpável, mais físico, objetivo, é que o cérebro dela tem esse
problema (Sérgio).

Então, assim, ela nunca chamou um palavrão, nunca bebeu,
nunca fumou. Minha mãe é uma bomba, não sei se tudo isso
mexe com a bipolaridade dela, que é o problema que ela tem
(Jorge).

Num primeiro olhar para esses trechos, podemos notar a presença frequente da

categoria “problema” para nomear o sofrimento psíquico. Essa categoria aparece ao

lado de outras categorias que também nomeiam o sofrimento psíquico ou aparece

isoladamente. É claramente uma categoria generalista que é usada nesse contexto para

nomear qualquer tipo de manifestação do sofrimento. Um termo cujo uso permite que as

pessoas que têm esse “problema” sejam vistas em suas especificidades (principalmente

quando essas especificidades são destacadas com o uso de categorias como

“bipolaridade”, “esquizofrenia”, “doença”, etc., pela entonação ou pelo contexto

discursivo total em que a palavra “problema” é usada nesses casos), mas que, ao mesmo

tempo, aproxima essas pessoas de todo o restante da humanidade, afinal, quem não tem

algum problema?

Um exemplo, nas falas supracitadas, no qual essa última função do termo

“problema” é mais evidente é a fala de Carlos:

“Leva-se em conta também que ele convive com outros
problemas...outras pessoas também com problemas, mas ao mesmo
tempo ele começa a comparar, ele vê...ele passa a perceber que outras
pessoas tem problemas também, não só é ele, não é?”(Carlos).

Em sua fala, Carlos destaca os efeitos benignos que a compreensão de que

“outras pessoas” têm problemas pode ter sobre a subjetividade das pessoas em

sofrimento psíquico (no caso específico de sua fala, as “outras pessoas” são todos os

outros usuários do CAPS).
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O uso generalista da categoria “problema” também foi detectado em uma

pesquisa de Colvero, Ide e Rolim (2004), realizada com familiares de usuários de um

CAPS público que atende usuários das classes populares.

(...)eu nem sei explicar, os médicos daqui acham que essas vozes, que
ele ouve é porque ele tem psicose. Os pastores falam que ele tem
problema espiritual, eu acho que ele tem um problema de psicose, mas
também acho que ele tem problema de espírito (p. 203).

É visível, nas falas supracitadas dos participantes desta pesquisa, o predomínio

de categorias provenientes do discurso médico-psiquiátrico, “bipolaridade”,

“esquizofrenia”, “surto psicótico”, e a ausência de termos de origem popular como

“nervoso”, “doença dos nervos”, “problema espiritual”, fato que talvez tenha relação

com o fato dos participantes dessa pesquisa pertencerem à classe média escolarizada.

Em pesquisa realizada por Cirilo e Oliveira Filho (2008), realizada com pessoas de

baixa renda (usuários de um CAPS e seus familiares, na cidade de Campina Grande PB)

havia muito mais polissemia. Ao lado das categorias do discurso médico-psiquiátrico,

foram encontradas outras categorias para nomear o sofrimento psíquico e as pessoas em

sofrimento psíquico, categorias como “nervoso”, “doença dos nervos”, “atribulação”,

“louco”, esta última sempre com um sentido pejorativo, sem qualquer conotação

positiva, e sempre usada para nomear o outro: nunca o próprio sujeito que fala ou um

parente de quem fala. Na pesquisa Brito e Catrib (2004) que tem como título

Representação social e subjetividade do adoecer psíquico, as autoras entrevistaram 52

pessoas de baixa renda em sofrimento psíquico e encontraram também mais polissemia

do que a encontrada no vocabulário dos participantes desta pesquisa. Alguns termos

detectados na pesquisa realizada por essas autoras, “doença”, por exemplo, são

semelhantes aos encontrados na nossa. Outros termos, no entanto, mais presentes no

universo simbólico das classes populares, não foram encontrados em nossa pesquisa,

termos como “doença dos nervos”, “doença de outro mundo”.

No vocabulário politicamente correto dos participantes desta pesquisa o termo

louco não é usado sequer para nomear o outro (no caso, os usuários que não são

parentes de quem fala). Outros termos são usados como sinônimos de “louco” ou

“loucura”, como veremos posteriormente neste item.
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Não há dúvida de que o uso recorrente e exclusivo dos termos do discurso

médico-psiquiátrico, tal como detectado nas falas dos participantes desta pesquisa,

produz um mundo onde todos os comportamentos dos parentes dos entrevistados

passam a pertencer a um único domínio de fenômenos: o das doenças médico-

psiquiátricas.

Tal como no caso dos participantes da pesquisa de Cirilo e Oliveira Filho

(2008), as categorias produzidas aqui realizam ações que não são fruto de um

planejamento prévio. São ações realizadas intencionalmente, mas uma intenção não

necessariamente consciente. Pode parecer paradoxal falar de intenção não consciente,

mas com isso estamos falando simplesmente de atos discursivos que realizamos

automaticamente, sem reflexão, mas que têm um propósito claro no contexto em que é

usado. Um exemplo bem óbvio disso é o uso do formato discursivo “eu não sou

preconceituoso, mas...”, usado em diferentes culturas para proteger quem fala da

acusação de ser uma pessoa preconceituosa (ver VAN DIJK, 1987; WETHERELL &

POTTER, 1992). Usamos formatos discursivos semelhantes a esse cotidianamente e

nem percebemos o que estamos fazendo com eles, embora sua função seja muito clara

para um observador que olhe a cena de fora.

Uma ação específica que está sendo realizada quando os participantes desta

pesquisa usam exclusivamente categorias do universo médico-psiquiátrico é evitar que

seus parentes em sofrimento psíquico sejam retratados como pessoas moralmente

inferiores. Na fala de Lúcia, essa exclusão de um domínio de realidade com esse

objetivo é explícita. Para ela a filha tem uma “doença” e não “preguiça”. A preferência

pelo termo “doença” ao invés de “preguiça”, nesse contexto, apresenta o usuário como

alguém que não pode ser responsabilizado pelos seus atos, afinal a “doença”, ao

contrário da preguiça que pode ser mais facilmente vista, em nossa cultura, como uma

falha moral do sujeito, é mais frequentemente interpretada como algo que acontece em

nós, e não como algo que nós escolhemos.

Ao apresentarem os seus parentes como pessoas que têm uma doença, e

excluindo todas as categorias que podem apresentá-las como pessoas más, moralmente

responsáveis por seus comportamentos, os participantes desta pesquisa,

conscientemente ou não, realizam, não obstante o tom acusatório que perpassa

sutilmente todas as entrevistas, uma ação de proteção à imagem de seus parentes, ação

essa que tem o efeito paradoxal de reforçar o argumento que fundou a psiquiatria

moderna: o argumento segundo o qual os “loucos” não teriam nenhuma autonomia, não
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poderiam ser responsabilizados por seus atos, e, portanto, deveriam ser tutelados pelos

médicos.

Potter (1998) denomina de manipulação ontológica esse uso das categorias para

representar a realidade de diferentes maneiras, essa escolha, consciente ou não, de

determinadas categorias que, ao produzir um retrato do mundo, exclui outras formas de

retratá-lo. É importante destacar que, como afirmam Wetherell e Potter (1992), o uso de

um termo (ou categoria) por si só, abstraído da linha argumentativa onde se insere, não

é facilmente passível de ser classificado como opressivo ou emancipatório. Na maior

parte das vezes, somente seguindo as linhas argumentativas nas quais os termos

aparecem, podemos concluir que determinado termo tem, naquele contexto, um caráter

opressivo, emancipatório, ou simplesmente múltiplos e contraditórios efeitos, como

parece ser o caso do uso dos termos “doença” ou “doença mental” pelos participantes

desta pesquisa.

Há que se destacar numa das falas supracitadas o uso do termo metafórico

“bomba”, na frase “minha mãe é uma bomba”, emitida por Jorge. Essa metáfora nos

apresenta um sujeito com o qual se deve ter um cuidado extremo, um sujeito com uma

sensibilidade à flor da pele que pode se desestabilizar emocionalmente ao menor

descuido daqueles que o cercam. Veremos posteriormente que esse é um tema

recorrente nas descrições das ações desses sujeitos por parte de seus parentes.

Duas outras categorias que surgiram no grupo focal devem ser comentadas, pois

elas realizam de outras maneiras a ação, detectada nas falas acima, de proteção da

imagem dos usuários por parte de seus parentes. Ao serem questionados quanto ao

tratamento no CAPS, dois entrevistados trouxeram as seguintes falas:

Agora, eu não sei como vão ser os CAPS...pra atender...eu fui em um
CAPS da prefeitura e a pessoa que me atendeu disse assim ‘olhe, a sua
filha não é pra ficar aqui...porque aqui tem casos muito graves...’
então, aquela pessoa que não pode pagar um CAPS particular, que só
tem esse em Recife...vão deixar seus filhos freqüentando com
problema menor...é muito complicado (Lúcia).

Você (se dirigindo a Lúcia) falou um negocio muito complexo...de
que aqui deveria haver uma divisão, ne? Casos extremos contaminam
muito, interessante...mas no final ele vai progredindo também
(Carlos).
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Nessas produções discursivas, eles diferenciam o “problema” dos filhos dos

“problemas” dos outros usuários. Lúcia usa a categoria composta “casos muito graves”

(um óbvio eufemismo para “loucos”) para falar dos pacientes que seriam típicos do

CAPS da prefeitura e os diferencia da sua própria filha que teria “um problema menor”.

Em sua fala usa o discurso direto (“olhe, sua filha não é para ficar aqui...porque aqui

tem casos muito graves”), reproduzindo aquilo que supostamente lhe teria dito

literalmente uma atendente do CAPS, numa tentativa de tornar mais verossímil o que

diz. Carlos, por outro lado, trás essa diferenciação para dentro do próprio CAPS

particular ao sugerir que “casos extremos” (outro eufemismo para “loucos”) existiriam

também nesse serviço. “Casos extremos” que contaminariam os mais brandos e que, por

isso, deveriam ser isolados.

6.2 Descrições

As descrições são um poderoso recurso para apresentar argumentos, acusar

pessoas ou grupos sociais e combater determinadas visões de mundo sem parecer que

estejamos fazendo tais coisas (ver POTTER, 1998). Descrevendo objetivamente os fatos

do mundo estamos simplesmente mostrando o mundo como ele realmente é.

Descrevendo, nos posicionamos como pessoas não pessoalmente implicadas, pois é o

mundo que fala e não nós.

Nos discursos coletados para a elaboração da pesquisa, foi possível observar

esse poder objetivante das descrições quando os participantes da pesquisa descrevem as

ações dos seus familiares em sofrimento psíquico.

O que é família para vocês? (Entrevistadora)

Definir família. É a união, é o equilíbrio, né? Quando perde o
equilíbrio fica complicado. Quando uma peça destoa, não tem o
equilíbrio mental, isso complica muito, perde o equilíbrio (Carlos).
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Vou dizer uma coisa, a gente tem que aprender a conviver com o
problema, porque solução talvez não tenha. Esse tipo de
desequilíbrio...dificilmente a pessoa volta, dificilmente. A gente tem
que tomar consciência, eu já tomei consciência, que a gente tem que
procurar adaptar, melhorar...dar uma atenção especial. Porque é um
problema sem solução. Desequilibrou...acabou (Sérgio)

Aí começou a desequilibrar. Ela começou a aumentar os sintomas,
ne...ela ficou desordenada, ficou...pegou o carro umas duas vezes, foi
pra João Pessoa de ônibus sozinha, ficou um pouco desorientada, mas
voltou pra casa. (Sérgio).

A convivência com ela é muito difícil. Agora, ela tá até um pouco
melhor, acho que é porque ela tá mais distante, acho que pode ser pela
evolução. Agora, ela continua impaciente, né...tudo tem que girar em
torno dela, entendeu? (Sérgio).

ela tem a esquizofrenia e tem a bipolaridade, né? Ela tem os altos e
baixos...ai quando ela ta na depressão pra baixo...é perigoso o
suicídio..ai é necessário realmente ou uma vigilância permanente,
como eu já botei em casa ou a clinica (Lúcia).

E dentro de casa aumenta...vamos dizer assim..mania, porque ela tem
um lado de mania, vamos dizer assim... E
aumenta...aumenta...perturba também em casa com as pessoas (Lúcia).

Ela se preocupa, ela fica querendo assumir o papel de pai dessa
criança, ou então da mãe, se metendo na criação...(Jorge)

Carlos e Sérgio usam a metáfora do desequilíbrio para falar da conduta de seus

familiares em sofrimento psíquico, ou seja, usam uma imagem do mundo físico para

falar de um conjunto de comportamentos que não seguem os padrões esperados no

universo moral em que habitam. Carlos afirma implicitamente que o desequilíbrio de

seu familiar, da “peça” que “destoa”, produziu o desequilíbrio de todo o sistema

familiar. Na fala de Sérgio, a família tem que adaptar-se à nova situação e o

desequilíbrio é irreversível.

Apresentar o sofrimento psíquico como uma espécie de desequilíbrio, tal como

aparece nas falas dos dois entrevistados, é uma maneira de evocar uma velha metáfora

encontrada na visão organicista de Hipócrates sobre as doenças, inclusive em relação ao

transtorno mental, a de que essas eram originadas a partir do desequilíbrio dos humores

presentes no corpo humano, o sangue, a bílis negra, a bílis amarela e a fleuma. Para ele,

a saúde era o equilíbrio do homem com o meio ambiente. Então, a cura das doenças,
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inclusive do transtorno mental, se dava a partir do equilíbrio dos humores com o meio

externo em que homem vive (DE TILIO, 2007).

Nas outras duas falas de Sérgio, a conduta de sua parente é descrita com

expressões como “ela ficou desordenada”, “ficou um pouco desorientada”, “continua

impaciente”, “tudo tem que girar em torno dela”. Expressões essas que retratam um

cotidiano “difícil”, no qual uma pessoa narcisista produz um sentimento de inquietação

constante no espaço familiar. São relatos nos quais a família aparece comodamente

como vítima do desequilíbrio mental de um de seus membros.

Nas duas falas de Lúcia, o mesmo retrato de desequilíbrio familiar se repete, em

tons mais brandos. O convívio com o parente é marcado por um estado de “vigilância

permanente”, de perturbação, de perda da estabilidade familiar. Jorge, no mesmo tom,

descreve uma pessoa invasiva, inquieta, preocupada.

Navarini e Hirdes (2008) fizeram uma pesquisa com familiares de portadores de

transtorno mental de um CAPS público do Rio Grande do Sul e identificaram descrições

de pessoas com transtorno psicológico semelhantes às encontradas aqui. São descrições

em que a vitimização da família e a acusação velada se fazem presentes. Em um trecho

das entrevistas que as autoras fizeram isso fica bem evidente:

[...] o comportamento é muito difícil, a gente não tem vida social, a
gente vive mais em função dele, daí durante o dia a gente atende ele
[...] de noite a gente não sai para ficar com ele, para ele não sair, daí
no final de semana a gente vai mais no interior, porque é o lugar que
ele gosta (E6) (p. 683).

6.3 Explicações

Segundo Cirilo e Oliveira Filho (2008, p. 322) “as explicações para os diferentes

fenômenos sociais jamais são apenas produtos de uma reflexão dos sujeitos sobre suas

experiências, mas estão profundamente enraizadas nos discursos que circulam em

diferentes contextos sociais”. Assim é também com o caso do sofrimento psíquico em

cujas explicações iremos nos deter agora.

Explicações já estão, de maneira tácita, presentes nas categorias usadas pelos

participantes de nossa pesquisa para nomear o transtorno mental. Afinal, termos como
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“doença mental”, “esquizofrenia”, “doença espiritual” e também “transtorno mental”

estão ligados, ainda que de maneira às vezes vaga, a teorias sobre a origem daquilo que

vem recebendo diferentes nomes no mundo ocidental e que aqui estamos denominando

de sofrimento psíquico. Aqui nosso foco serão explicações mais explicitas, organizadas

em enunciados e em argumentações, ainda que fragmentárias em alguns momentos, que

foram utilizadas pelos participantes desta pesquisa, nas entrevistas individuais e nos

grupos focais. Nessas explicações são apontadas causas, razões e influências que teriam

desencadeado os sintomas do sofrimento psíquico.

Um primeiro grupo de explicações, predominante nos relatos, explicações que

poderíamos denominar de psicossociais, associa o surgimento do transtorno às

dificuldades nas relações interpessoais no grupo familiar e às lutas e dificuldades da

vida em sociedade que agem em conjunto com predisposições psicológicas individuais

ou traços de personalidade (ansiedade, instabilidade emocional), predisposições e traços

que podem ser adquiridos ou inatos. No diálogo abaixo entre Lúcia e Carlos no grupo

focal, por exemplo, o surgimento do sofrimento psíquico é atribuído às relações

estabelecidas entre o usuário e seus parentes no “seio familiar”.

Todo relacionamento...vocês psicólogos sabem mais do que a gente,
né? Começa na infância...no seio familiar, né? Eu passei muito tempo
me torturando...mas hoje já não...procurava achar o que eu fiz, o que
eu não fiz, entendeu? (Lúcia)

Com Pedro...eu trabalhava demais, eu trabalhava demais..mas eu dava
todo conforto a Pedro, mas eu nem dava aquela atenção toda (Carlos).

[...]mas é difícil, ne, porque ela é filha única, também tem esse fator,
ela nunca dividiu nada com ninguém [...]Mas, a vida que ela teve, foi
muito mal preparada, foi muito, como ela diz, no tranco (Jorge).

[...] mas eu sempre notava que ela tava muito ansiosa com esse
negócio do estudo. Sempre que ela tinha tirado uma nota boa, ela dizia
que todo mundo tinha tirado e quando ela tirava nota ruim, ela dizia
que só tinha sido ela [...] foi quando ela tirou nota 1 em química,
matéria que o pai dela é professor na Universidade, e foi uma coisa
que mexeu demais com ela. Muito mesmo, ela ficou muito abatida
(Lúcia).

é o gênio ruim. Ela sempre teve uma personalidade muito
problemática, desde pequena. Desde a época do namoro. A mãe dela
mesmo diz, das três ela é a mais nervosa, qualquer coisa ela ficava
toda vermelha. O gênio muito forte. Sempre foi assim.mas depois
desse negócio dela, ela só evoluiu mais, só ficava mais visível, ne..a
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intensidade aumentou. O que ela tem hoje, ela tinha antes, o gênio
bem agressivo, mandona, sempre desconfiada. Agora só aumentou.
Se bem que agora ela tá ficando mais aliviada, né..não sei como é isso
na evolução (Sérgio).

Então eu tive que voltar, senão eu perco a Fabiana também...ela pode
se desequilibrar também...ela tá na fase de se vincular, então ela não
pode ficar com essa carga.. (Sérgio).

Ao sugerir que “todo relacionamento...começa na infância”, Lúcia evoca, sem

citá-lo, o quadro conceitual psicanalítico com o seu argumento central de que o

sofrimento psicológico do adulto decorre das relações que ele estabeleceu na infância

com seus pais. Carlos, em continuação à fala de Lúcia, e seguindo uma linha

argumentativa bem semelhante, parece sugerir que uma certa frieza na sua relação com

o filho (“eu nem dava aquela atenção toda”) estaria associada ao aparecimento do

transtorno.

Jorge, no mesmo sentido, coloca em destaque fatores que têm relação com a

família: o sofrimento psíquico de sua mãe teria relação com a posição de “filha única”.

Por ser filha única “ela nunca dividiu nada com ninguém”. Além disso, ela teria sido

“muito mal preparada” pela família.

Lúcia, em sua segunda fala, apresenta uma explicação para a emergência dos

sintomas que, longe de contradizer a primeira, pode ser lida como complementar. Inicia

sua explicação descrevendo dois traços de personalidade de sua filha: a ansiedade (“ela

tava muito ansiosa com esse negócio de estudo”) e a tendência para subestimar suas

realizações (“sempre que ela tinha tirado uma nota boa, ela dizia que todo mundo tinha

tirado e quando ela tirava nota ruim, ela dizia que só tinha sido ela”). Em sua descrição

A ansiedade e as comparações desvantajosas com outras pessoas aparecem associadas a

situações desencadeadoras ou ativadoras, as situações de competição na escola, e essas

situações vão se acentuando até momento em que um evento extremamente perturbador

desencadeou os sintomas atuais (“foi quando ela tirou nota 1 em química, matéria que o

pai dela é professor na Universidade, e foi uma coisa que mexeu demais com ela”). Esse

evento traumático funciona como uma espécie de causa mais próxima do transtorno,

diferentemente das relações familiares no primeiro relato que funcionariam como causa

longínqua (e talvez mais profunda).
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Não estamos, evidentemente, afirmando que Lúcia produz de maneira

consciente uma explicação complexa na qual as relações familiares na infância teriam

produzido uma predisposição psicológica que em interação com uma situação

traumática teriam desencadeado o sofrimento psíquico em sua forma atual. Até porque

as duas falas foram produzidas em dois momentos diferentes da entrevista e Lúcia não

fez nenhuma tentativa de ligar logicamente as duas explicações. De qualquer forma,

esses dois fragmentos ilustram bem a potência dos diferentes discursos (e neste caso

estamos falando do discurso psicológico) quando se trata de constituir a experiência das

pessoas (ver FOUCAULT, 1972; WETHERELL & POTTER, 1987).

No relato de Sérgio, que se segue ao de Lúcia, novamente uma predisposição

psicológica, neste caso uma predisposição para criar problemas, que se configura como

um traço de personalidade (“personalidade muito problemática”, “gênio ruim”), interage

com as vicissitudes da vida de tal forma a produzir a pessoa atual. É interessante notar

que, nesse relato, os traços do familiar cujo padrão comportamental é explicado por

Sérgio parecem ser mais inatos do que adquiridos, como se pode notar em expressões

como “gênio ruim”, muito usada em nosso contexto de maneira muito semelhante ao

uso que se faz da expressão “pau que nasce torto, morre torto”. Há ainda que se

considerar a insistência na ideia de que ela sempre foi assim, “desde pequena”.

Em sua fala seguinte, Sérgio apresenta uma explicação para o transtorno

psicológico com vários elementos explicativos, de natureza tanto psicológica quanto

social (ou microssocial) já presentes na explicação de Lúcia e Carlos. Em sua fala, não

explica diretamente do surgimento do transtorno em seu familiar que é usuário do

CAPS, especula sobre as possibilidades de que sua filha, que está “na fase de se

vincular”, possa “se desequilibrar também” com a “carga” que é conviver com uma

pessoa com transtorno.

Um dos participantes da pesquisa aqui relatada, Sérgio, associou de maneira

explícita o sofrimento psicológico, tal como se manifesta em seus familiar, a um

“problema” no cérebro.

Tem outras coisas, é um quadro muito misturado. Pelas coisas que eu
já vi, já li, é uma mistura, o fronto-temporal é só uma coisa, mas tem
várias, é um complexo, uma constelação. É uma porção de coisas que
tão ali, naquele cérebro. É difícil. E o diagnóstico, uma causa
palpável, mais físico, objetivo, é que o cérebro dela tem esse problema
(Sérgio).
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É um tipo de explicação que poderíamos denominar de biológica. Segundo

Sérgio, o quadro é “muito misturado”. É “uma porção de coisas que tão ali, naquele

cérebro”.

Outra explicação encontrada para o sofrimento psíquico é a de tipo sobrenatural.

No relato de Jorge, abaixo, uma entidade do universo das religiões afro-brasileiras

aparece como uma entidade que foi tida, num primeiro momento, como responsável

pela “doença” da mãe de Jorge.

A gente recorreu a tudo, os familiares, no caso a minha avó que tava
mais próxima, então por desconhecer a doença a gente levou ela até
a... a casa de umbanda (Jorge).

Diferentemente dos outros relatos apresentados neste item, este é um relato que

desqualifica claramente a explicação que apresenta. Em seu relato, não foi ele quem

recorreu à “casa de umbanda”. Foi a sua “avó”. Em seu relato, a hipótese de que alguma

entidade sobrenatural fosse a responsável pela “doença” foi uma decorrência do

desconhecimento da “doença”. Um produto da ignorância.

A hesitação de Jorge antes de usar o termo “casa de umbanda” é compreensível

se levarmos em conta a sua classe social. Em pessoas de classe média e formação

superior certamente há uma maior resistência às explicações religiosas para “doença”

mental do que nas classes populares.

Em pesquisa realizada por Cirilo e Oliveira Filho (2008), realizada com usuários

e familiares de um CAPS da rede pública, a explicação de tipo religioso é bem mais

afirmativa do que no caso de Jorge. Isso também ocorre em pesquisa de Colvero, Ide e

Rolim (2004), realizada com um público semelhante em termos sócio-econômicos.
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7. O SOFRIMENTO PSÍQUICO E AS RELAÇÕES FAMILIARES

Neste capítulo, analisamos as construções discursivas sobre o impacto do

sofrimento psíquico nas relações familiares e sobre o papel da família diante do familiar

com esse diagnóstico.

7.1 O Impacto do sofrimento psíquico nas Relações Familiares

Os entrevistados, quando perguntados sobre o modo como lidaram com o

sofrimento psíquico, falam recorrentemente de sentimentos, como culpa e

constrangimento e até do adoecimento da família como um todo.

A irmã dela...ela se sente muito constrangida com o problema da
Carolina. Muito constrangida (...) Olhe, foi muito difícil! Muito
difícil...muito difícil! O processo de aceitação da doença pra nós foi
muito penoso...muito penoso. (Lúcia).

Eu passei muito tempo me torturando...mas hoje já não...procurava
achar o que eu fiz, o que eu não fiz, entendeu? (Lúcia)

A gente tá sempre bem articulado, todo mundo articulado em torno do
problema dela. E ao mesmo tempo, a Carolina...eu digo que...que a
Carolina é a pomba da paz lá em casa. Porque com o problema dela, a
gente foi...foi um fato estruturante da gente, né? E...e...porque a gente
pudesse se entender mais uns com os outros pra dar mais força pra ela,
pra não provocar a ansiedade dela, porque ela fica muito ansiosa,
muito mexida... (Lúcia)

E você sabe que a família adoece, né? Fica todo mundo doente, não é
fácil quando você descobre isso na família, não é? E tira um pedaço da
vida da gente. (Carlos)

Tira um pedaço da vida...(Entrevistadora)
Tira! A família não passa a viver mais, vive só em função da cabeça,
não é? Os traumas que trazem pelo surto, a maneira que o surto é
violento...as coisas que acontecem traumatizam tanto as pessoas..o
paciente, não é...quanto a família. É um trauma muito grande. (Carlos)
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(risos) complicado...definir família. É a união, é o equilíbrio, né?
Quando perde o equilíbrio fica complicado. Quando uma peça destoa,
não tem o equilíbrio mental, isso complica muito, perde o equilíbrio.
(Carlos)

Como é a relação da família, das pessoas que vocês consideram
família, com o transtorno mental? (Entrevistadora)
De adoecimento... (Carlos)
Adoece todo mundo... (Sérgio)

Agora, você (se dirigindo a mim) poderia até levar isso pros donos do
CAPS e tal...pensar nisso aqui como um CAPS 24h. Porque aqui tem
pelo menos uma qualidade melhor. Porque, por exemplo, eu quero
viajar, meu filho me chamou pra fazer uma viagem pra ver um pessoal
da família e tal... (Sérgio)

você nunca foi...( Lúcia)

eu não posso. Então, se tiver um lugar que dê pra deixar ela por quinze
dias, um lugar que ela se sente bem, ou um mês, que beleza... (Sérgio).

Na primeira fala, Lúcia fala do constrangimento que o sofrimento psíquico da

filha Carolina produz na irmã. Afirma que o processo de aceitação do sofrimento

psíquico, pra toda a família, foi um processo muito difícil. Sua fala refere-se de maneira

implícita ao estigma associado às pessoas com sofrimento psíquico. Ter alguém com

sofrimento psíquico é motivo de vergonha, constrangimento e medo de ser “contagiado”

pelo mesmo problema. As repetições em sua fala, “muito difícil...muito difícil!, “muito

penoso...muito penoso”, ajudam a retratar a situação relatada como um drama trágico vivido

por toda a família. No entanto, ao falar que “a irmã dela...ela se sente muito constrangida com o

problema da Carolina”, Lucia posiciona um único membro da família como incomodado ou

constrangido com o sofrimento psíquico de Carolina, e posiciona os outros membros da

família como não afetados por esses sentimentos.

Relatos sobre a dificuldade de aceitação do sofrimento psíquico podem ser

encontrados em outras pesquisas, como Colvero, Ide e Rolim (2004) observaram a

partir de entrevistas com familiares realizadas em um CAPS da prefeitura de São Paulo.

As famílias entrevistadas afirmam que essa dificuldade em aceitar o sofrimento psíquico

do seu familiar é por não conhecê-lo. Além disso, elas apresentam em suas falas a

crença de que o comportamento do seu familiar é de ordem moral, para chamar atenção,

por imaturidade.
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A ausência de uma explicação única tanto do ponto de vista médico quanto do

ponto de vista social para o sofrimento psíquico abre caminho para que a família se

interrogue sobre sua participação no sofrimento psíquico do familiar. Na segunda fala

de Lúcia, observamos essa questão relacionada ao impacto de um diagnóstico de um

sofrimento psíquico na família, bem comum em falas das mães, principalmente, o que

acarreta um sentimento de culpa pela filha ter desenvolvido esse diagnóstico. Lúcia em

seu discurso afirma que, no início, se culpava pelo sofrimento psíquico da filha, como

se ela tivesse favorecido o desenvolvimento do sofrimento psíquico na filha.

O sentimento de culpa de Lúcia diante do diagnóstico da filha é expresso como

uma fase de tortura. “eu passei muito tempo me torturando...”. Lúcia explicita nesse

discurso a tortura, o sofrimento que causava a si própria, a partir do diagnóstico de

Carolina. Lúcia sugere, de forma implícita, ao usar a expressão “me torturando”, que o

sofrimento psíquico da filha pode ter sido sua culpa e que se torturar era uma forma de

pagar pelo seu erro, no início e que essa tortura não continua, ao dizer “agora não”.

Discursos semelhantes a esse foram encontrados nas pesquisas de Navarini e

Hirdes (2008), feita com familiares de um CAPS do interior do Rio Grande do Sul, e de

Cavalheri (2009), feita com familiares de três CAPS da prefeitura de Campinas, São

Paulo.

As autoras Navarini e Hirdes (2008) afirmam que “é preciso cuidado para não se

criar um outro preconceito que atrapalha bastante o relacionamento” (p. 685), se

referindo a culpa que a família sente por ter um filho com sofrimento psíquico e que,

este, é um sentimento bastante comum nessas famílias. Familiares expressam esse

sentimento de culpa e tentam explicar o sofrimento psíquico a partir de algo que pôde

ter acontecido no passado, de algum erro cometido pela família. Dessa forma, as

famílias afirmam que, ao receberem o diagnóstico, passaram a buscar uma explicação,

processo que sempre levava à culpabilização da própria família pelo sofrimento

psíquico. Isso é mais frequente entre as mães, visto que socialmente são as mulheres as

responsáveis pela saúde física, mental e afetiva de seus filhos (BADINTER, 2011).

Já na pesquisa de Cavalheri (2009), encontramos o sentimento de culpa diante

do impacto do diagnóstico nas falas dos entrevistados e uma tentativa de achar respostas

que expliquem o desenvolvimento do sofrimento psíquico, mas aparece ainda como um

sentimento de inevitabilidade que prevalece. Na mesma construção discursiva, aparece a

dificuldade da aceitação do sofrimento psíquico pela família. Eles não aceitam, mas

tentam compreender o sofrimento psíquico. O que a autora aponta é que, muitas vezes, a
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dificuldade de aceitação do sofrimento psíquico ainda se potencializa por ser

interpretado como uma condição incurável.

Lúcia, na terceira fala, apresenta, porém, outro lado do impacto do diagnóstico da

filha. Nessa fala, ela apresenta o descobrimento do diagnóstico de sofrimento psíquico

de Carolina como algo estruturante para a família. Na tentativa de ajudar Carolina, a

família teria ficado mais unida.

Ao mesmo tempo em que se refere às dificuldades da família diante do

sofrimento psíquico de Carolina, afirmando que foi algo “muito penoso” e “muito

difícil”, Lúcia afirma que a filha é uma “pomba da paz”, que trouxe estrutura para a

família. Essa inconsistência revela a tensão entre um discurso de acusação que

responsabiliza a pessoa com sofrimento psíquico por um conjunto de dificuldades

familiares e um discurso contrário a esse para o qual devemos preservar nossos filhos. A

apresentação da filha como uma “pomba da paz” apareceu em seu discurso logo após

trazer a dificuldade que o seu sofrimento psíquico causou na família, numa clara

tentativa de amenizar a responsabilidade que coloca na filha por trazer instabilidade,

sofrimento, dificuldade.

Lúcia apresenta a filha como uma pessoa sensível e que precisa dessa união com

o pai da sua filha para não causar ansiedade nela. Essa teria sido uma estratégia

encontrada pelos pais para manter o humor e o comportamento da filha estabilizados.

Nessa fala, Lúcia apresenta a família como um grupo que precisa exercer certo controle

sobre suas ações para evitar comportamentos indesejáveis da filha.

Em contraponto, o discurso de Carlos utiliza argumentos que expressam um

quadro diferente daquele apresentado por Lúcia. Ao contrário da união enfatizada por

Lúcia a partir do diagnóstico da filha, Carlos afirma que o este diagnóstico causou um

“desequilíbrio” gerado pela “peça que destoa”. Ou seja, Carlos usa termos e expressões

metafóricos, “desequilíbrio” e “peça que destoa”, para falar sobre a desestabilização

causada pelo sofrimento psíquico que seu filho apresenta. Para ele, família é “união” e

essa união se rompe a partir do sofrimento psíquico. Com o sofrimento psíquico,

segundo ele, tudo se desequilibra na família.

Nos discursos de Carlos e Sérgio, ao serem questionados sobre o impacto de um

diagnóstico de sofrimento psíquico na família, é muito presente a ideia de privação da

própria vida em função da vida do seu familiar. Como Carlos apresenta na sua fala: “a

família não passa a viver mais, vive só em função da cabeça, não é? Carlos se utiliza da

expressão “tira uma parte da vida da gente” para ressaltar a privação da própria vida,
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que algo falta, devido o sofrimento psíquico. É importante destacar o sentimento de

adoecimento de toda a família, causado pelo diagnóstico sofrimento psíquico, na fala de

Carlos: “Fica todo mundo doente, não é fácil quando você descobre isso na família, não é?”. O

mesmo sentimento e expresso por Sérgio: “Adoece todo mundo...“ e acrescenta que “tira uma

parte da gente”. Eles usam essas metáforas do corpo familiar com um corpo doente para

tornar mais concretas e tangíveis as transformações na família a partir do aparecimento

do sofrimento psíquico em um de seus familiares.

O discurso de que a família adoece ao possuir um familiar com sofrimento

psíquico, é muito comum nas entrevistas com esse público. A pesquisadora Cavalheri

(2009) afirma que o termo adoecimento é recorrente nas falas desses familiares. Muitos

apresentam falam de um suposto isolamento da vida social e de um consequente

sentimento de solidão.

São familiares que dizem se privar da sua vida social, profissional, familiar,

familiares que afirmam viver exclusivamente para seu parente com o sofrimento

psíquico. Familiares que teriam perdido, desta forma, sua perspectiva de vida,

estabelecendo com seu familiar um relacionamento no qual muitas vezes, absorvem

alguns sintomas e comportamentos deste.

Esse discurso foi encontrado também na pesquisa de Navarine e Hirde (2005) e

elas acreditam que:

O sofrimento manifesta-se de diferentes formas e intensidades,
deixando marcas profundas no mundo da vida da família. O primeiro
impacto é experienciado por ocasião do diagnóstico. Os sentimentos
de sofrimento e insegurança são companheiros constantes em todas as
etapas do tratamento, e na perspectiva acerca do futuro (p. 684).

Os sentimentos de culpa, impotência e insegurança encontrados nas falas dos

participantes da presente pesquisa, são sentimentos que aparecem em discursos de

famílias que possuem familiares com qualquer característica física ou mental que foge

ao padrão esperado do filho perfeito, não somente em famílias de pessoas com

sofrimento psíquico. Esses sentimentos de culpa e insegurança se potencializam diante

de um filho com o diagnóstico de sofrimento psíquico.
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Melman (2008) também enfatiza que nossa sociedade valoriza o homem

racional, isto é, que tem suas faculdades mentais preservadas, distanciando-se de

qualquer irracionalidade. Não é surpreendente, portanto, que essas falas expressem o

sentimento de vergonha e constrangimento ao falar do filho que não se adequaria a esse

modelo de racionalidade.

Em todas as construções discursivas discutidas aqui podemos observar que essas

famílias colocam seus familiares com o sofrimento psíquico, como responsáveis por

uma tragédia familiar. Todos eles afirmam, de diversas formas, que vivem uma tragédia

familiar, ao dizerem que o sofrimento psíquico “tira um pedaço da vida”, “adoece todo

mundo”, “passei um tempo me torturando”, “O processo de aceitação da doença pra nós

foi muito penoso...muito penoso”.

As famílias aqui entrevistadas, no decorrer das suas falas, se vitimizam a partir

do sofrimento psíquico e colocam seu familiar com sofrimento psíquico como

responsável por toda a dificuldade, por toda perda e por toda a “tortura” na vida da

família.

Esse discurso pode ser visto na fala de Sérgio ao dizer que gostaria de viajar,

mas que não pode fazê-lo por não ter onde deixar sua esposa. Dessa forma, Sérgio

responsabiliza Cláudia por não poder viajar com o filho.

No diálogo de Sérgio e Lúcia é possível observar um sutil apelo, do primeiro,

por um CAPS parecido com os manicômios. Um CAPS onde ele pudesse “deixar ela por

quinze dias” ou mesmo por “um mês”.

7.2 O Papel da Família

Neste tópico, iremos nos deter na discussão sobre o papel da família no

tratamento de um familiar com sofrimento psíquico.

Durante os últimos anos, a partir da Reforma Psiquiátrica, a família passa a ser

vista como aliada à equipe de serviços substitutos aos hospitais psiquiátricos. Se em

outra época, a família era vista como prejudicial no tratamento de pessoas com

sofrimento psíquico, atualmente ela recebe um papel importante pela Reforma, e esses

serviços substitutivos apresentam em sua grade de atividades um espaço de atenção e

orientação às famílias (COLVERO, IDE, ROLIM, 2004). A partir dessa nova
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estruturação de tratamento psiquiátrico, as famílias recebem de volta esses familiares

com sofrimento psíquico em suas casas.

Podemos observar nas produções discursivas dos entrevistados que para eles faz

parte do papel da família conhecer o diagnóstico do seu familiar, o cuidado, a

participação no tratamento e na inclusão do seu familiar com sofrimento psíquico na

sociedade:

Então, o que eu peço a eles é que..assim, tenham...eu procuro
esclarecer o problema da Carolina [...] gostaria que a família
participasse mais ainda, viesse mais aqui no CAPS, mas é complicado,
né? As pessoas tão sempre muito ocupadas...não podem, não tão
interessadas [...]A família precisa ter consciência do problema da
pessoa, saber o limite da pessoa, saber se ela é capaz de tomar
iniciativa, saber se ela é capaz de fazer coisas diferentes, se ela é capaz
de se acalmar se ela estiver agitada...saber o limite, conhecer melhor a
doença. Pra ter condições de conduzir isso de uma forma mais
adequada. Porque ali, a família também é um ambiente terapêutico ou
não. E família é uma coisinha complicada, minha filha [...]Mas
sempre deram muito agasalho a ela, muito carinho, muito aconchego.
Até por isso que ela gosta demais dos tios, das tias, das priminhas,
sobretudo das primas[...] Pra isso a gente precisa conhecer melhor o
problema. Pra isso, a gente precisar saber como as outras pessoas
convivem com esse problema. A gente precisa...haver a troca desse
conhecimento (Lúcia)

o que eu to procurando pra Carolina é..primeiro quero insistir com a
parte da fotografia aqui dentro do CAPS, eu me disponho pra qualquer
ajuda que precisar pra isso. Eu e o pai dela. Outra coisa que eu vou
atrás pra Carolina..ela tem uma certa habilidade teatral, né? uma
tendência, não sei se você observa isso. A Luiza inclusive já observou,
já conversei com ela sobre isso. Inclusive vou procurar aqui o SESC
em Casa Amarela, pro curso de teatro. Ai eu pedi a Luiza que...pra ver
se tem alguém conhecido dela lá pra introduzir a Carolina... (Lúcia)

é importante também criar...não sei que outras atividades seriam..mas
matriculei Pedro agora na AABB, graças a deus já arrumou duas
pessoas amigas...( Carlos)

é verdade, é verdade. No meu caso, eu levo vantagem em relação a
você porque é uma filha que tem problema (se dirigindo a Sérgio que
é responsável pelo tratamento da esposa no CAPS). Então, eu me
separei do pai...nós nos separamos...eu não, ele que se separou
(risos)...e ai, assim, ficamos muito amigos, não é...eu tenho um afeto
muito grande por ele e ele por mim. Então, um apóia o outro. Então,
se eu vou viajar, eu ligo e digo “George, é assim...assim...assim...’’, ai
ele diz que tudo bem. Ele fica com ela, ele vai lá pra casa, se muda lá
pra casa, volta pro campo dele. Mas você (se dirigindo a Sérgio),
como é que pode? Você fica totalmente... (Lúcia)
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mas ai tomou a iniciativa, cada um. Essa parte, não sei se ficou com
Leonardo, não sei com quem ficou...mas é difícil, ne, porque ela é
filha única, também tem esse fator, ela nunca dividiu nada com
ninguém, e a família é pequena, somos só nós agora, a minha vó
faleceu, meu pai também é falecido (Jorge).

No início do seu primeiro discurso, Lúcia diz pedir a eles, se referindo à família,

algo e quebra seu raciocínio dizendo que procura “esclarecer o problema de Carolina”

para eles. Após essa fala, Lúcia fala que “gostaria que a família participasse mais ainda,

viesse mais aqui no CAPS. Lúcia explicita nesses discursos que ela está mais a frente no

tratamento de Carolina, pois é ela quem “procura esclarecer” aos outros membros da

família o sofrimento psíquico da filha. Logo em seguida, ela reforça essa sua fala

quando diz que queria uma maior participação da família, que a família frequentasse o

CAPS, mas no final ela fala que “é complicado”. Após falar da dificuldade da família

em participar mais ativamente do tratamento de Carolina no CAPS, Lúcia procura

justificar falando que “As pessoas tão sempre muito ocupadas...não podem [...]”. No

entanto, logo em seguida fala que as pessoas da sua família “não tão interessadas”.

Lúcia afirma nesses trechos que há uma dificuldade por questões ocupacionais, de

tempo, mas, ao finalizar sua fala, afirma que há também o desinteresse.

Lúcia, ao afirmar em seu discurso que as pessoas da família “tão sempre muito

ocupadas...não podem”, justifica a não participação da família no tratamento de

Carolina, ou seja, produz um discurso de que a família não participa porque não pode e

não porque não quer. No entanto, logo em seguida, ela afirma sobre a falta de

“interesse” dessas pessoas, então, desconstrói essa ideia, ou apresenta um discurso

contraditório.

Logo em seguida, Lúcia diz que é papel da família estar a par do sofrimento

psíquico do seu familiar, do tratamento, das capacidades e limitações deste familiar, ela

diz que a família precisa “conhecer melhor a doença.”, ela diz que, é dessa forma, que a

família consegue lidar com esse familiar. E finaliza esse trecho dizendo que “a família

também é um ambiente terapêutico ou não”. Dessa forma, ela reforça o papel da família

como participante do tratamento. A família poderia servir como um ambiente

terapêutico, mas, por outro lado, a família pode não ter esse papel em função de sua
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dinâmica. Lúcia continua sua fala afirmando que “E família é uma coisinha complicada,

minha filha”.

Continuando sua fala, Lúcia fala que as pessoas da família “sempre deram muito

agasalho a ela, muito carinho, muito aconchego”. Faz uso da metáfora “agasalho” para

falar do cuidado, da aproximação e do conforto. Visto que, “agasalho” é um objeto que

nos protege do frio e do desamparo, fornecendo calor.

No final de sua primeira fala, Lúcia afirma a necessidade de conhecer melhor o

sofrimento psíquico, de se relacionar com outras pessoas que passam por situações

semelhantes a sua.

Na pesquisa de Randemark, Jorge e Queiroz (2004) feita com familiares de um

CAPS da prefeitura de Fortaleza, os familiares também falaram sobre a importância e a

necessidade da troca de informações entre eles e com a equipe da instituição, sobre o

sofrimento psíquico. A autora observou na sua pesquisa que uma das atividades mais

valorizadas pelos familiares da instituição é o grupo de famílias. Nesse espaço, as

famílias trocam suas experiências, interagem entre si e se descontraem. As famílias

pesquisadas falaram da importância deste espaço como um espaço de compreensão do

sofrimento psíquico e de troca de experiências e práticas.

Na segunda fala de Lúcia e na de Carlos que vem a seguir eles afirmam a

importância da família estimular seu familiar com sofrimento psíquico e de inseri-los

em atividades pelas quais eles se interessem. Eles apresentam essas atividades como

uma forma de inserir seus filhos na sociedade, evitando o isolamento, como na fala de

Carlos: “mas matriculei Pedro agora na AABB, graças a Deus já arrumou duas pessoas

amigas...”.

Nas falas aqui apresentadas, as famílias afirmam que o seu papel é o de

incentivar seus filhos em atividades que os valorizem. Destacam para isso a sua

“habilidade” e “tendência”, como Lúcia afirmou.

Carlos, por sua vez, informa que ao matricular Pedro na natação, “ele já arrumou

duas pessoas amigas...”. Dessa forma, ele, além de destacar a importância da família

possibilitar a integração do seu filho em uma atividade, apresenta em seu discurso,

atrelada à entonação e à expressão “Graças a Deus”, a importância do seu filhoestar

interagindo com outras pessoas.

No terceiro discurso, Lúcia fala sobre a importância da articulação da família

para lidar com o familiar com sofrimento psíquico, assim como ela apresentou no seu

primeiro discurso.
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No entanto, podemos observar certa contradição entre este e o primeiro discurso.

Na primeira fala, Lúcia destaca a dificuldade dos outros membros da família em estar

presente no tratamento da filha Carolina. Ela afirmou que eles estão sempre “ocupados”

que “não podem” e não se interessam. Nesse novo discurso, ela diz que conta com a

ajuda do ex-marido para que não haja uma sobrecarga, diz que “um apoia o outro”.

A Reforma Psiquiátrica, como já discutimos em momentos anteriores, tem como

um de seus objetivos o de reinserir a pessoa com sofrimento psíquico na família,

fazendo com que haja uma articulação da família com os serviços substitutivos para um

tratamento mais efetivo. Se compararmos as falas de Lúcia neste tópico com suas falas

no tópico anterior podemos observar claramente a tensão entre as prescrições do

discurso reformista que circula nos serviços substitutivos, que prescreve uma

participação ativa da família no tratamento, e o repertório de vitimização e lamentação

por meio do qual falam, implicitamente ou explicitamente, da carga que é cuidar de uma

pessoa com sofrimento psíquico.

Assim como apareceu nas falas de Lúcia, Jorge também afirma dividir os

cuidados da mãe com seus outros irmãos: “mas ai tomou a iniciativa, cada um”. Nesse

trecho, Jorge afirma que a família tomou a iniciativa para dividir os cuidados da mãe.

No entanto, Jorge diz que “Essa parte, não sei se ficou com Victor, não sei com quem

ficou...”, ressaltando que, por conta da divisão de tarefas, ele não sabe com quem ficou

a responsabilidade de levar a mãe pela primeira vez ao CAPS, ele apresenta essa fala ao

ser questionado como foi a primeira vez que sua mãe chegou a instituição.

Jorge continua seu discurso falando sobre a dificuldade que sente em lidar com o

sofrimento psíquico da mãe. Na tentativa de compreender as dificuldades da mãe, ele

atribui à família de origem dela a causa de seu sofrimento psíquico. A causa do

sofrimento psíquico da mãe seria o fato de ela ter sido filha única e porque “ela nunca

dividiu nada com ninguém”. Em seguida, fala sobre a família que é pequena. Nesse

último trecho do seu discurso, Jorge deixa implícito a dificuldade na articulação dos

familiares nos cuidados e na presença no tratamento da mãe. Ele diz que “somos só nós

agora”, somente os irmãos e que, dessa forma, se torna mais difícil.

Podemos observar também na fala de Jorge que ele apresenta a família como um

grupo de pessoas que precisam se articular, dividir as tarefas para lidar com o

tratamento do seu familiar com sofrimento psíquico. Ele ressalta as dificuldades que,

em sua fala, são caracterizadas pela família pequena e que ele não pode contar com

ajuda de outras pessoas, além dos seus dois irmãos.

http://www.getpdf.com


Nas pesquisas estudadas para fundamentar a nossa, não foram detectados relatos

em que os familiares mencionassem um serviço de CAPS 24h para deixar seu familiar

com sofrimento psíquico enquanto estivessem em viagem ou em outro momento de

lazer. Os familiares investigados em outras pesquisas, todos eles de baixa renda,

diferentemente dos familiares entrevistados nesta pesquisa,falam do desejo de internar

seus familiares quando existe uma sobrecarga muito grande, quando eles se sentem

ameaçados e têm seu patrimônio destruído por esse familiar.

Dessa forma, podemos observar que o discurso de querer internar seus familiares

está intrinsecamente ligado a questão de violência, da família não ter condições de dar

um apoio maior por conta de outros membros adoentados, geralmente da mãe que está

mais a frente do tratamento.

Os familiares também diferenciam cada usuário, para eles existem os que não

têm condições de estarem “soltos” e outros que tem condições de viver em sociedade

(RANDEMARK; JORGE; QUEIROZ, 2004).

Para uma tentativa na melhora dessas angústias, as autoras consideram que:

Percebemos, no entanto, a necessidade de trabalhar os familiares para
desenvolver melhor seus recursos de enfrentamento dos problemas no
âmbito familiar, tendo em vista o combate à dependência institucional,
sendo necessário para isto intensificar as intervenções terapêuticas
junto a estes grupos e promover o fortalecimento de suas relações
fragilizadas (RANDEMARK; JORGE; QUEIROZ, 2004, p. 546).

Nos discursos apresentados neste capítulo, podemos observar a necessidade que

as famílias expressam de conhecer o sofrimento psíquico, o tratamento do seu familiar,

o prognóstico e como proceder enquanto família no tratamento e na participação nos

serviços substitutivos.

No entanto, por falarem da defasagem que sentem ter quanto ao conhecimento

do sofrimento psíquico, as famílias expressam suas dificuldades na aceitação do seu

familiar com sofrimento psíquico e alguns sentimentos decorrentes, como culpa e

constrangimento.
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8. FAMÍLIA E INSTITUIÇÕES PSIQUIÁTRICAS

Neste capítulo iremos nos deter nas construções discursivas dos participantes

desta pesquisa a respeito das instituições psiquiátricas em que seus familiares foram

submetidos a tratamentos: as clínicas particulares e os CAPS.

Destacamos alguns tópicos nessas construções: as instituições como lugar de

ocupação, com destaque para o CAPS; as instituições como lugar de atenção e cuidado

aos usuários; os objetivos das instituições psiquiátricas.

8.1 As instituições como lugar de ocupação

Os familiares retratam as instituições de saúde mental como lugares que

deveriam oferecer ocupação para seus usuários. No desenvolvimento das suas falas, as

famílias destacam o CAPS como esse espaço, contrapondo-os às clínicas psiquiátricas,

um lugar ocioso e de maus tratos.

mas, mas..é uma coisa assim, não tem recursos...de ocupação
artísticas..quando eles chegam, eles ficam lá na televisão (faz um
gesto com as mãos indicando que eles ficam largados). Ai um quer
botar alta, outra quer mudar o canal. Ai dopam... (Lúcia)

Esse das Graças fez ainda terapia...como é que chama? Arteterapia. Lá
nas Graças, mas aqui na Karla, nem isso (Lúcia)

ela agora numa clínica, selecionada, poucas pessoas, muita assistência,
tem trabalhos, tem dinâmicas, essas coisas... então, é muito importante
(Jorge)

o CAPS é uma solução boa, né? (...)É...ele passa a ter uma ocupação
(...)E ele começa a averiguar, pensar e nesse pensar..em ter as
atividades...ele ocupa uma parte do cérebro dele que, querendo ou não
é uma terapia né? (...) porque ta provado que o individuo solto, se
socializando, buscando outras atividades por ai...ele melhora, não é?
Porque num sanatório da vida..(Carlos).
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Na primeira fala, Lúcia faz uma crítica à clínica psiquiátrica em que sua filha já

foi internada. Em sua fala, ela afirma que a instituição “não tem recursos...de ocupação

artísticas”. Nesse discurso, ela descreve uma suposta falta de ocupação dos usuários da

clínica, usuários que teriam um cotidiano marcado pela ociosidade: “eles chegam, eles

ficam lá na televisão”. Logo “um quer botar alta, outra quer mudar o canal”, então os

profissionais “dopam” os usuários.

Lúcia ainda compara outra clínica psiquiátrica, a das Graças, com a última em

que Carolina, sua filha, foi internada. Ela fala que a última clínica, a da Karla, não faz

terapia, arteterapia, que seria uma ocupação para os usuários.

A crítica de Lúcia às clínicas particulares pelas quais sua filha já passou contem

alguns elementos presentes na critica reformista ao modelo manicomial. A Reforma

partiu de um movimento formado por profissionais, por familiares e pelos próprios

internos dos hospitais psiquiátricos que criticavam no modelo manicomial, entre outras

coisas, a violência, o excesso de medicamento como medida punitiva e para evitar

certos conflitos, a falta de atividades e a ociosidade.

À experiência da clínica psiquiátrica particular que Lúcia apresenta, podemos

contrapor a experiência com o CAPS que Jorge e Carlos descrevem em suas falas.

Se por um lado a clínica psiquiátrica é descrita como uma instituição onde

impera a ociosidade, sem atividades para seus usuários, onde os conflitos são

“solucionados” pelos profissionais com o uso de medicamentos, o CAPS é descrito

como uma instituição que oferece aos seus usuários atividades, assistência, socialização.

Na pesquisa Randemark, Jorge e Queiroz (2004), as famílias entrevistadas

também apresentam o manicômio, que alguns de nossos entrevistados assemelham às

clínicas particulares em que seus filhos foram internados, como um:

lugar de exclusão, uma vez que eles ainda compreendem que estas
instituições se destinam aos loucos, desempregados, aposentados,
velhos, aleijados e criminosos. É um cativeiro, pois mantém os
pacientes presos, fora do convívio social. Os representantes familiares
definem o tratamento como desumano, porque destitui o sujeito de
seus direitos, de sua liberdade, tratando-o com preconceito, tendo
como função a segregação de todas as pessoas cujos comportamentos
fogem às regras (RANDEMARK, JORGE & QUEIROZ, 2004, p.
549).
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Jorge exalta em seu discurso aquilo que no CAPS parece manter ocupados os

usuários. O CAPS, além de ser um espaço com poucas pessoas e mais selecionado, é

importante porque oferece “muita assistência, tem trabalhos, tem dinâmicas, essas

coisas...”.

Carlos inicia sua fala afirmando que o CAPS é uma “solução boa”. O uso desse

termo, por si só, posiciona aquilo que tem que ser solucionado como um problema. Em

sua fala, Carlos sugere que as atividades no CAPS podem despertar no filho a

motivação para “averiguar”, “pensar”; que essas atividades ocupam “uma parte do

cérebro dele” e que isso é “uma terapia”. Em seguida, Carlos afirma que “porque tá

provado que o individuo solto, se socializando, buscando outras atividades por ai...ele

melhora, não é? Porque num sanatório da vida...”. Sua fala acrescenta, ainda que de

maneira fragmentária, alusiva, dois argumentos que estão ausentes nas falas de Lúcia e

Jorge(a primeira critica no modelo manicomial a ausência de atividades e de cuidados e

a de Jorge exalta no CAPS justamente a presença dessas coisas), mas que são centrais

no discurso reformista que circula nos serviços substitutivos e nos textos que

disseminam os princípios da Reforma Psiquiátrica: a ideia de que os serviços

substitutivos podem ser lugares de promoção da autonomia (“e ele começa a averiguar,

pensar”), e a ideia de que o indivíduo em sofrimento psíquico não pode ser encarcerado

num manicômio, de que ele deve circular livremente pela cidade (“porque ta provado

que o individuo solto, se socializando, buscando outras atividades por ai...ele melhora,

não é?”).

É muito evidente, na falas supracitadas, a recorrência de afirmações, termos, e

imagens que se referem à ideia de que esses usuários devem manter-se ocupados de

alguma forma. Mesmo na fala de Carlos, a que mais destoa desse padrão, a ideia de

ocupar essas pessoas está presente na imagem verbal de que “ele ocupa uma parte do

cérebro dele” quando pratica atividades. Todas essas falas retratam uma relação entre o

CAPS (ou qualquer serviço que a ele se assemelhe) e a família na qual mais do que a

preocupação com um trabalho conjunto para reabilitar o usuário para uma vida em

sociedade com o máximo de autonomia possível, impera a preocupação de como ocupar

o usuário para liberar a família.

Pudemos observar um discurso semelhante na pesquisa de Randemark, Jorge e

Queiroz (2004) feita com familiares do CAPS da cidade de Fortaleza. As autoras

fizeram um levantamento de palavras, por meio de associação livre, com as famílias
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entrevistadas. As autoras lançavam algumas palavras e as famílias falavam palavras que

para elas tinham ligações com as que as autoras traziam.

Nessa etapa da entrevista, as autoras observavam que a palavra Reforma não

tinha, para os sujeitos da pesquisa, uma forte ligação com a palavra “ressocialização”,

mas que teria uma maior ligação com oportunidades de lazer, bem estar, atividades,

amizade, passeios, diversão.

Observamos, dessa forma, que os dois públicos aqui exemplificados, o da nossa

pesquisa e o da pesquisa de Randemark, Jorge e Queiroz (2004), apesar da diferença de

classe social, apresentam o serviço em seus discursos como um espaço que proporciona

ocupação, diversão e lazer dos usuários. Partindo, então, para os discursos levantados

durante este capítulo, até o presente momento, observamos que as famílias apresentam,

de maneira implícita, o CAPS como um espaço de ocupação e de lazer que libera a

família da responsabilidade de participar do tratamento de seu familiar em sofrimento

psíquico.

Segundo Schrank e Olschowsky (2007), a estratégia utilizada pelos CAPS para

comprometer mais os familiares com o tratamento e reforçar esses laços familiares é o

uso das oficinas terapêuticas. Nelas se faz uma tentativa de trazer a família como

responsável pelo tratamento dos usuários e da sua ressocialização.

As oficinas são atividades identificadas como estratégia para a
inserção da família no CAPS, pois, ao mesmo tempo em que pode
oportunizar ao usuário meios para a sua reinserção social e o
rompimento do isolamento através da vivência subjetiva, permitirá
que o trabalho realizado nas oficinas se estenda à família, no sentido
de produzir territórios existenciais que promovam a reinvenção da
vida em seus aspectos mais cotidianos (SCHRANK &
OLSCHOWSKY, 2007, p. 131).

8.2 A instituição como lugar de atenção e cuidados aos usuários

Neste subtítulo, discutiremos como as famílias constroem seus discursos, e o que

elas propõem através deles, ao se referirem as instituições como um ambiente de

atenção e de cuidado aos seus usuários.
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Observamos nas passagens citadas abaixo que ao se referirem a uma instituição

de cuidado e atenção, as famílias ressaltam o CAPS. Nos seus discursos, elas

apresentam o CAPS como um espaço que fornece assistência, que promove um

ambiente organizado e preparado para receber seus usuários.

Em contrapartida, ao se referirem às clínicas psiquiátricas, as famílias ressaltam

a violência, as altas doses de remédio que produzem desorientação, a falta de cuidado, a

incompetência e o despreparo profissional, um ambiente de tortura, comparável aos

manicômios, que não promove bem estar.

uma vez, a ultima vez que a Carolina foi pra uma clinica, isso ai foi
decisivo pra a gente, a gente chamou a pessoa pra vir buscá-la, o cara
era...ele veio, a Carolina estava deitada no quarto, ele veio, deu uma
injeção em cima da menina...quando eu vi aquele negocio eu
fiquei...eu só não digo que entrei em pânico porque eu ia piorar o
problema, mas é de uma grosseria, de uma selvageria, de um
despreparo total (...) foi muito, muito...é...constrangedor, né? Muito
constrangedor (...)E o constrangimento muito grande por conta do
ambiente da clínica (...) Tem uma sala onde elas se sentam pra ver
televisão, mas, assim, o desconforto dos quartos, o ambiente mesmo
muito pra baixo (...)Inclusive, uma vez chegaram lá...ela disse que
amarraram ela na cama (Lúcia)

E como foi a experiência em clínica particular? (entrevistadora)

eles preferem trabalhar com o leigo...o ignorante total...porque o
usuário tem medo. Tem que obedecer (encena um funcionário
gritando e apontando o dedo e depois um usuário se esquivando)
(Carlos)
Lucia: qual a diferença desse pra um hospital de louco, normal?
Nenhum (Lúcia).

eu tenho trauma...eu tenho trauma em saber que meu filho foi
torturado (...)Pedro passou 8 dias sem ir ao sanitário...eu visitava meu
filho, meu filho tava marrom, com a boca pálida. “rapaz, meu filho
não ta bem”, oito dias sem ir ao sanitário... (Carlos)

O CAPS... assim.. .pra mim foi uma solução muito boa, porque a
Carolina...ela tem... é... é... um transtorno... bipolaridade, né? Ela tem
dificuldade de concentração, e com isso, né? Ela ficou deslocada com
o mercado de trabalho. E dentro de casa aumenta (...) perturba
também em casa com as pessoas. Então, esse... esse é um aspecto
muito bom do CAPS. Eu acho que é uma alternativa boa pra Carolina
(Lúcia).
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o tratamento lá não é bom...não é bom...é...(risos e coça a cabeça)...a
impressão que me dá...é que os sintomas que a pessoa apresenta,
desorientação...é...eles dão remédio em demasia...tira o cara de
tempo...trocando bem em miúdos...eu acho que nesse
sistema...qualquer pessoa, que tiver relação, assim...pode internar
outro (...)O negócio...ali é bonito e tal...mas essa é uma coisa que não
funciona. Se eu quisesse que Cláudia ficasse lá eternamente, ate
morrer...mas eu não faço...se a pessoa fica indócil, perturbada, você
segura ela e leva lá..já tem dois enfermeiros...bota fenergan numa
nádega, outro remédio na outra...pronto, ai já sai de tempo, pronto..daí
pra frente você quem diz... (Sérgio)
fica um ser inanimado...(Lúcia)
um ser inanimado. Sem vida (Sérgio)
perturbar ninguém, é isso que eles querem (Lúcia)
não perturbem (Sérgio)
não tem diferença de um hospital psiquiátrico comum...(Lúcia)
não tem...não tem (Sérgio)

meus filhos perguntam o porque que ela ainda vem pro CAPS, ai eu
digo “porque lá é um ambiente que tem pessoas, tem um psiquiatra
que em caso de urgência atende ela, tem as oficinas. É um lugar que
ela gosta de ficar, então...(Sérgio)

Na primeira fala, Lúcia descreve a situação que ela denomina de

“constrangedora”. Ela descreve a falta de cuidado do funcionário da clínica ao abordar

Carolina em sua casa: “o cara era..ele veio, a Carolina estava deitada no quarto, ele veio,

deu uma injeção em cima da menina...”. Para reforçar sua crítica a esse tipo de

intervenção, Lúcia diz que só não ficou “em pânico” porque iria “piorar o problema”.

Ela utiliza-se do termo “pânico” para pintar com cores mais fortes a situação pela qual

passou. Lúcia continua dando ênfase a situação pela qual passou ao receber um

funcionário da clínica psiquiátrica em sua casa para internar sua filha: “mas é de uma

grosseria, de uma selvageria, de um despreparo total (...) foi muito,

muito...é...constrangedor, né? Muito constrangedor (...)”. A entrevistada utiliza-se da

palavra “selvageria” para nomear o comportamento desumano do funcionário, e, ao

afirmar que tudo foi muito “constrangedor” ela ressalta seu estado afetivo diante do

comportamento do profissional que estava respondendo pela clínica.

Lúcia apresenta em sua fala a clínica como um ambiente “constrangedor”, sem

cuidado com seus usuários, um ambiente desconfortante, ressaltado na passagem “o

desconforto dos quartos”, um “o ambiente mesmo muito pra baixo”. Lúcia, todo o

tempo, faz crítica ao ambiente físico e a falta de cuidado dos profissionais da clínica,

ressaltando essa falta de cuidado também ao dizer que “Inclusive, uma vez chegaram
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lá...ela disse que amarraram ela na cama”. Ao dizer que “amarraram ela (sua filha) na

cama”, Lúcia nos remete às antigas instituições psiquiátricas, as quais já discutimos

anteriormente neste trabalho, que tratavam seus internos amarrados, acorrentados, em

celas. Mais uma vez, ela se utiliza das mesmas críticas às clínicas psiquiátricas que os

ativistas da Reforma Psiquiatra se utilizam.

Essa posição de Lúcia foi reforçada no diálogo entre ela e Carlos observado

acima. Carlos afirma que as clínicas preferem trabalhar com os “leigos, o ignorante

total...porque o usuário tem medo”. Nessa passagem, Carlos ressalta a falta de

despreparo dos profissionais da clínica, ao usar os termos “leigos” e “ignorante total”

para nomeá-los, profissionais que impõem o “medo” para os usuários fazendo com que

seja um tratamento a base da “obediência”, ao falar que nessas clínicas que critica o

usuário “tem que obedecer”. Carlos reforça seu posicionamento, a partir de gestos

produzindo a ideia do profissional despreparado e que passa medo para os usuários.

E, a partir do discurso de Carlos, Lúcia então questiona: “qual a diferença desse

pra um hospital de louco normal? Nenhum”. Carlos e Lúcia demonstram, a partir das

construções discursivas apresentadas nessas passagens, que eles entraram em contato

com o discurso reformista e que esse discurso tem orientado o modo como

experienciam e avaliam os antigos manicômios e as instituições que se assemelham a

eles. A crítica a essas instituições no discurso reformista, a denúncia aos maus tratos

sofridos pelos usuários nessas instituições (AMARANTE, 2009), a retórica do bem-

estar e da humanização, tudo isso está presente nas falas de Carlos e Lúcia.

Todo esse discurso também está presente em outra fala de Carlos ao dizer que o

filho foi “torturado” e descreve a situação em que o filho “passou 8 dias sem ir ao

sanitário...” e que a instituição não tomou nenhuma providência quanto a isso. Em sua fala ele

afirma que “eu visitava meu filho, meu filho tava marrom, com a boca pálida”, ressaltando,

mais uma vez, a falta de cuidado, de atenção e assistência das clinicas psiquiátricas trazidas em

todas as narrativas aqui apresentadas.

Em sua terceira fala, Lúcia fala de sua experiência no CAPS, trazendo o CAPS

como “uma solução muito boa” e justifica apresentando as dificuldades da filha por ter

“bipolaridade”, “dificuldade de concentração”, “deslocada do mercado de trabalho” e

que “E dentro de casa aumenta (...) perturba também em casa com as pessoas”. Lúcia

apresenta o CAPS como uma instituição que ajuda Carolina nos problemas apresentados

por ela. Entre esses problemas está o problema de que ela “perturba também em casa com

as pessoas”. Mais uma vez nos deparamos com a afirmação nada sutil, neste caso, de que
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o CAPS libera as famílias da “perturbação” provocada pela pessoa com sofrimento

psíquico.

No diálogo entre Sérgio e Lúcia sobre uma determinada clínica particular,

observamos as afirmações deles no que se refere àsuper medicalização. Para Sérgio, é

essa situação que provoca os sintomas dos usuários: “a impressão que me dá...é que os

sintomas que a pessoa apresenta, desorientação...é...eles dão remédio em demasia...tira o

cara de tempo...”. Ele critica também que essa clínica parece ser uma instituição sem

rigor para admissão de usuários, que não há um cuidado no controle em quem entra,

ressaltando no trecho “...eu acho que nesse sistema...qualquer pessoa, que tiver relação,

assim...pode internar outro (...)”. Ele coloca, também, como um espaço de controle dos

sintomas do usuário a partir da alta dose de medicamento, como um castigo pelo

comportamento da pessoa “se a pessoa fica indócil, perturbada, você segura ela e leva

lá..já tem dois enfermeiros...bota fenergan numa nádega, outro remédio na

outra...pronto, ai já sai de tempo, pronto..daí pra frente você quem diz...”, mostrando,

dessa forma, o poder, a partir de um meio coercitivo e autoritário, da instituição e do

resultado da alta medicalização. Lúcia complemente afirmando que o usuário fica “um

ser inanimado”, sem “perturbar ninguém”, afirmação que é reforçada por Sérgio como

“sem vida”.

É interessante observar nessa passagem a crítica de Lúcia às técnicas usadas no

modelo manicomial para fazer com que as pessoas com sofrimento psíquico não

“perturbem”. Comparar essa crítica com o elogio que ela faz do CAPS, porque ele

ocupa o seu familiar e minimiza a “perturbação” que ele provoca no espaço familiar, é

uma boa maneira de ilustrar a tese de Billig (1991) segundo a qual as inconsistência e

contradições discursivas ocorrem porque a própria sociedade é contraditória e quando as

pessoas argumentam reproduzem em seus discursos o conflito no interior da sociedade.

A contradição na sociedade torna-se contradição no próprio sujeito. Há claramente, no

discurso de Lúcia e dos outros participantes dessa pesquisa, uma tensão entre um certo

ideário que fala de autonomia e de circulação das pessoas com sofrimento psíquico por

todos os lugares da cidade (inclusive em sua própria casa) e um discurso mais antigo

que constrói a experiência com essas pessoas como uma experiência perturbadora e

angustiante.

Na ultima fala, Sérgio fala de uma resposta dada aos filhos ao ser questionado

por eles sobre as razões para não internar Cláudia. Ele, em sua resposta, ressalta as

qualidades do CAPS, como um espaço “que tem pessoas”, em que há assistência em
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caso de urgência, destacando a presença do psiquiatra, e que “tem oficinas”, além de ser

“um lugar que ela gosta de ficar”. Sérgio valoriza o CAPS pela assistência, pela

possibilidade de socialização da sua esposa e da presença de atividades.

Esse discurso de Sérgio foi encontrado na pesquisa de Randemark, Jorge e

Queiroz (2004), em um CAPS da prefeitura de Fortaleza. Na pesquisa elas defendem

que a percepção da família no que se refere ao tratamento no CAPS é de que é uma

instituição “que melhor atende às expectativas dos usuários e famílias” (p. 546).

8.3 O objetivo das instituições psiquiátricas

No presente tópico, a discussão gira em torno do que as famílias apresentam em

suas construções discursivas como objetivos do CAPS e das clínicas psiquiátricas.

Podemos observar abaixo que os entrevistados falam pouco, de maneira

explicita, dos objetivos do CAPS, valorizando-os de forma implícita ao falar e criticar

os objetivos que eles acreditam fazer parte das clínicas psiquiátricas.

Apenas Lúcia apresenta de maneira explícita a sua posição quanto ao CAPS,

retratando-o como um espaço que tem como objetivo diminuir a sobrecarga da família.

esse alivio que dá a família e a própria pessoa, usuário do CAPS vir
pro CAPS, eu acho que tem um lado muito bom (Lúcia)

é necessário realmente ou uma vigilância permanente, como eu já
botei em casa ou a clinica, agora aqui em Recife não tem clinica. A
Carolina já teve três vezes em clinica, né? (Lúcia)

eu acho que clinica é pra a pessoa ser salvaguardada de um suicídio,
de alguma coisa assim. A primeira vez ela tava fora de controle, foi
quando a gente ficou bem...(risos) bem aperreado, né? Sem poder
controlar a menina, né? E ai, ela foi pra clínica (Lúcia)

meus filhos falam : “tem que internar minha mãe, não pode continuar
enchendo o saco de todo mundo desse jeito”. Os quatro filhos queriam
que eu fosse internar ela, nunca mais ir buscar, nem olhar pra ela,
porque os filhos acham que ela não merece por esse trabalho que ela
tá dando, não merece dedicação (Sérgio).
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Na primeira fala, Lúcia apresenta o CAPS, novamente, como um espaço

alternativo para dar um “alívio” à família e “a própria pessoa”, se referindo ao usuário.

Em sua fala ela apresenta o CAPS como um espaço que tem como objetivo diminuir a

sobrecarga da família no cuidado com a pessoa com sofrimento psíquico e denomina

esse como “um lado muito bom” do CAPS.

Observamos em outras pesquisas, como em Randemark, Jorge e Queiroz (2004),

que as famílias entrevistadas, nesse caso em um CAPS público, também trazem o CAPS

com esse objetivo de “alívio” da sobrecarga:

Eu não tava mais agüentando[...] foi uma benção[...] foi um
amparo[...] é um apoio. Tenho medo de que ele receba alta. Acho que
vou me sentir abandonada [...] (546).

Porém, observamos outros objetivos do CAPS de forma implícita no discurso

dos entrevistados ao se referirem às clínicas particulares.

Lúcia nas suas outras duas falas traz a clínica como um espaço de “vigilância

permanente”, “salvaguardada de um suicídio, de alguma coisa assim” e quando não se

tem como “controlar a menina, né? E ai, ela foi pra clínica”. Essas são as situações que

Lúcia apresenta como objetivos da clínica.

Ao destacar a vigilância e o controle como objetivos da clínica, Lúcia exclui

esses como objetivos do CAPS, deixando implícito o espaço de cuidado e de tratamento

humanizado discutidos no tópico anterior, onde os entrevistados comparam o CAPS

como uma instituição de cuidado às clínicas psiquiátricas como um ambiente

“selvagem”, “desumano”, “punitivo”, que não cuida de seus usuários.

A fala de Sérgio, na qual ele fala do desejo dos filhos de internar a mãe numa

instituição manicomial, desejo do qual diz discordar, revela, sem subterfúgios, e sem a

etiqueta do politicamente correto, o conflito de que falávamos anteriormente. Segundo

Sérgio, os filhos afirmam que a mãe “enche o saco de todo mundo”, perturbando,

portanto, a dinâmica familiar, e que “fosse “internar ela e nunca mais ir buscar, nem

olhar pra ela”.
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Por todo o capítulo, observamos que as famílias aqui entrevistadas apresentam o

CAPS como um lugar de ocupação, de bem estar, de liberdade, de lazer, que possibilita

uma interação social entre seus usuários, e a clínica como um espaço desumano, de

castigo.

Alguns estudos (RANDEMARK, JORGE & QUEIROZ, 2004; SCHRANK &

OLSCHOWSKY, 2007) apresentam, embora tenham sido feitos em diversas regiões do

país e com o público diferente do nosso, resultados semelhantes ao nosso no que diz

respeito aos objetivos do CAPS. Eles teriam o objetivo de proporcionar diversão,

liberdade e ocupação.

E na pesquisa de Belini e Hirdes (2006) encontramos termos que descrevem os

manicômios como lugar de empobrecimento da vida humana, de usuários que neles

viviam vegetando, sem atividades e ocupação. Assim como encontramos em nossa

pesquisa.

Observamos, dessa forma, que os dois públicos, familiares do CAPS Casa Forte,

instituição particular, e de CAPS públicos de diversas regiões do Brasil, apresentam

semelhanças em seus discursos também quanto ao objetivo dos CAPS e das clínicas

psiquiátricas/manicômios.

Os CAPS são apresentados, pelos diferentes sujeitos entrevistados nas pesquisas

aqui apresentadas, como uma instituição que tem como objetivo aliviar a sobrecarga

familiar, proporcionar um tratamento mais humanizado, de liberdade, oferecendo bem

estar.

Já as clínicas particulares, apresentadas pelos familiares do CAPS Casa Forte,

fazendo um paralelo com os manicômios apresentados pelas demais pesquisas,

representam, nos discursos apresentados, um espaço de controle, desumano, de castigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos discursos destacados e analisados ao longo deste trabalho os familiares

entrevistados se utilizam de termos da literatura médico-psiquiátrico tradicional e da

literatura da Reforma Psiquiátrica para construir seus discursos, suas argumentações.

No grupo focal e nas entrevistas narrativas, observamos contradições e inconsistências

em suas falas ao apresentarem e descreverem o sofrimento psíquico e seu impacto na

dinâmica familiar. Há presença de um preconceito sutil em vários momentos dos

discursos ao relembrarem termos, expressões e práticas que eram encontradas no

movimento da psiquiatria clássica, esta trata a pessoa com sofrimento psíquico como

“louco”, incapaz, sem autonomia e sem responsabilidades sobre os seus atos.

Debruçou-se, num primeiro momento, na análise dos discursos dos familiares

entrevistados sobre a construção do sofrimento psíquico, ou seja, quais as categorias

utilizadas pelos sujeitos para nomear o sofrimento psíquico, como eles descrevem o

comportamento dos seus familiares com sofrimento psíquico e como eles explicam o

surgimento do sofrimento psíquico.

No que se refere as nomeações do sofrimento psíquico, os familiares se utilizam

de uma diversidade de categorias. Uma das categorias mais recorrentes nos discursos é

“problema”. Ela aparece como uma categoria generalista de sofrimento, ora permitindo

que as pessoas que apresentam esses “problemas” sejam vistas em suas especialidades,

quando os sujeitos utilizam outra categoria em seguida especificando qual o tipo de

“problema”; ora os aproximando de todas as pessoas, já que todo mundo tem algum

“problema”.

Observou-se também que eles utilizam-se predominantemente de categorias

oriundas do discurso médico-psiquiátrico, provavelmente por pertencerem à classe

escolarizada. Ao utilizar-se desse discurso, os sujeitos entrevistados constroem a

realidade de seus familiares com sofrimento a partir de uma ótica das doenças

psiquiátricas, afastando-os de qualquer categoria que os apresentassem como pessoas

moralmente responsáveis pelos seus atos. Dessa forma, remete a lembrança da origem

da psiquiatria clássica que trata o “louco” como alguém incapaz, inútil para a sociedade,

sem autonomia.
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Não foi encontrado nesta pesquisa o termo “louco” nos discursos dos

entrevistados, nem para nomear seus parentes com sofrimento, nem para se referir a

outros.

Ao descreverem o comportamento de seus familiares com sofrimento psíquico,

os sujeitos da pesquisa utilizam-se da metáfora do desequilíbrio. Seus familiares em

sofrimento psíquico são retratados como pessoas que desequilibram a vida familiar.

Esse desequilíbrio, para alguns desses familiares, são irreversíveis e a família precisa se

adaptar, pois isso reflete na dinâmica familiar. Além disso, eles se apresentam como

vítimas dos seus familiares em sofrimento que, para eles, são responsáveis pela

desestabilidade da dinâmica familiar.

Ao apresentarem as explicações da origem do sofrimento psíquico, os

entrevistados falam principalmente de influências psicossociais e biológicas. Alguns

familiares afirmam que o sofrimento psíquico foi desencadeado a partir de relações

interpessoais e dificuldades de viver em sociedade por conta de ansiedade, instabilidade

emocional. Em outra fala, o sofrimento psíquico é associado a um “problema do

cérebro”.

Analisou-se também a relação do sofrimento psíquico com as relações

familiares, qual o impacto que causou na dinâmica familiar e qual o papel da família no

tratamento do sofrimento psíquico.

Observou-se que os familiares descrevem sentimentos de culpa, de

constrangimento, de um adoecimento generalizado, ou seja, um adoecimento da família

como um todo, e o medo de contagio do sofrimento psíquico. Ao afirmarem que

algumas pessoas da família sentem-se constrangidas pelo comportamento do seu

familiar com sofrimento psíquico, os entrevistados argumentam desconhecerem o

sofrimento e, por isso, a dificuldade de aceitação.

No entanto, ao falarem de constrangimento, eles relatam que é um sentimento de

alguém da família e que os outros membros da família se sentem afetados por esse

sentimento. Observa-se também uma contradição bem específica no discurso de um dos

entrevistados. Ora ele apresenta seu familiar com sofrimento psíquico como responsável

por um abalo na dinâmica familiar, ora o apresenta como alguém que estruturou a vida

familiar.

Ao falarem sobre o papel da família, os entrevistados apresentam também

algumas contradições. Afirmam que a família tem o papel de cuidador, de estar a par do

tratamento do seu familiar com sofrimento psíquico, de inseri-los na sociedade,
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promover um ambiente de bem-estar para eles. Um discurso de elo entre a família e os

serviços substitutivos de saúde mental. Esses discursos são oriundos dos ideais da

Reforma Psiquiatra.

Por outro lado, observamos ainda que existe um discurso de que seus familiares

com sofrimento psíquico trazem uma sobrecarga para a família, causando desinteresse

de membros da família no seu tratamento. Além de um discurso de vitimização e

lamentação.

Por último, nos debruçamos nos discursos que se referem à relação da família

com os serviços psiquiátricos, nesse caso o CAPS e as clínicas particulares.

Observamos, nos argumentos dos sujeitos da pesquisa, a presença dos ideais da

Reforma Psiquiátrica ao apresentarem suas críticas a esses dois tipos de instituições.

As famílias apresentam os CAPS como um local de ocupação, que promove

bem-estar e a reinserção dos seus familiares com sofrimento psíquico no seio da

sociedade. Por outro lado, apresentam as clínicas particulares, nas quais seus familiares

já estiveram internados, como locais desumanos, que dopam seus pacientes para não

incomodarem, que os deixam ociosos e os maltratam.

Esse discurso encontrado nos remete aos motivos da luta da Reforma, quando

pessoas ligadas à saúde, familiares e pacientes, denunciam os manicômios por maus

tratos, super medicação e exclusão das pessoas com sofrimento psíquico.

Pode-se concluir, a partir das falas apresentadas, que apesar dos familiares

utilizarem de alguns termos e ideias politicamente corretas e de origem reformista, há

ainda a presença de um preconceito sutil, um discurso de sobrecarga, de responsabilizar

seus familiares com sofrimento psíquico por uma desestabilização da dinâmica familiar.

Há também, explicitamente, um discurso de desconhecer o sofrimento psíquico e

que, por isso, há a dificuldade na aceitação do familiar com esse diagnóstico.

Existe, portanto, uma necessidade de promover conhecimentos sobre o

sofrimento psíquico, seu tratamento e seu prognóstico. Faz-se necessário que os CAPS,

ao se proporem um tratamento de reabilitação psicossocial, reintegrem as pessoas com

sofrimento psíquico na sociedade e na dinâmica familiar, ampliem e reforcem suas

atividades e reuniões de esclarecimentos e orientações a família a respeito do sofrimento

mental para que, dessa forma, construam um laço do serviço com as famílias de maneira

clara e com informações necessárias que proporcionem esse vínculo.
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APÊNDICE A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Nº da aprovação no comitê de Ética em Pesquisa:
Contato com o Comitê de Ética: Av. Prof. Moraes Rego s/n - Cidade Universitária,
Recife – PE – CEP: 50670-901, Tel: 21268588
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco
Pesquisadores Responsáveis: Júlia Santos Silva (86280145) e Pedro de Oliveira Filho
(83-91260265)
Endereço: Av. Prof. Moraes Rego, 1235-Cidade Universitária, Recife-PE – CEP:
50670-901
E-mail: Júlia Santos (Julia_santos86@yahoo.com.br) e Pedro
(deoliveirafilhopedro@gmail.com)

Título do projeto: Produções Discursivas Sobre o Papel da Família no Tratamento
do Transtorno Mental: Um Estudo com Familiares de Usuários de um CAPS

Este termo de consentimento pode conter palavras que você não entenda. Peça aos
pesquisadores que expliquem as palavras ou informações não compreendidas
completamente.

1) Introdução:
Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa sobre tratamento do transtorno
mental. Se decidir participar dela, é importante que leia as informações que serão aqui
descritas sobre sua participação. A qualquer momento você pode desistir de participar e
retirar seu consentimento. Sua recusa não terá nenhum prejuízo em sua relação com os
pesquisadores ou com a instituição. Em caso de você decidir retirar-se do estudo,
deverá notificar ao pesquisador. É preciso entender a natureza e os riscos da sua
participação e dar seu consentimento livre e esclarecido por escrito.

2) Objetivo:
Identificar e analisar produções discursivas sobre o papel da família no tratamento de
pessoas com transtorno mental em discursos de familiares de classe média de um CAPS
transtorno particular.

3) Procedimento:
Sua participação envolve encontros de grupos focais, que terão como temas família,
tratamento do transtorno mental, o papel da família no tratamento de transtorno mental,
instituições de tratamento do transtorno mental e Reforma Psiquiátrica. Ao ser
convidado, já foi lhe dito qual seria a sua contribuição com esse estudo.

4) Riscos e desconfortos:
Há uma possibilidade de ocorrer algum desconforto de ordem emocional em relação ao
tema abordado em alguns participantes do projeto durante a realização da coleta de
dados.

5) Benefícios:
Vários benefícios podem advir de sua participação tal como a abertura de espaços para
a discussão da temática do papel da família no tratamento do transtorno mental, trocar
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experiências com outros sujeitos da pesquisa, possibilitando novas reflexões sobre o
tema.

6) Custos e reembolso:
Sua participação no estudo não acarretará nenhum gasto para você. Informamos que,
também, você não receberá pagamento pela sua participação.

7) Caráter confidencial dos registros:
Os pesquisadores se comprometem a manter em absoluto sigilo todos os dados de
caráter estritamente pessoal e aqueles integrantes de sua identidade específica. Os
dados revelados por você serão processados, integrados aos dados dos demais
pesquisados, considerados e analisados em conjunto para efeito de estudos e discussões
científicas. Isso significa que você não será identificado quando o material de seu
registro for utilizado, seja para propósitos de publicação científica ou educativa.

8) Declaração de consentimento:
Li ou alguém leu pra mim as informações contidas nesse documento antes de assinar
esse termo de consentimento. Declaro que fui informado das inconveniências, riscos e
benefícios que podem vir a ocorrer em consequência da pesquisa. Declaro que tive
tempo suficiente para ler e entender as informações acima. Declaro, também, que toda
a linguagem técnica utilizada na descrição desse estudo de pesquisa foi
satisfatoriamente explicada e que recebi respostas para todas as minhas dúvidas.
Confirmo, ainda, que recebi uma cópia deste termo de consentimento. Compreendo que
sou livre para me retirar do estudo em qualquer momento, sem perda de benefícios ou
qualquer outra penalidade. Dou meu consentimento de livre e espontânea vontade e
sem reservas para participar como voluntário (a), deste estudo.

________________________________ _______________________
Assinatura do participante Local e data

_________________________________
EM LETRA DE FÔRMA

Atesto que expliquei, cuidadosamente, a natureza e o objetivo deste estudo, os
possíveis riscos e benefícios da participação no mesmo, junto ao participante. Tenho
bastante clareza que o participante recebeu todas as informações necessárias, que foram
fornecidas em linguagem adequada e compreensível e que ele (a) as compreendeu.

________________________________ _______________________
Assinatura do pesquisador Local e data

________________________________ _______________________
Assinatura do pesquisador Local e data

________________________________ _______________________
Assinatura da testemunha 1 Local e data
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________________________________ _______________________
Assinatura da testemunha 2 Local e data
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APÊNDICE B
ROTEIRO DO GRUPO FOCAL

• O CAPS como um espaço de tratamento para transtornos mentais

• O que entendem sobre “Reforma Psiquiátrica”

• Como recebem as transformações e ideais da Reforma Psiquiátrica

• O Hospital Psiquiátrico como espaço de tratamento de transtorno mental

• O significado de “família”

• A família e sua relação com o Hospital Psiquiátrico

• Família e sua relação com o CAPS

• A Família e o transtorno Mental
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APÊNDICE C
ROTEIRO DA ENTREVISTA NARRATIVA

• Quando os primeiros sintomas começaram a ser percebidos pela família? Quais
foram os primeiros sintomas percebidos? Quais os seus sentimentos e da família nesse
momento?

• Quais foram as primeiras ações da família diante dessa nova situação?

• Qual foi o diagnóstico médico? Quais os seus sentimentos e da família diante do
diagnóstico?

• Quais as ações sugeridas pelo médico? Foram realizadas pela família? Que outras
ações, além das sugeridas pelo médico, foram realizadas pela família?

• Como a família como um todo (tios, primos, avós, sobrinhos) recebeu a notícia do
diagnóstico?

• Houve mudanças familiares em questões de cunho financeiro, educacional, afetivo?

• Houve mudanças em sua rotina e na rotina familiar a partir do diagnóstico? Quais?

• Qual a sua participação e a participação da família no tratamento do usuário?

• Você e os outros familiares percebem comportamentos diferenciados de outras
pessoas em relação ao usuário? Que comportamentos? Em que locais esses
comportamentos são percebidos? Quais os sentimentos e reações da família?

• Quais as suas expectativas em relação ao seu futuro e ao futuro do usuário?
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Rua Marechal Rondon, 256, Casa Forte | Recife | Pernambuco

Fone: 81 3441-0433
Fax: 81 3268-8326

Recife, 11 de Novembro de 2010,

Informo aos interessados que o Projeto de Pesquisa

sofrimento psíquico: Um estudo com familiares de usuários de um CAPS privado

será desenvolvido pela pesquisadora Júlia Santos Silva sob

Pedro de Oliveira Filho.

Essa investigação vai ter sua coleta de dados realizada nesta instituição.

O objetivo da pesquisa é

papel da família no tratamento de pessoas com tra

internação, em discursos de familiares de classe média de um CAPS transtorno

por um lado, e por outro, os níveis de satisfação as demais pessoas que compõem a

comunidade institucional de nosso estabelecimento.

Para a obtenção dos dados, a pesquisadoras, após a aprovação do projeto de

pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa, deverá coletar os dados necessários a partir

ANEXO 1
CARTA DE ANUÊNCIA

Rua Marechal Rondon, 256, Casa Forte | Recife | Pernambuco

Novembro de 2010,

CARTA DE ANUÊNCIA

Informo aos interessados que o Projeto de Pesquisa intitulado “

Um estudo com familiares de usuários de um CAPS privado

será desenvolvido pela pesquisadora Júlia Santos Silva sob orientação do Professor Dr.

Essa investigação vai ter sua coleta de dados realizada nesta instituição.

O objetivo da pesquisa é Identificar e Analisar produções discursivas sobre o

papel da família no tratamento de pessoas com transtorno mental, com histórico de

internação, em discursos de familiares de classe média de um CAPS transtorno

por um lado, e por outro, os níveis de satisfação as demais pessoas que compõem a

comunidade institucional de nosso estabelecimento.

a obtenção dos dados, a pesquisadoras, após a aprovação do projeto de

pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa, deverá coletar os dados necessários a partir

intitulado “Família e

Um estudo com familiares de usuários de um CAPS privado”

orientação do Professor Dr.

Essa investigação vai ter sua coleta de dados realizada nesta instituição.

Identificar e Analisar produções discursivas sobre o

nstorno mental, com histórico de

internação, em discursos de familiares de classe média de um CAPS transtorno privado,

por um lado, e por outro, os níveis de satisfação as demais pessoas que compõem a

a obtenção dos dados, a pesquisadoras, após a aprovação do projeto de

pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa, deverá coletar os dados necessários a partir
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de uma intervenção com grupos focais e observação participante. A coleta de dados será

realizada dentro desta instituição.

Informo que este estabelecimento concorda com esses procedimentos, a

autoriza, dá seu aceite e sua anuência ao mesmo e oferece seu apoio institucional no que

se fizer necessário.

_________________________________________

Assinatura
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