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 Frase criada pela pesquisadora a partir de um caso clínico discutido em um seminário realizado no 
Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi) de Campina Grande-PB. Segundo o relato do caso, a 
irmã de um usuário se recusa a receber em sua casa a visita de uma das psicólogas do CAPSi, 
dizendo estar cansada de “todo mundo chegar lá dizendo o que ela tem que fazer”. 
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RESUMO 

 
 
RODRIGUES, Sthéfani Gomes. “É assim que deve ser”: o governamento das 
famílias e os serviços de assistência em saúde mental infantil. Dissertação 
(Mestrado em Psicologia) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife-PE, 2011. 
 
Essa dissertação tem como objetivo analisar os lugares atribuídos aos familiares no 
processo terapêutico de crianças usuárias do CAPS infantil de Campina Grande-PB 
no discurso dos profissionais da instituição. Para o desenvolvimento dessa discussão 
recorremos aos conceitos de biopoder e governamentalidade de Michel Foucault. 
Nesse sentido, compreendemos as políticas públicas em saúde mental como parte 
das novas estratégias de gestão da população, onde o que se coloca é não só a 
gestão das vidas, mas a gestão dos riscos, nesse caso, os riscos psíquicos. O 
presente estudo dialoga com os estudos da Psicologia Discursiva considerando 
autores como Potter e Wetherrell. Na pesquisa, utilizamos observações, registradas 
em diário de campo e entrevistas com os profissionais da instituição. Em seguida, 
foi feita a análise do discurso considerando a função, construção e variabilidade 
discursivas. A partir do material, observou-se que os profissionais tendem a negar a 
função reguladora e normativa da instituição. Em seus discursos, a maioria dos 
profissionais não admite as regras como obrigatoriedade, sendo utilizados termos 
substitutivos como “combinados” e “acordos”. A família, geralmente, é vista como 
desorganizada e o sofrimento psíquico da criança é atribuído a essa 
desorganização. Atribui-se à instituição a função de “organizador psíquico”, para 
tanto, ela deve organizar a família desestruturada. O estabelecimento de regras é 
visto como elemento organizador da família e da criança. O discurso da maioria dos 
profissionais culpabiliza e responsabiliza os familiares tanto pelo sofrimento 
psíquico da criança quanto pela não adesão ao tratamento ou realização 
inadequada do tratamento. Porém, também, aparecem discursos que reconhecem 
as dificuldades enfrentadas pelos familiares, sendo descritas como: sentimento de 
frustração por ter um filho diferente, dificuldade de aceitar o problema do filho, 
questões financeiras, entre outras. Partindo da análise, observamos uma 
desvalorização dos saberes dos familiares e uma legitimação dos saberes 
especializados, que conduzem a melhor forma de cuidar e tratar a criança em 
sofrimento psíquico. Nesse contexto, vemos o CAPS infantil como um agente 
normalizador das condutas da população e entendemos as ações dos familiares que 
faltam, não cumprem as orientações em casa, não querem participar do grupo de 
família, ou a própria negação da doença, etc., como resistência, uma postura de 
insubmissão diante dos saberes especializados, que estabelecem uma verdade 
sobre a melhor forma de cuidar e tratar a criança em sofrimento psíquico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Governamentalidade, Saúde Mental Infantil, Família, Psicologia 
Discursiva 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 

RODRIGUES, Sthéfani Gomes. "It's the way it should be": the governance of families 
and the care services in child mental health. Dissertation (Masters in Psychology) - 
Post Graduation Program in Psychology, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife-PE, 2011. 
 
This dissertation aims to analyze the seats allotted to families in the therapeutic 
process in children users of CAPS child of Campina Grande-PB in the discourse of 
professionals of the institution. For the development of this discussion we resorted 
to the concepts of biopower and governmentality from  Michel Foucault. In this 
sense, we understand the public policies on mental health as part of new 
management strategies of the population, where what arises is not only the 
management of lives, but the management of risks, and in this case, the 
psychological risks. This study follows the studies of Discursive psychology taking 
into consideration authors like Potter and Wetherrell. In the research, we used 
observations, recorded in a field diary and interviews with professionals of the 
institution. Then, the analysis was of the discourse was made considering the role, 
construction and discursive variability. From the material, it was observed that 
professionals tend to deny the normative and regulatory role of the institution. In 
their conversations, most professionals do not admit the rules as mandatory, and 
use substitute terms such as “consensus" and "agreements". The family is usually 
viewed as disorganized and psychological suffering of the children is attributed to 
this disorganization. It is attributed to the institution the function of "psychological 
organizer," to do so, it must organize the dysfunctional family. The establishment 
of rules is seen as an organizing element of family and child. The discourse of most 
professionals blames the children’s relatives for the psychological distress and for 
non-adherence to treatment or inadequate implementation of treatment. Also, 
there are discourses that acknowledge the difficulties faced by relatives, being 
described as: feeling of frustration by having a different child, difficulty in 
accepting the problem of the child, financial matters, among others. Based on the 
analysis, we observed a devaluation of knowledge of family members and a 
legitimation of specialized knowledge, leading to the best care for treating 
children in psychological distress. In this context, we see CAPS as an agent of the 
conducts of the population and we understand the actions of family members who 
are absent, do not meet the guidelines at home, do not want to participate of the 
family group, or the complete denial of the illness as resistance, an attitude of 
insubordination to the specialized knowledge that establish a truth about how to 
best care for and treat the children in psychological distress. 
 
KEYWORDS: Governmentality, Child Mental Health, Family, Psychology Discourse 
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INTRODUÇÃO 
 

 

1 Escolha e Problematização do Tema 

 

 

 O interesse em fazer pesquisa no campo da saúde mental já vem desde os 

tempos de graduação, quando fiz parte do Programa de Iniciação Científica (PIBIC) 

e trabalhei com representações sociais dos familiares de usuários do CAPS e do 

Hospital psiquiátrico acerca da importância da família no processo terapêutico. 

Dessa pesquisa também resultou meu trabalho de conclusão de curso “O olhar 

materno sobre a loucura”, em 2007, pela Universidade Estadual da Paraíba-UEPB.  

 Apesar de gostar muito desse campo de estudos, resolvi conhecer outras 

áreas de pesquisa. Por isso, o projeto que submeti para a seleção do mestrado se 

propunha a estudar a violência de gênero em discursos de homens e mulheres 

envolvidos em conflitos familiares mediados pela delegacia especializada de 

atendimento à mulher de Campina Grande-PB. Pois bem, passei na seleção do 

mestrado, mas quando comecei a desenvolver meu projeto de pesquisa na temática 

de violência contra a mulher não me senti muito à vontade. As leituras de gênero 

me angustiavam e acabei desistindo de trabalhar com o tema. Foi quando propus a 

minha orientadora trabalharmos algo no campo da saúde mental que para mim era 

mais familiar e instigante. Aceitando minha proposta, mais ou menos em setembro 

de 2009, recomecei meu projeto, redirecionando as leituras, fazendo observações 

na instituição que desejava trabalhar e reescrevendo o projeto.   

 Ao pensar sobre o que pesquisar em saúde mental, uma vez que este campo 

vem sendo bastante explorado em estudos das mais diversas áreas, principalmente, 

pelo contexto da reforma psiquiátrica vivenciada em nosso país desde a década de 

80, fiz uma pesquisa bibliográfica na internet. Com isso, tinha o intuito de verificar 

acerca dos temas mais estudados no campo da saúde mental. Em conversas com 

minha orientadora surgiu o desejo de focar meu estudo no campo da saúde mental 

infantil. Dessa forma, direcionamos a pesquisa bibliográfica para esse tema em 

busca de perceber as brechas existentes ou o que ainda poderia ser explorado. Para 
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tanto, realizei consultas nos sites do Banco de Teses da CAPES, Scielo, BVS, entre 

outros. 

 No Banco de Teses da CAPES, utilizei os seguintes descritores: “saúde mental 

infantil”, “transtornos mentais na infância” e “CAPS infantil”, encontrando um 

total de 43 trabalhos com a temática da saúde mental, dentre esses, 29 teses 

estavam voltadas para questões da saúde mental na infância. Utilizando os mesmos 

descritores no Scielo, encontrei um total de 33 artigos publicados no Brasil, desses, 

22 artigos tratavam especificamente da temática de interesse.  

 Pude observar, através dessa revisão bibliográfica, que a grande maioria dos 

artigos e teses acerca da temática “saúde mental na infância” foi publicada no 

período de 2000 a 2008, sendo bem mais freqüentes do ano 2005 em diante. O 

aumento de estudos no campo da saúde mental infantil nesse período certamente 

teve influência do momento de expansão do modelo assistencial brasileiro 

vivenciado de 2002 a 2004, como discute Borges e Baptista (2008). De acordo com 

os autores, ocorreu nesse período uma explícita política de redução do porte 

hospitalar, resultando no Programa Anual de Reestruturação da Assistência 

Psiquiátrica Hospitalar no SUS, em 2004 (GM nº 52/04). Houve, também, a criação 

do Programa de Volta pra Casa e a expansão da rede assistencial ao se criar a 

classificação CAPS I, II e III, de acordo com a abrangência populacional. Vale 

ressaltar que nesse momento surgiram, ainda, os Centros de Atenção Psicossocial 

Infantil (CAPSi) voltados para crianças e adolescentes, fato que certamente 

impulsionou estudos no campo da saúde mental infantil, e os CAPSad voltados para 

dependentes de substâncias psicoativas. Todos os tipos de CAPS foram 

normatizados através das Portarias GM nº 336 e SAS nº 189, ambas de 2002. 

Quanto às áreas do conhecimento que tem produzido esses artigos e teses, 

verifiquei uma grande variedade de cursos discutindo a questão da saúde mental 

infantil como Medicina, Psicologia, Psiquiatria, Neurociências, Ciências Biológicas, 

Epidemiologia, Enfermagem, Saúde Publica, Saúde Coletiva, Serviço Social, Estudos 

da Linguagem, Arquitetura, entre outros. Nesses trabalhos, observei uma 

predominância de estudos voltados para a identificação/diagnóstico de transtornos 

mentais na infância, havendo uma ênfase nos estudos de transtornos invasivos 

como o autismo; fatores e mutações genéticas em crianças com transtornos 

invasivos; problemas de desenvolvimento; problemas de aprendizagem; fatores 
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sociais de risco para o desenvolvimento de problemas mentais/emocionais em 

crianças e adolescentes; formação de vínculo e sua influência sobre o 

desenvolvimento de transtornos mentais/emocionais na infância e na adolescência; 

os direitos das crianças e dos adolescentes portadores de transtornos mentais; 

implementação de serviços de assistência às crianças e aos adolescentes com 

transtornos mentais.  

Diante do estudo bibliográfico realizado, destacamos a complexidade e o 

caráter transversal do tema que pretendemos estudar. Respaldando tal afirmação, 

endossamos a discussão trazida por Couto et al. (2008) sobre a necessidade de 

visibilizar a especificidade do público infantil no campo da saúde mental, não se 

podendo fazer uma simples extensão das estratégias de cuidado da população 

adulta. Nesse sentido, salientamos a importância dos estudos com essa temática, 

sendo vista por diversas áreas do conhecimento, no intuito de criar uma rede de 

discussões condizentes com a magnitude do problema.  

Através da leitura de trabalhos publicados acerca da saúde mental na 

infância e da revisão bibliográfica realizada, senti-me ainda mais instigada em 

realizar minha pesquisa acerca dessa temática. Como observei haver poucas 

pesquisas realizadas especificamente nos Centros de Atenção Psicossocial Infantil 

(CAPSi)2 e por perceber nos textos lidos uma demanda em se discutir os aspectos 

institucionais, implementação e práticas desenvolvidas por esses tipos de serviços 

assistenciais, decidi realizar minha pesquisa nessa instituição. Faltava agora decidir 

o que estudar. Qual seria meu objeto de pesquisa? No intuito de definir meu 

objeto, realizei um contato com a coordenadora de saúde mental de Campina 

Grande-PB falando do meu interesse em realizar um estudo em um dos CAPSi  do 

município. Ela foi muito receptiva e mostrou o interesse da instituição em 

contribuir com a realização de pesquisas.  

Assim, entre os meses de setembro e outubro de 2009, realizei observações 

do funcionamento (oficinas terapêuticas, reuniões da equipe, reuniões com a 

família) do Centro Campinense de Intervenção Precoce, conhecido como CAPSinho, 

no intuito de orientar a definição do meu objeto de pesquisa.  

Por meio das observações, pude perceber que os discursos dos profissionais 

enfatizavam muito o compromisso da família (o cumprimento das normas 
                                                 
2
 Ao longo do trabalho utilizaremos a sigla CAPSi em referência ao Centro de Atenção Psicossocial 
Infantil.  
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institucionais, dos horários, das consultas marcadas, entre outros) para a 

permanência da criança no processo terapêutico. Sendo atribuído o desligamento 

da criança do serviço à falta de compromisso dos pais, principalmente da mãe. 

Nesse sentido, interessei-me por orientar minha pesquisa pelo seguinte 

questionamento: qual o lugar atribuído a família no processo terapêutico de 

crianças usuárias do CAPSi nos discursos dos profissionais? Quais normas devem ser 

seguidas pelos familiares para que as crianças sejam atendidas? Quais as exigências 

atribuídas à família acerca do tratamento e cuidado de seus filhos? Como os 

profissionais se referem aos familiares que resistem de alguma forma ao 

tratamento e à instituição? 

Esses questionamentos tornam-se relevantes para compreendermos a 

dinâmica da relação entre profissionais e família ou instituição e família, bem 

como para refletirmos acerca das forças de poder e resistência presentes nessas 

relações, partindo do pressuposto que as instituições (representadas aqui tanto 

pelo CAPSi quanto pela família) fazem parte dos mecanismos de regulamentação da 

vida da população pelo Estado, como propõe Foucault (1999; 2008).     

Acreditamos na relevância desse tipo de discussão para o campo da saúde 

mental infantil, uma vez que crianças e mulheres foram os principais alvos da 

normalização produzida pelos Estados Modernos. Essa normalização foi 

impulsionada pela parceria Estado-medicina que criou, no século XIX, uma gama de 

regulamentações para o controle do corpo, da sexualidade, dos comportamentos, 

das epidemias, da procriação, etc. Tendo como sustentação dessas políticas e 

práticas o discurso do bem-estar da população, como discutido por Ribeiro (2006). 

Desse modo, através do presente estudo pretendemos contribuir para a 

tomada de uma reflexão crítica acerca dos discursos e práticas produzidos nos 

serviços de assistência às crianças em sofrimento psíquico, destacando as relações 

de poder que perpassam a relação instituição-família.     

Além disso, as reflexões tecidas nessa pesquisa visam contribuir para a 

efetivação das novas propostas de assistência mental, as quais buscam superar o 

modelo hospitalocêntrico prevalecente como lugar de tratamento das “doenças 

mentais” por grande parte da história. Nessa medida, percebemos esse estudo  

como mais uma contribuição para refletirmos acerca das práticas efetivadas nos 
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serviços substitutivos, de forma a evitarmos, como destaca Amarante (2007), a 

institucionalização desses serviços ao modelo da psiquiatria tradicional. 

 

 

2 Saúde mental e Infância 
 

 

Falar acerca de saúde mental no Brasil é uma possibilidade recente, só 

possível a partir do processo de reforma psiquiátrica, como afirma Borges e 

Baptista (2008). 

 A partir de 1960, o modelo manicomial de assistência às pessoas em 

sofrimento psíquico começa a ser questionado. Em oposição a esse sistema 

hospitalocêntrico, algumas práticas começam a ser desenvolvidas na Europa como a 

Psiquiatria preventiva e comunitária – expandindo serviços intermediários; e as 

comunidades terapêuticas que buscavam a humanização dos hospitais. Apenas em 

1978, inicia-se o movimento de reforma psiquiátrica no Brasil, ganhando expressão 

através do Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM), que criticava o 

modelo hospitalocêntrico, as más condições de trabalho e de tratamento e a 

privatização da assistência psiquiátrica. No final da década de 1980, a noção de 

desinstitucionalização é incorporada ao movimento sob a influência das idéias de 

Franco Basaglia. O MTSM passa a defender a desconstrução da instituição 

manicomial, entendendo-a como todo aparato disciplinar, institucional, ideológico, 

técnico, jurídico entre outros que lhe dão sustentação (Amarante, 1998). 

O hospital psiquiátrico surge no século XIX, como lugar de diagnóstico e 

classificação. Nele, o médico é aquele que pode dizer a verdade da doença pelo 

saber que dela tem e pode produzir a doença em sua verdade e submetê-la pelo 

poder que a sua vontade exerce sobre o próprio doente. Durante o século XIX, o 

saber médico vai ser posto em questão e o seu poder será abalado. Disso resulta o 

movimento da “despsiquiatrização”, representada pela psico-cirurgia, psiquiatria 

farmacológica e pela psicanálise. Nesse movimento não se busca anular o poder 

médico, mas antes, deslocá-lo em nome de um saber mais exato (FOUCAULT, 

1979).  
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 A antipsiquiatria vem se opor ao movimento de despsiquiatrização que na 

verdade são conservadores do poder médico sobre a loucura, partindo do 

pressuposto que não se trata de retirar o louco do asilo, mas de um trabalho 

interno de destruição sistemática. Trata-se, ainda, de transferir para o próprio 

doente o poder de produzir sua loucura e a verdade de sua loucura, ao invés de 

reduzi-la a nada (idem, ibdem). 

 No Brasil, as discussões pela reestruturação da assistência psiquiátrica 

ganham destaque nas décadas de 1980 e 1990. Um marco histórico para o setor de 

saúde mental foi a Conferência Regional para a Reestruturação da Assistência 

Psiquiátrica realizada em Caracas no ano de 1990. Este encontro foi de relevante 

importância na promoção de mudanças em nível do Ministério da Saúde e nele foi 

promulgado o documento final intitulado “Declaração de Caracas”. Nesse 

documento, países da América Latina, inclusive o Brasil, comprometeram-se com a 

promoção da reestruturação da assistência psiquiátrica, a revisão crítica do papel 

hegemônico e centralizador do hospital psiquiátrico, a garantia dos direitos civis, 

da dignidade pessoal, dos direitos humanos dos usuários e propiciar a permanência 

destes no meio comunitário (HIRDES, 2009). 

Em 2001, a efetivação da reforma psiquiátrica brasileira ganhou força com a 

promulgação da Lei federal n.º 10.216, que dispõe sobre a proteção e os direitos 

das pessoas portadoras de transtorno mental e redireciona o modelo assistencial 

mental. 

Nesse contexto de reforma psiquiátrica, as discussões acerca da saúde 

mental infantil ganham visibilidade. O processo de substituição dos leitos 

hospitalares por serviços alternativos de assistência às pessoas em sofrimento 

psíquico vem enfatizar a complexidade e especificidade do grupo infantil que 

utilizam esses serviços. Desse modo, aumenta a necessidade de rediscutir as formas 

de tratamento, os serviços oferecidos, bem como as próprias concepções acerca de 

saúde mental na infância.   

 Além do movimento de Reforma Psiquiátrica, o processo de 

redemocratização do país na década de 70, destacando a promulgação da Carta 

Constitucional de 1988, marco da democracia e dos direitos, bem como a 

promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, que reconhece a 

condição de sujeitos de direitos tributados a crianças e adolescentes, deu 
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visibilidade e ampliou as condições para que a questão da saúde mental infantil 

fosse rediscutida. O movimento de Reforma Psiquiátrica brasileira ganhou força, 

mostrando a necessidade de se desenhar novas diretrizes de assistência aos 

portadores de transtornos mentais. Assim, tendo por base esse novo ideário, foi 

constituída no Brasil a gestão da saúde mental no SUS, cuja responsabilidade 

principal é promover a efetiva substituição do antigo modelo asilar por uma rede 

de cuidados de base territorial e comunitária. 

No caso específico da saúde mental infanto-juvenil, os elevados índices de 

crianças e adolescentes em sofrimento psíquico, a insuficiência da assistência e a 

carência de obras e estudos que abordem esse campo enfatizaram a necessidade de 

uma maior preocupação por parte das políticas públicas com essa problemática. 

Confirmando a dimensão desse problema em nosso país, dados estimam que 

de 10% a 20% da população de crianças e adolescentes sofrem de transtornos 

mentais. Desse total, de 3% a 4% necessitam de tratamento intensivo. Entre os 

males mais freqüentes estão: a deficiência mental, o autismo, a psicose infantil, os 

transtornos de ansiedade. Observa-se, também, aumento da ocorrência do uso de 

substâncias psicoativas e do suicídio entre adolescentes. (BRASIL, 2005). 

Reconhecendo que o quadro merece atenção especial do setor público, o 

Ministério da Saúde, aderindo à idéia proposta pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e pela Federação Mundial de Saúde Mental, tem priorizado a construção de 

uma nova Política de Saúde Mental, voltada para a infância e adolescência. Tem, 

com essa política, o intuito de preencher uma lacuna histórica: a ausência de uma 

política de saúde mental voltada para esse público, e que tem tido como 

conseqüência mais trágica o tratamento ausente ou inadequado de crianças e 

adolescentes (BRASIL, ibidem). 

O Ministério da Saúde tem tomado algumas estratégias de gestão da política 

para crianças e adolescentes como: a implantação do Fórum Nacional, com a 

finalidade de construir, coletiva e intersetorialmente, as bases, princípios e 

diretrizes de uma política pública de saúde mental especificamente dirigida a este 

segmento e o investimento na ampliação da rede CAPSi (atualmente há 75 CAPSi 

cadastrados). Contudo, estes serviços, assim como os CAPS III, têm apresentado um 

indicador de expansão aquém do necessário, requerendo ações efetivas das 
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instâncias de gestão para viabilizar sua implantação, especificamente nas cidades 

de médio e grande porte (BRASIL, 2007). 

As diretrizes dessa política de assistência às crianças e aos adolescentes 

reconhecem a necessidade de efetiva articulação das redes de saúde mental com 

as redes e/ou equipamentos para infância e adolescência do território, 

particularmente com os dispositivos da educação, saúde geral, assistência social, 

justiça, garantia de direitos, cultura, esportes, lazer. 

Couto et al. (2008) destaca algumas dificuldades enfrentadas para o 

desenvolvimento e implantação da política pública em saúde mental infanto-

juvenil, dentre elas: necessidade de expansão da rede CAPSi, que está aquém da 

necessidade; a necessidade de ampliação dos diferentes serviços que compõe a 

rede de cuidados; a gestão territorial das demandas; a desarticulação de serviços 

públicos para infância e adolescência, que compromete o princípio da 

intersetorialidade, entre outros.  

 Entendemos a dificuldade exposta pelo autor acima e não desacreditamos 

essa realidade, contudo, gostaríamos de uma última reflexão para pensar a 

atualidade do campo das reformas. Para Foucault (2003a), uma reforma não se faz 

com submissão diante de palavras prescritivas e proféticas. A necessidade de se 

reformar não deve servir como limite ao exercício da crítica, limitando-nos a fazer 

o que nos resta fazer. O autor nos diz que seu projeto é derrubar algumas 

evidências e lugares comuns acerca da loucura, da normalidade, da doença, da 

delinqüência e da punição. Para Foucault o poder não é nunca uma substância e o 

governo dos homens pelos homens supõe uma racionalidade e não uma violência 

instrumental. Nesse sentido, diz: 

 

Aqueles que resistem ou se rebelam contra uma forma de poder não 
deveriam se contentar em denunciar a violência ou criticar uma 
instituição. A crítica do poder exercido sobre os doentes mentais ou 
loucos, não deve se limitar às instituições psiquiátricas [...] A 
questão é: como são racionalizadas as relações de poder? Colocar 
essa questão seria a única maneira de evitar que outras instituições, 
com os mesmos objetivos e os mesmos efeitos, tomem o seu lugar 
(FOUCAULT, 2003a, p.161) 

 

Diante dessa reflexão, destacamos que o longo processo que visava assistir às 

crianças e aos adolescentes, como foi discutido nesse texto, resultou, por um lado, 
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na institucionalização do cuidado e, por outro, na criminalização da infância pobre, 

gerando um quadro que, no limite, é um quadro de desassistência, abandono e 

exclusão, como expõe a publicação do Ministério da Saúde intitulada “Caminhos 

para uma política de saúde mental infanto-juvenil”. 

Destarte, esperamos que nosso trabalho, como propõe Foucault, possibilite 

uma reflexão sobre as evidências e lugares comuns da normalidade, da doença, da 

delinqüência e da saúde mental infantil, contribuindo para o exercício de práticas 

promotoras da autonomia e cidadania das crianças em sofrimento psíquico e seus 

familiares por meio dos serviços de assistência em saúde mental infantil. 

 

 

3 Objetivos e Organização da Dissertação 
 

 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar os lugares atribuídos aos 

familiares no processo terapêutico de crianças usuárias do CAPSi nos discursos dos 

profissionais. Nesse sentido, buscaremos: 1) Identificar quais as exigências e 

prescrições a serem seguidas pelos familiares para a entrada da criança no 

tratamento; 2) Observar quais as normas e regras direcionadas à família em relação 

à participação e permanência no tratamento da criança; 3) Verificar como os 

familiares são posicionados pelos profissionais em relação ao tratamento das 

crianças usuárias e compreender os possíveis efeitos desses posicionamentos para a 

relação família/instituição.  

A dissertação está organizada em três capítulos. No primeiro “A arte de 

governar famílias”, buscamos discutir os conceitos de Biopoder e 

governamentalidade de Foucault (1979; 1999; 2008). Enfocamos as transformações 

no exercício do poder que passa do antigo poder soberano de fazer morrer ou 

deixar viver para um poder de fazer viver e deixar morrer. Essa nova forma de se 

exercer o poder, o biopoder, surge em uma sociedade na qual o poder político 

passa a assumir como tarefa a gerência sobre a vida. Nesse contexto, a família 

passa a ser utilizada como instrumento no governamento da população. Seguimos 

nossa discussão apontando novas transformações no campo da governamentalidade, 

onde, na modernidade tardia, a preocupação do governo passa de uma gestão da 
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vida para uma gestão dos riscos. Para tanto, utilizamos autores como Spink (2001), 

Spink, Medrado e Mello, (2002), Spink et al. (2008). Partindo dos conceitos de 

biopoder, governamentalidade e sociedade de risco, buscamos destacar como a 

família e a criança serviram de instrumentos para o exercício da 

governamentalidade estatal sobre a população por meio de diversas estratégias de 

governamento das condutas. Assim, utilizamos as discussões trazidas por autores 

como Foucault (1979; 1999; 2008), Donzelot (1980), Costa (1999), Rizinni e Pilotti 

(2009), Boarini e Borges (1998), Ribeiro (2006), entre outros. No segundo capítulo 

apresentamos os aportes teóricos e metodológicos que nortearam a pesquisa, bem 

como apresentamos os passos de produção e análise dos dados. O terceiro capítulo 

mostra os resultados da pesquisa organizados em torno dos seguintes temas: 

exigências institucionais para a participação da criança no serviço; normas e regras 

a serem seguidas pela família para a permanência da criança no tratamento; a 

participação dos familiares no tratamento; a adesão da família ao tratamento; o 

discurso do risco psíquico. Seguimos com nossas considerações finais, referências, 

anexos e apêndices.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

A ARTE DE GOVERNAR FAMÍLIAS 
 

 

 No presente capítulo iremos discutir os fundamentos teóricos que orientaram 

a pesquisa. Desse modo, organizamos o capítulo em três itens: no primeiro, 

“Biopoder e Governamentalidade”, discutiremos os conceitos foucaultianos de 

biopoder e governamentalidade, destacando a importância destes para as reflexões 

tecidas ao longo do nosso trabalho; no segundo, “Novas Estratégias de 

Governamentalidade na Sociedade de Risco”, a partir da expressão “risco 

psíquico” utilizada pelos participantes da pesquisa, destacamos as discussões 

presentes na literatura sobre o conceito de risco, mostrando as mudanças nas 

formas de governamento da população que, na modernidade tardia, não consiste 

mais não gestão da vida simplesmente, mas passa a ser exercida por meio da 

gestão dos riscos; no terceiro, “O Governamento da Criança e da Família”, 

buscaremos refletir sobre a utilização da criança e da família para o governamento 

da população pelo Estado. Para tanto, discorreremos acerca dos processos que 

constituíram esse governamento por meio da família, como o processo de 

medicalização ao qual a família foi submetida, fundamentado, principalmente, 

pelo discurso médico-higienista, e a constituição da família nuclear como 

conseqüência dessa medicalização. Discutiremos, ainda, sobre alguns percursos das 

políticas de assistência à infância no Brasil, entendendo-as como novas estratégias 

de governamento da criança e da família. 
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1.1 Biopoder e Governamentalidade 
 

 

Ao nos questionarmos acerca dos lugares atribuídos a família no processo 

terapêutico de crianças usuárias do CAPSi nos discursos dos profissionais, 

pretendemos, principalmente, refletir sobre as relações de poder que circulam na 

relação instituição, representada nesse estudo pela figura dos profissionais, e 

usuários, representados pela família. Para o desenvolvimento dessa discussão 

recorreremos aos conceitos de biopoder e governamentalidade de Foucault (1979; 

1999; 2008). Desse modo, é preciso saber em que consiste e de que modo cada um 

desses conceitos pode nos servir. 

Foucault (1995) diz que não há vida em sociedade sem relações de poder. 

Acerca disso, Veiga-Neto e Lopes (2007) destacam que não há relações sociais que 

não estejam impregnadas e atravessadas pela busca por dominação, cujo 

funcionamento pode se dar tanto pela via da violência como do poder. Tratando 

especificamente do poder, Foucault (ibdem) explica que “(...) viver em sociedade 

é, de qualquer maneira, viver de modo que seja possível a alguns agirem sobre a 

ação dos outros. Uma sociedade ‘sem relações de poder’ só pode ser uma 

abstração” (p.245-246). 

  Foucault (1979) nos faz entender o poder como ação e não como algo que 

está em algum lugar, podendo ser localizado e que tem uma autoria. O autor nos 

esclarece que o poder só existe em ação, ele se exerce, portanto, só pode ser 

analisado como algo que circula. Sobre isso diz: “Dispomos da afirmação que o 

poder não se dá, não se troca nem se retoma, mas se exerce, só existe em ação, 

como também da afirmação que o poder não é principalmente manutenção e 

reprodução das relações econômicas, mas acima de tudo uma relação de força.” 

(p.175) 

Desse modo, para Foucault o poder não é uma substância ou uma qualidade, 

algo que se possui ou se tem, é, porém, uma forma de relação. Acerca da 

especificidade das relações de poder, o autor nos fala que estas relações se dão 

entre sujeitos e se definem como modos de ação que não atuam direta e 

imediatamente sobre os outros, mas sobre suas ações. As relações de poder exigem 

que o outro (sobre o qual se exerce) seja reconhecido e mantido até o final como 

um sujeito de ação, bem como que se abra, frente à relação de poder, todo um 
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campo de respostas, reações, efeitos, invenções possíveis. Logo, segundo Foucault 

o termo que melhor capta a especificidade das relações de poder é o termo 

conduta (CASTR0, 2009).  

O poder consiste, de um modo geral, em conduzir condutas e dispor de sua 

probabilidade, induzindo-as, afastando-as, facilitando-as, dificultando-as, 

limitando-as, impedindo-as. Para Foucault, o modo de relação próprio do poder não 

deve ser buscado nas relações de violência ou de luta, nem por meio do contrato 

ou do nexo voluntário (que são no máximo instrumentos), mas do lado de um modo 

singular de ação, nem guerreiro nem jurídico que é o governo (Idem, Ibidem).  

Fazendo um percurso na própria história da palavra governar, Foucault 

(2008) demonstra que só nos séculos XVI-XVII “governar” adquire o sentido político 

e estatal que conhecemos. Acerca disso, o autor explana que antes do significado 

político adquirido a partir do século XVI, essa palavra abrangia um vasto domínio 

semântico o qual poderia se referir ao deslocamento no espaço (movimento); à 

subsistência material (alimentação); aos cuidados que se podem dispensar a um 

indivíduo e a cura que se lhe pode dar; ao exercício de um mando, de uma 

atividade prescrita. Têm-se também os significados de ordem moral referentes ao 

controle que se pode exercer sobre si mesmo e sobre os outros, sobre seu corpo, 

mas também sobre sua alma e sua maneira de agir. E enfim, pode se referir a um 

comércio, a um processo circular ou um processo de troca entre um indivíduo e 

outro. 

 O que Focault pretende destacar nesse percurso semântico é que, de 

qualquer modo, em todos esses sentidos, o que aparece claramente é que nunca se 

governa um Estado, um território, nunca se governa uma estrutura política. O que 

é governado são sempre as pessoas, são homens, são indivíduos ou coletividades. 

Sobre isso diz:  

 

Quando se fala da cidade que se governa, que se governa com base 
nos tecidos, quer dizer que as pessoas tiram sua subsistência, seu 
alimento, seus recursos, sua riqueza, dos tecidos. Não é portanto a 
cidade como estrutura política, mas as pessoas, indivíduos ou 
coletividade. Os homens é que são governados (FOUCAULT, p. 164, 
2008). 

 
  

Veiga-Neto e Lopes (2007) apontam para um estreitamento semântico da 

palavra governo, sendo atualmente utilizada quase apenas para designar instâncias 
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e ações relativas ao Estado. Para os autores, esse estreitamento de significado se 

deu graças a um processo de governamentalização das relações de poder. Sobre 

isso Foucault (1995, p.247) fala: “Ao nos referirmos ao sentido restrito da palavra 

‘governo’, poderíamos dizer que as relações de poder foram progressivamente 

governamentalizadas, ou seja, elaboradas, racionalizadas e centralizadas na forma 

ou sob a caução das instituições do Estado.”  

 O termo governamentalidade desenvolvido por Foucault (2008) no Curso 

Segurança, território, população, de 1978, é utilizado para referir-se ao objeto de 

estudos das maneiras de governar, entendendo governar como conduzir condutas. 

Ele traz em consonância dois eixos da noção de governo. O primeiro eixo trata do 

conjunto de instituições, procedimentos análises e reflexões, cálculos e táticas que 

permitem exercer essa forma de poder que tem por objetivo primeiro, a 

população, como forma central a economia política e por instrumento técnico 

essencial, os dispositivos de segurança. Trata, também, da linha de força que, no 

Ocidente, conduziu a um tipo de poder que é o governo superando outras formas 

de exercício do poder, a exemplo da soberania, da disciplina, e que permitiu o 

desenvolvimento de toda uma série de saberes. E, ainda, o resultado do processo 

pelo qual o Estado de justiça da Idade Média (sociedade da lei), converteu-se, nos 

séculos XV e XVI, no Estado administrativo (sociedade de regulamento e disciplina) 

e, finalmente, no Estado governamentalizado (sociedade de polícia3, controlada 

por dispositivos de segurança). No segundo eixo, Foucault chama de 

governamentalidade ao encontro das técnicas de dominação exercidas sobre os 

outros e as técnicas de si. Esse estudo das relações entre o governo dos outros e o 

governo de si permite a articulação das estratégias de resistência (CASTRO, 2009). 

Segundo Foucault (2008), a idéia de governamentalidade tem sua origem no 

Oriente, num Oriente pré-cristão, inicialmente, e no Oriente cristão depois, sob 

duas formas: primeiro sob a forma da idéia e da organização de um poder do tipo 

                                                 
3
 Segundo Focault (2008), a polícia é a governamentalidade direta do soberano como soberano, ou 
seja, ela é o exercício soberano do poder real sobre os indivíduos, os súditos. Nesse momento, a 
polícia não é um prolongamento da justiça, não é o rei agindo através do seu aparelho de justiça, é o 
rei agindo diretamente sobre seus súditos, mas de forma não judiciária. O autor diz acreditar que a 
polícia no Século XVII e XVIII foi pensada em termos de urbanização do território. Logo, sua função 
era se ocupar da religião, dos costumes, da saúde e dos meios de subsistência, da tranqüilidade 
pública, do cuidado com as artes liberais, do comércio, das manufaturas, dos empregados 
domésticos e operários, do teatro e dos jogos, enfim, do cuidado e disciplina dos pobres, entendidos 
como parte do bem público. Em resumo, o que a polícia deve se ocupar é, no século XVII e XVIII, “o 
viver e o mais que viver, o viver e o melhor viver” (FOUCAULT, 2008, p. 450-457). 
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pastoral e posteriormente sob a forma da direção de consciência, da direção das 

almas.  Ele destaca que o Oriente Mediterrâneo traz uma coisa fundamental e 

específica, que não é encontrada entre os gregos, consiste na idéia do pastor que 

conduz suas ovelhas. O autor supracitado destaca que entre os gregos jamais se 

encontrará a idéia de que os deuses conduzem os homens. “O deus grego é um deus 

territorial, um deus intra murus, tem seu lugar privilegiado, seja sua cidade, seja 

seu templo” (Foucault, 2008, p.168). Assim, como traz Veiga-Neto e Lopes (2009), 

na modernidade, o Estado deixa de ser definido por sua territorialidade, pela 

superfície ocupada e passa a ser definido pela massa da população (com seu 

volume, densidade e onde o território que ela ocupa é apenas um elemento). Ou 

seja, o Estado moderno incorpora e toma para si o próprio governamento. 

 Foi graças à pastoral cristã que o homem ocidental aprendeu a considerar-se 

uma ovelha entre as ovelhas e pedir sua salvação a um pastor que se sacrifica pelo 

seu rebanho. Essa noção do poder pastoral será uma das condições de possibilidade 

para a introdução das tecnologias de poder e dos dispositivos para o exercício do 

poder na forma dos Estados Modernos: um poder que se exerce sobre a população e 

uma população em movimento.  Nesse sentido, iremos discorrer sucintamente 

sobre esses dispositivos e esse novo elemento de governo, qual seja, a população. 

Para o Estado Moderno, a população não constitui em si um bem. Essa visão 

parte do saber dos economistas e constitui a forma como a população passa a ser 

tratada nas novas formas de governo modernas. Foucault (2008) aponta que essa é 

uma ruptura fundamental com a concepção acerca da população trazida no sistema 

de polícia. Esse sistema via a população como uma questão de quantidade, se 

existe população suficiente para produzir. O importante era haver muitos braços 

trabalhando, e braços dóceis, que apliquem os regulamentos que lhe são impostos. 

Muitos trabalhadores dóceis é o que vai assegurar a quantidade eficaz necessária 

para uma boa polícia. Já na concepção dos economistas, essa população não 

precisa ser demais, não há um valor absoluto para a população, apenas um valor 

relativo. Para eles, o número de pessoas se ajusta por si próprio e em função dos 

recursos que são postos à sua disposição. 

As idéias dos economistas, principalmente, sua percepção acerca da 

população e da liberdade de comércio serão fundamentais para o nascimento de 

uma nova arte de governar, diferentes daquelas do Estado de Polícia, nos séculos 
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XVII e parte do XVIII. Nessa nova forma de governo a felicidade de todos não 

depende de uma intervenção autoritária do Estado, que regulamenta o espaço, o 

território e a população através da polícia. Contudo, será garantida pelo 

comportamento de cada um, desde que o Estado saiba deixar agir os mecanismos 

de interesse particular, que estarão pelos fenômenos de acumulação e regulação, 

servindo a felicidade de todos. Assim, Foucault (2008) descreve a ação de uma 

nova forma de governamentalidade: “[...] fazer de tal modo que o melhor viver de 

cada um seja utilizado pelo Estado e retransmitido em seguida como felicidade da 

totalidade ou bem-estar da totalidade” (p. 466). Esse é um ponto capital destacado 

pelo autor supracitado para o nascimento de uma nova razão governamental.       

 A nova governamentalidade se refere a um domínio de naturalidade (a 

economia), responsabiliza-se pela administração das populações, organiza um 

sistema jurídico de respeito às liberdades e, por fim, necessita de um instrumento 

de intervenção direta, mas negativo, que será a polícia4. Portanto, são essas as 

características da governamentalidade contemporânea: prática econômica, gestão 

da população, um direito público articulado no respeito à liberdade e uma polícia 

com função repressiva. 

  Assistimos, portanto, no Ocidente a uma profunda transformação dos 

mecanismos de poder, uma vez que, a partir do século XVII, o poder organizou-se 

em torno da vida. O antigo poder soberano de fazer morrer ou deixar viver é 

substituído por um poder de fazer viver e deixar morrer (CASTRO, 2009). Essa nova 

forma de se exercer o poder, o biopoder, surge em uma sociedade na qual o poder 

político passa a assumir como tarefa a gerência sobre a vida. Foucault (2007) 

aponta que esse poder sobre a vida desenvolveu-se a partir do século XVII, partindo 

de dois pólos de desenvolvimento interligados por uma rede de relações. 

 O primeiro pólo, desenvolvido nos séculos XVII e XVIII, envolve os 

mecanismos, técnicas e tecnologias de poder que estavam centrados no corpo 

individual, no corpo como máquina. Esse poder estava assegurado por 

procedimentos disciplinares sobre o corpo humano, os quais objetivavam seu 

                                                 
4
 Nos séculos XVII e XVIII, o projeto unitário de polícia era promover o crescimento das forças do 

Estado respeitando a ordem geral. No Estado Moderno esse projeto será desarticulado, tomando 
corpo agora em instituições e em mecanismos diferentes. Nesse contexto, a polícia assume a função 
de eliminar a desordem, ou seja, o sentido negativo que lhe atribuímos atualmente (FOUCAULT, 
2008). 
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adestramento, a ampliação de suas aptidões, a extorsão de suas forças, o 

crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, bem como sua integração em 

sistemas de controle eficazes e econômicos (FOUCAULT, ibdem).  

Num segundo pólo, a partir da segunda metade do século XVIII, o autor 

supracitado aponta o aparecimento de uma nova tecnologia de poder, a 

biopolítica. O surgimento da biopolítica associa-se ao aparecimento dos problemas 

de população. Nesse sentido, ela se dirige ao homem-espécie, ao homem enquanto 

ser vivo, e não ao homem corpo como no caso da disciplina. Sobre isso o autor 

escreve: 

 
“E, depois, a nova tecnologia que se instala se dirige à 
multiplicidade dos homens, não na medida em que eles se resumem 
em corpos, mas na medida em que ela forma, ao contrário, uma 
massa global, afetada por processos de conjunto que são próprios da 
vida, que são processos como o nascimento, a morte, a produção, a 
doença, etc. Logo, depois de uma primeira tomada de poder sobre o 
corpo que se fez consoante o modo da individualização, temos uma 
segunda tomada de poder que, por sua vez, não é individualizante, 
mas que é massificante, se vocês quiserem, que se faz em direção 
não do homem-corpo, mas do homem-espécie” (Foucault, 1999, 
p.289). 

 

Foucault (1999) ressalta que primeiro foi preciso uma série de técnicas para 

controlar os corpos individuais, que ele chamou de técnicas disciplinares, para 

depois se exercer esse controle sobre a população. Essa preocupação com a 

população surge no século XVIII, concomitante ao desenvolvimento industrial e 

conseqüentemente ao crescente processo de urbanização. Tal desenvolvimento 

trouxe também questões a serem resolvidas pelo Estado como o crescente número 

de doenças, mortalidade, natalidade, entre outros. Assim, era necessário o 

desenvolvimento de uma biopolítica que tratasse desses problemas econômicos e 

políticos. 

Essa biopolítica passa a ter como foco de preocupação temas como: a 

reprodução, a natalidade, a morbidade, os quais possibilitam a introdução de uma 

medicina voltada para as questões de higiene pública, centralização da informação, 

normalização do saber, responsável pela higienização e medicalização da 

população. Um outro campo de atuação dessa biopolítica diz respeito a fenômenos 

universais e outros acidentais, que produzem conseqüências de incapacidade, de 

neutralização, ou, dito de outra forma, que colocam certos indivíduos fora do 
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circuito. Esses fenômenos podem ser exemplificados como a velhice, os acidentes, 

as diversas anomalias. Em relação a esses fenômenos são introduzidas as 

instituições de assistência, mas de forma diferente da assistência que existia antes 

e estava vinculada à igreja. São mecanismos mais sutis, racionais e seguros de 

poupança individual e coletiva, de seguridade, entre outros. Por último, no final do 

século XVIII e início do XIX surge a preocupação com as relações entre a espécie 

humana, enquanto seres vivos, e o seu meio de existência. Assim, o meio 

geográfico, climático, hidrográfico passam a ser alvos dessa biopolítica, mas 

precisamente o problema da cidade (idem, ibdem). 

Destarte, o desenvolvimento do biopoder se deu sob dois pólos: o poder 

disciplinar (século XVII e XVIII), que englobou técnicas disciplinares voltadas para os 

corpos individuais. E a biopolítica (final do século XVIII), que englobou as técnicas 

de governo das populações, estando voltado para uma multiplicidade de corpos, 

ou, para o homem-espécie. 

Nessa nova tecnologia de poder, a norma é o elemento que irá circular entre 

o disciplinar e o regulamentador, permitindo controlar tanto o corpo quanto a 

população. Segundo Foucault (1999), constitui-se uma sociedade de normalização 

na qual se articula a norma de disciplina e a norma da regulamentação. 

A emergência do problema da população, segundo Foucault (1979), gerou 

uma modificação na forma de governar exercida até o século XVIII. Ele aponta que 

a ciência do governo, a centralização da economia em outra coisa que não a família 

e o problema da população estão ligados através de um processo sutil. Nos séculos 

XVI e XVII, a arte de governar só podia ser pensada, partindo do modelo da família, 

da economia vista como gestão da família. Nos século XVIII, os fenômenos próprios 

à população permitirão eliminar esse modelo da família, centralizando a noção de 

economia em outra coisa. Através da estatística, será revelado: uma regularidade 

própria da população - número de mortos, de doentes, de acidentes, etc.- que as 

características e fenômenos da população não podem ser reduzidos aos da família - 

a mortalidade endêmica, as grandes epidemias, a espiral do trabalho e da riqueza, 

etc. e revela ainda que, por meio de seus deslocamentos e atividades, a população 

produz efeitos econômicos específicos. 

De acordo com o autor, a família deixa de servir como modelo de governo, 

passando a ser vista como elemento no interior da população e utilizada como 



29 

 

instrumento fundamental no controle desses fenômenos da população. Antes da 

problemática da população, “a arte de governar só podia ser pensada a partir do 

modelo da família, a partir da economia entendida como gestão da família”. Com o 

aparecimento da população, a família passa a um segundo plano, sendo vista como 

segmento da população, mas, como ressalta Foucault (1979), um segmento 

privilegiado, pois será através dela que se exercerá o controle sobre a população 

em relação aos comportamentos sexuais, à demografia, ao consumo, etc.  

Dessa forma, a população aparece como fim e instrumento do governo, o 

qual terá por objetivo melhorar a vida da população (economia, longevidade, 

saúde, entre outros), para tanto, a família será o principal instrumento de 

intervenção nos fenômenos da população, como demonstram as campanhas contra 

mortalidade, de vacinação, relativas ao casamento, entre outros.  

O Estado, em sua acepção moderna assume como sua responsabilidade 

governar a população para promover a vida. Desse modo, as políticas públicas são 

entendidas, em nosso estudo, como manifestações da governamentalização do 

Estado Moderno, envolvidas com uma maior economia entre a mobilização dos 

poderes e a condução das condutas. O objetivo é atingir o máximo de resultado, 

aplicando-se o mínimo de poder. 

 

 

1.2 Novas Estratégias de Governamentalidade na Sociedade de Risco 
 

 

Nossa necessidade de escrever sobre a noção de risco surgiu a partir do 

próprio trabalho de campo. Nas observações dos grupos de família, de acolhimento 

e de crianças5, bem como através das entrevistas, entramos em contato com uma 

expressão bastante comum entre os profissionais: “risco psíquico”. Partindo dessa 

expressão, sentimos a necessidade de buscar na literatura discussões acerca da 

                                                 
5
 Esses grupos são realizados no CAPSi estudado. O grupo de família é direcionado apenas para os 
cuidadores (aqueles que geralmente cuidam da criança) de crianças que já fazem o tratamento na 
instituição. O grupo de acolhimento acontece com os cuidadores e as crianças concomitantemente, é 
voltado para aqueles que estão sendo avaliados pela instituição acerca da necessidade de 
tratamento. Nesse grupo, as queixas dos cuidadores são avaliadas, observa-se a criança, bem como 
a relação cuidador-criança. O grupo de crianças ocorre com as crianças e seus cuidadores 
(geralmente a mãe). Nesse grupo, geralmente os profissionais fazem intervenções, atividades 
estimulativas com as crianças, e orientações sobre como cuidar e educar a criança.  
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noção de risco numa tentativa de relacioná-la com as práticas em instituições de 

assistência à criança, como é o caso do CAPS infantil.   

Spink (2001) discute acerca da mudança de uma sociedade disciplinar 

(formação típica da modernidade clássica) para a sociedade de risco (formação que 

emerge na modernidade tardia). Nesse contexto, seu estudo mostra que a noção de 

risco aparece como novo discurso que possibilita entender as novas estratégias de 

controle social, ou dito de outra forma, estratégias de governamentalidade. 

A autora citada destaca que a palavra risco emerge na pré-modernidade, ou 

seja, num momento de transição entre a sociedade feudal e a constituição dos 

Estados-nação. Ela destaca que, apesar da humanidade sempre ter sofrido perigos 

diversos, risco involuntários como catástrofes naturais, ou ainda riscos voluntários 

decorrentes do que seriam hoje os “estilos de vida”, esses acontecimentos não 

eram referidos como risco, eles estavam associados à noção de perigo, fatalidades, 

dificuldades, até mesmo porque a palavra risco era inexistente nos léxicos das 

línguas indo-européias. 

A palavra risco emerge no século XIV no catalão, no século XVI nas línguas 

latinas e no século XVII nas línguas anglo-saxônicas. Essa palavra surge para falar da 

possibilidade de ocorrência de eventos vindouros, em um momento histórico onde o 

futuro passa a ser pensado como passível de controle. A perspectiva de risco passa 

a ser incorporada a partir de uma nova forma de se relacionar com o futuro, 

trazida pela economia capitalista. Esta nova forma está baseada na previsibilidade 

e no cálculo, sendo, portanto, o contexto propício para a emergência da noção de 

risco (SPINK, 2001). 

Segundo a autora supracitada, o conceito de risco envolveu por um lado o 

lento desenvolvimento do conceito de probabilidade, e por outro envolveu a 

sofisticação da estatística e seu uso como ciência do Estado. Seria necessário, 

porém, o avanço do cálculo das probabilidades para que a simples coleção e 

classificação dos dados se tornassem um instrumento fundamental de governo. 

Nesse contexto, ocorre um deslocamento no enredo arquetípico do discurso sobre 

os riscos, entrando na primeira fase da gestão dos riscos, fortalecida no século XIX 

pela ciência sanitária, a qual será o berço do Estado do Bem-estar social. 

A gestão dos riscos é um fenômeno da modernidade tardia, sendo uma forma 

de governar populações. Portanto, é necessário entender as mudanças ocorridas na 
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esfera da governamentalidade que fazem muitos autores defenderem que estamos 

vivenciando o fim da sociedade disciplinar (ou modernidade clássica) e o início da 

sociedade de risco (ou modernidade tardia). Isso implica o entendimento de um 

deslocamento de foco: da gestão da vida para a gestão do risco (SPINK, 2001). 

Partindo de autores como Beck e Giddens, Spink (2002) afirma que o 

conceito de risco está diretamente relacionado ao conceito de modernidade 

reflexiva (ou tardia). Essa sociedade de risco tem, de acordo com os autores 

citados por Spink, três características principais: a globalização, a individualização 

e a reflexividade.  

A globalização refere-se ao processo de separação das relações entre tempo 

e espaço, ou seja, um processo de desterritorialização, facilitado pelo avanço dos 

meios de transportes e principalmente da mídia eletrônica. A individualização, ou 

uma nova forma de individualização, diz respeito ao processo de singularização por 

meio da destradicionalização. Essa destradicionalização, como é referida por Beck 

(1993 apud Spink, 2001), trata das transformações ocorridas em instituições 

tradicionais como a família, trabalho e educação que fazem das biografias atuais 

projetos reflexivos. Quanto à reflexividade, refere-se à suscetibilidade da maior 

parte dos aspectos da atividade social à revisão crônica através de novas 

informações ou conhecimentos.   

Para Beck (1997), na sociedade de risco a ciência e a tecnologia são os 

principais responsáveis pelos riscos atuais. De acordo com este autor, o conceito de 

sociedade de risco refere-se a um estágio da modernidade no qual as ameaças 

produzidas, ainda na sociedade industrial, começam a tomar corpo. Desse modo, a 

sociedade torna-se reflexiva uma vez que passa a ser um tema e um problema para 

ela própria. 

Nessa perspectiva, Spink (2001) discute o deslocamento de foco de uma 

gestão da vida para uma gestão dos riscos, apontando uma mudança na concepção 

da natureza dos riscos, nos mecanismos de gestão das populações e nas estratégias 

de gestões individuais. Assim, percebe-se a complexidade dos riscos modernos, que 

passam a ser compreendidos como sistêmicos e imponderáveis, sendo necessários 

mecanismos igualmente complexos de gestão desses riscos, os quais agirão tanto 

em nível das populações quanto das pessoas.  
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  Ao estudar acerca dos discursos sobre risco, Spink et al. (2008) salienta que 

a linguagem dos riscos traz em seu campo interior campos de saber e de fazer sob 

os quais se desenham formas específicas de falar sobre os riscos que estão presas a 

três tradições discursivas distintas: a fala do senso comum sobre perigos, a 

perspectiva do controle e disciplina e a perspectiva da aventura. 

A primeira tradição antecede a emergência da palavra e do próprio conceito 

de risco, concerne à experiência de infortúnios, geralmente imprevisíveis, 

portanto, que fogem da possibilidade de cálculo (SPINK, ibdem).  

A segunda tradição refere-se à perspectiva histórica dos discursos sobre o 

risco relacionados à governamentalidade (no sentido usado por Foucault, 1995), ou 

seja, ao governo de populações e ao risco objetivado por quantificação. Nesse 

sentido, “estar em risco” é a metáfora mais utilizada nessa tradição discursiva para 

posicionar as pessoas em relação ao risco. A autora explana que nessa segunda 

tradição os processos de disciplinarização da vida privada são legitimados primeiro, 

vinculado ao movimento higienista no final do século XIX e num segundo momento, 

no decorrer do século XX, graças ao aumento da expectativa de vida (devido à 

melhoria das condições sociais, controle das doenças infecciosas) as doenças 

crônicas passam a ser a preocupação da Saúde Pública, colocando o saber médico 

progressivamente como definidor dos novos padrões de controle. Nessa segunda 

etapa, cada pessoa se torna responsável pelo autogerenciamento de sua saúde e a 

lógica de prevenção passar a ser “evitar riscos”.  

Uma terceira tradição diz respeito a uma ressignificacão na modalidade das 

emoções radicais, na qual a aventura cada vez mais se afasta das regras e dos 

pressupostos higienistas, tornando-se cada vez mais relacionada com a emoção 

exacerbada. Isso levou alguns teóricos do risco a incorporarem a noção de “risco 

desejado” (SPINK, ibdem). 

Desse modo, a autora nos apresenta três territórios lingüísticos e seus 

respectivos vocabulários: risco-perigo (inclui termos que antecedem a linguagem 

dos riscos propriamente dita, mas que são incorporadas por ela, sobretudo nos 

discursos do senso comum. Esse sentido está associado a termos como ameaça, 

perda, sorte, perigo, azar, entre outros.); risco-probabilidade (à linguagem dos 

riscos associada à probabilidade e cálculos de ocorrência. Inclui termos como risco, 

aposta, chance, seguro, probabilidade, prevenir, arriscar.) e risco-aventura (traz 
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maneiras de falar sobre a positividade do risco, envolvendo expressões como 

aventura, adrenalina, emoção, extremo, desafio, ousadia.). Essa classificação foi 

fruto de estudos gradativos realizados pela autora e outros pesquisadores (SPINK, 

2001; SPINK, MEDRADO e MELLO, 2002; SPINK et al., 2008). 

Em relação à noção de risco, Spink, Medrado e Mello (2002) destacam dois 

movimentos contrastantes: por um lado, presente no discurso da saúde, da 

economia e da política o risco aparece como estratégia de governamentalidade e 

alia-se ao esforço de ordenar uma sociedade crescente, mas complexa, em uma 

perspectiva de culpabilização e responsabilização na qual o risco deve ser 

gerenciado; por outro, no discurso de novas modalidades de esporte o risco 

aparece se contrapondo às tentativas de ordenação dos espaços sociais, as quais se 

prestam o risco calculável e gerenciável. Para os autores estas duas óticas não se 

contrapõe, porém estão numa relação de tensão. 

No campo das políticas públicas de atenção à infância, Hillesheim e Cruz 

(2008) mostram que a noção de risco surge como estratégia de governamentalidade 

por meio da prevenção e está associada à idéia de pobreza e vulnerabilidade 

social. 

Nesse sentido, o estudo realizado pelas autoras discute a possibilidade de se 

fazer a seguinte equação: infância + pobreza = risco = perigo. Nessa equivalência 

entre criança pobre e criança perigosa é que a prevenção irá surgir como estratégia 

de governamentalidade. Seguindo essa perspectiva, evidencia-se a criação de 

políticas e programas de assistência à infância, principalmente a infância pobre, 

baseados na noção de compensação daquilo que falta para se atingir um padrão 

adequado e desejável, sendo assim, integrado ao modelo de desenvolvimento. 

Concomitantemente ao surgimento da noção de periculosidade, bem como 

da criança perigosa, surge a necessidade de gestão e controle daqueles vistos como 

perigos. A organização e o controle são características de uma sociedade 

disciplinar, cujo discurso é fundamentado através da norma e tem como pilares o 

exame e a vigilância dos indivíduos.  

  A partir do século XVIII, como aponta Foucault (2004), a psiquiatria ganha 

importância na Europa, pois além de aplicar uma nova racionalidade médica aos 

problemas da mente e da conduta, funcionava como uma forma de higiene pública, 

tomando o corpo social como uma dimensão biológica e, portanto, campo de 
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intervenção da medicina. Graças à psiquiatria, uma série de deslocamentos foi 

feito no sentido da gestão dos perigosos: do crime ao criminoso, do ato cometido 

ao perigo potencial, da punição do criminoso à proteção da sociedade. Assim, o 

campo das infrações passa a ser percebido em termos de perigo, ou seja, de 

proteção a garantir. 

A gestão das populações passa do controle das patologias para o controle dos 

riscos de certos grupos se desviarem da norma. Nesse sentido, as novas estratégias 

médico-psicológicas-sociais têm um caráter de prevenção, uma vez que o risco está 

relacionado à probabilidade do aparecimento de comportamentos indesejáveis, e 

não a existência de um perigo. Ocorre uma transformação do perigo em risco, já 

que o perigo tem um caráter imponderável, enquanto o risco permite calcular a 

probabilidade do aparecimento de comportamentos indesejáveis, ou seja, o risco 

pode ser gerenciável (HILLESHEIM e CRUZ, 2008). 

Portanto, para as autoras acima citadas, a administração dos riscos aparece 

como novo mecanismo de controle, vinculado ao biopoder, no qual a população se 

responsabiliza pelos riscos decorrentes de sua escolha e comportamentos. Contudo, 

o modelo de vigilância nas novas políticas preventivas não segue as técnicas 

disciplinares tradicionais, uma vez que estão dirigidas não aos indivíduos, mas aos 

fatores de risco.   

A noção de risco permite neutralizar a idéia de perigo a partir da 

antecipação do mesmo e da vigilância sobre as situações que podem causá-lo. 

Portanto, o risco traz uma relação de causa e efeito. Podemos dizer que o risco, 

portanto, envolve a noção de vulnerabilidade, que se refere aos fatores de riscos 

causadores do perigo, situação na qual o dano já foi concretizado. 

Corroborando com essa perspectiva, destacamos que essa inversão de perigo 

em risco reflete-se nas políticas públicas voltadas à infância e na própria 

legislação. Do Código de Menores ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

podemos perceber uma inversão de foco. Se no primeiro, o alvo eram os menores 

delinqüentes, desviados, viciosos, ou seja, crianças consideradas perigosas e, 

portanto, onde já havia um dano estabelecido, no caso do ECA busca-se proteger e 

garantir os direitos das crianças antes que esses sejam violados. Logo, a ênfase 

política deixa de ser as crianças perigosas, para preocupar-se com as crianças de 
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risco, ou em condições de vulnerabilidade social. Passamos, portanto, de uma 

estratégia governamental corretiva e punitiva para uma estratégia preventiva. 

De acordo com Pereira e Souza (2006), vulnerabilidade e risco são conceitos 

complementares. Para as autoras, a vulnerabilidade refere-se tanto a um risco 

biofísico como um consenso social, em uma determinada área geográfica, onde 

lugares e pessoas vulneráveis se localizam, quanto aos espaços sociais nos quais as 

pessoas são expostas a situações de vulnerabilidade. Assim, o aumento de ações 

mitigadoras pode contribuir para a diminuição do risco e conseqüentemente da 

vulnerabilidade do lugar.  

  No campo da saúde, Hellesheim e Cruz (ibdem) destacam que o conceito de 

vulnerabilidade relaciona-se com a suscetibilidade de indivíduos ou grupos a um 

determinado agravo à saúde. As autoras citam os trabalhos de Mann, Tarantola e 

Netter (1993), realizados na Escola de Saúde Pública de Harward, como os 

pioneiros na introdução do conceito de vulnerabilidade no campo da saúde. Nesses 

trabalhos, a vulnerabilidade é apresentada sob três planos: a vulnerabilidade 

individual, no qual se busca conhecer o agravo ou a existência de comportamentos 

que oportunizem a ocorrência de infecção; a vulnerabilidade programática, na 

qual se considera o acesso aos serviços de saúde, a organização dos serviços, ações 

de prevenção e controle de saúde; a vulnerabilidade social, a qual examina a 

dimensão do adoecimento, partindo de indicadores que revelem o perfil da 

população da área atingida. 

As autoras acima citadas discutem, ainda, que a vulnerabilidade social é 

considerada como a falta de recursos e habilidades de um dado grupo social que o 

impede de aproveitar as oportunidades de ascensão a maiores níveis de bem-estar 

e de diminuir as probabilidades de deterioração da vida. Nessa perspectiva, o 

conceito de vulnerabilidade pretende superar e ao mesmo tempo incorporar o 

conceito de pobreza. Partindo disso, as autoras evidenciam uma nova equação: 

infância + pobreza = vulnerabilidade = risco = perigo. Desse modo, a introdução do 

conceito de vulnerabilidade e o deslocamento do conceito de perigo para o 

conceito de risco criam condições de possibilidade para que haja uma intervenção 

no presente, evitando um dano futuro. Isso se torna possível através do cálculo das 

probabilidades de dano futuro, mediante o cruzamento de dois fatores: sujeito em 

desenvolvimento e escassez dos recursos econômicos (acrescentando aí aspectos 
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tais como situação familiar, acesso a serviços de saúde, ocupação dos pais, uso de 

álcool e drogas, freqüência escolar.). Portanto, a intervenção deve neutralizar 

esses fatores de risco, como ocorre, por exemplo, através das ações de promoção à 

saúde e/ou pedagógicas, objetivando reduzir o risco dos comportamentos 

indesejáveis. 

Nesse sentido, Giddens (1995) afirma que a noção de risco na modernidade 

está intimamente associada à questão do controle do futuro e da organização do 

tempo e do espaço em relação ao passado, sendo, pois, uma forma de organizar o 

tempo, um modo de colonizar o futuro.  

Acerca disso Hellesheim e Cruz (2008) dizem que ao projetar o futuro, o 

presente é compreendido como um tempo utilitário. Há uma ligação entre risco e 

futuro na medida em que os fatores de risco do presente são utilizados para 

fabricar um futuro. Isto, como ressalta as autoras, torna-se possível a partir do 

biopoder. De acordo com as mesmas, uma estratégia para o gerenciamento dessa 

população de risco consiste na individualização da noção de risco, na qual o próprio 

indivíduo torna-se responsável pela sua condição (de risco) e a instauração de 

comportamentos preventivos deve instrumentalizar os indivíduos para a 

transformação da situação de risco.  Nessa perspectiva, a infância de risco hoje, 

deve ser transformada no adulto produtivo de amanhã. 

Buscaremos no presente trabalho analisar como o discurso de “risco 

psíquico” é produzido pelos profissionais e de que forma ele pode ser utilizado 

enquanto estratégia de governamento das famílias e crianças usuárias do CAPS 

infantil. Desse modo, destacamos a importância da revisão da literatura sobre risco 

exposta acima para nos dar suporte na realização de uma análise crítica sobre a 

temática do risco no campo da saúde mental infantil. 
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1.3 O Governamento6 da Criança e da Família 
 

 

Partindo das discussões tecidas anteriormente sobre biopoder, 

governamentalidade e sociedade de risco, buscaremos agora refletir sobre as 

condições de possibilidade que tornaram a criança e a família em instrumentos 

para o governamento da população pelo Estado. Para tanto, discorremos acerca dos 

processos que tornaram possível o uso da família como um elemento importante na 

gestão da população. Primeiro, o processo de medicalização ao qual a família foi 

submetida, fundamentado, principalmente, pelo discurso médico-higienista, e a 

constituição da família nuclear como conseqüência dessa medicalização. Em 

seguida, o uso das políticas públicas como novas estratégias de governamento da 

criança e da família. Nesse sentido, fizemos uma reflexão sobre alguns percursos 

das políticas de assistência à infância no Brasil. 

 

 

1.3.1 A Família Medicalizada e Medicalizante 
 

 

Com a modernidade e os problemas relativos à população, inventaram-se 

estratégias de governamento capazes de gerir eficazmente os homens em sua 

multiplicidade como se estivessem agindo sobre um só. Para que esse tipo de 

governamento ocorresse, foram postas em circulação relações de poder cada vez 

mais sutis, chegando aos indivíduos, seus corpos, seus gestos, para produzir um 

jeito singular de ser. Essas relações de poder romperam com práticas punitivas e, 

ao invés de impor leis ou punir, exploraram os benefícios que poderiam ser 

extraídos das práticas de sujeição (SILVA, 2009).      

Com o aparecimento da população, a família passa a ser vista como 

segmento desta, mas um segmento privilegiado, como ressalta Foucault (1979), 

                                                 
6
 Baseando-nos em Veiga-Neto (2005); Veiga-Neto e Lopes (2007), utilizamos a palavra 
“governamento”, por acharmos mais apropriada que a palavra “governo”, para fazer referencia a todo 
conjunto de ações de poder que objetivam conduzir deliberadamente a própria conduta e a conduta 
dos outros. Como os autores citados propõem, deixamos a palavra governo para designar tudo o que 
diz respeito às instâncias centralizadoras do Estado, a exemplo: Governo do Estado, Municipal, 
Federal, etc. 
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pois será através da família que se exercerá o controle sobre a população em 

relação aos comportamentos sexuais, à demografia, ao consumo, etc.  

Para ser utilizada como instrumento na gestão das condutas, tanto 

individuais como coletivas, Silva (ibdem) afirma que a família precisou tornar-se 

um aparelho saturado, medicalizado e medicalizante. 

Esse processo é explorado por Jacques Donzelot (1980) no livro “A polícia das 

famílias”. Para limitar e medicalizar a família, o autor aponta que foram 

necessárias intervenções normativas que, ao defender a saúde física e moral das 

famílias, executavam a política do Estado em nome dos direitos do homem. Essas 

intervenções normativas se deram sob dois pólos: primeiro a medicina doméstica 

que, voltada para a burguesia, buscava reorganizar as famílias em torno da 

conservação e educação das crianças; e segundo a economia social, voltada às 

famílias pobres sob a forma de campanhas de moralização e higiene da 

coletividade.                                               

Donzelot (ibdem) discute como o sentimento de família (na verdade o 

sentimento de família burguesa) nasce e é introduzido também nas classes pobres, 

demarcando uma diferença desse sentimento de família entre as classes populares 

e a burguesia. Ele mostra a família, a transformação de seus valores e a entrada do 

Estado nessa instituição até então privada. Para o autor, a crise da família, sua 

crise de liberação aparece como condição de possibilidade para a emergência do 

“social” e do caráter particularmente policiado das sociedades modernas. 

Como estratégia de policiamento da sociedade moderna, Donzelot (ibdem) 

destaca a ascensão do tema da conservação da criança em meados do século XVIII. 

Essa necessidade de conservação ou “proteção” da infância surge, inicialmente, 

através dos médicos e, posteriormente, dos administradores e militares. Eles 

colocam em questão os costumes educativos do século visando três alvos: a prática 

dos hospícios de menores abandonados; a criação dos filhos por amas-de-leite, a 

educação “artificial” das crianças ricas. Essas três práticas seriam responsáveis 

pelo empobrecimento da nação e o enfraquecimento da elite. Ressaltamos que a 

real preocupação dos médicos, administradores e militares era com o perigo que 

essas práticas impunham à manutenção da ordem social e não exatamente com a 

infância. 
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A prática de recolher crianças em hospícios ou asilos trazia o problema do 

alto índice de mortalidade dos menores recolhidos antes de serem úteis ao Estado. 

Este tinha um grande custo para manter os menores para que quando adultos 

pudessem servir as tarefas nacionais, como a colonização, a milícia, a marinha, 

tarefas para as quais eles estariam adaptados uma vez que não possuíam vínculos 

familiares. No caso das classes ricas, o problema visto era a criação e 

amamentação das crianças por nutrizes. Para os médicos, o mau comportamento, 

as más condutas dessas crianças eram adquiridas pelo convívio com essas nutrizes, 

esses maus hábitos poderiam ser inclusive transmitidos pela amamentação 

(DONZELOT, 1980).  

  O pensamento médico e social do século XVIII é erigido sobre a figura dos 

serviçais vistos como seres maléficos, responsáveis pelo mau uso do corpo na vida 

urbana. Assim, conservar as crianças significará a produção de novas condições de 

educação que afastem as crianças dos malefícios da criadagem e que aqueles com 

tendência a entregar seus filhos aos cuidados do Estado ou das nutrizes voltem a 

educá-los. O que se instala no século XVIII é uma reorganização dos 

comportamentos educativos em torno de dois pólos distintos: o primeiro seria a 

medicina doméstica que consiste num conjunto de conhecimentos e técnicas 

voltadas para a retirada dos filhos da classe burguesa da influência negativa dos 

serviçais, colocando esses últimos sob a vigilância dos patrões; o segundo seria a 

economia social, agrupando todas as formas de direção da vida dos pobres com o 

objetivo de diminuir o custo social de sua reprodução e obter um número desejável 

de trabalhadores, com um mínimo de gastos públicos, ou seja, o que se 

convencionou chamar de filantropia (idem,ibdem). 

O referido autor explica que até meados do século XVIII, a medicina não 

tinha interesse na criança e nas mulheres, porém, com a medicina doméstica se 

firma uma aliança entre a mãe e o médico. Essa aliança irá proporcionar um novo 

poder à mulher burguesa na esfera doméstica, abalando a autoridade paterna. Nas 

classes mais pobres, a intervenção nas famílias se dará de forma diferente, já que 

essas possuem problemas específicos. Nesse sentido, vários mecanismos serão 

criados para estabelecer a ordem nas famílias pobres, como estimular o número de 

casamentos entre homens e mulheres de classe operária, no intuito de afastar 

esses homens e mulheres dos hábitos viciosos das ruas da cidade. No século XIX, 
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ocorrerá a extensão do controle médico sobre a criação dos filhos de famílias 

populares. Nesse contexto, é constituída a mãe de família popular, que tem sua 

origem no modelo de nutriz mandatada do Estado. Assim, a mãe, para não 

abandonar o filho, recebe um auxílio do Estado e em troca deve se responsabilizar 

pelo cuidado e nutrição da criança. Todos esses mecanismos visam afastar as 

classes baixas da vadiagem, da desordem, de forma a não aumentar os encargos 

com a assistência. 

O crescimento da polícia no século XVIII se apóia no poder familiar, 

prometendo-lhe tranqüilidade e felicidade, estendendo seu poder sobre os rebeldes 

e as escórias da família. Enquanto a preocupação das famílias eram os desvios que 

punham em riscos sua reputação e sua honra, para o Estado o que preocupava era o 

desperdício de forças vivas, os indivíduos inutilizados ou inúteis. Acerca disso o 

autor destaca: 

 

Superfície de absorção dos indesejáveis da ordem familiar, os 
hospitais gerais, os conventos, os hospícios servem de base 
estratégica para toda uma série de intervenções corretivas sobre a 
vida familiar. Esses lugares de reunião dos infortúnios, das misérias 
e dos fracassos facilitam a mobilização das energias filantrópicas, 
fornecendo-lhes um ponto de apoio, servindo-lhes de laboratório de 
observação das condutas populares, de base de lançamento de 
táticas próprias para contrariar seus efeitos socialmente negativos e 
reorganizar a família popular em função de imperativos econômicos-
sociais (DONZELOT, 1980, p.29-30). 

 

Donzelot (ibdem) mostra que desde o final do século XIX, inúmeras 

associações filantrópicas e religiosas atribuem-se a função de ajudar as classes 

pobres, moralizando seu comportamento, facilitando sua educação, esforçando-se 

para uma restauração da vida familiar, fórmula primeira e forma mais econômica 

de assistência mútua. Além disso, a filantropia garantia o desenvolvimento de 

práticas de conservação e de formação da população, dissociando-se de qualquer 

atribuição diretamente política. Era, portanto, uma estratégia deliberadamente 

despolitizante. A filantropia do século XIX se organizará em busca de um 

distanciamento calculado entre as funções do Estado liberal e a difusão de técnicas 

de bem-estar e de gestão da população. 

Aliados ao movimento filantrópico, os médicos higienistas, preocupados com 

os altos índices de mortalidade infantil nas cidades brasileiras, tinham como 
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proposta uma intervenção no meio ambiente, nas condições higiênicas das 

instituições que abrigavam as crianças e nas famílias. Em meados do século XIX, 

surge a puericultura, especialidade médica destinada à formalização dos cuidados 

adequados à infância. Nesse período, começa-se a se questionar acerca da higiene 

e dos cuidados dirigido às crianças na Casa dos Expostos7. Os preceitos higiênicos 

tornam-se uma necessidade incontestável no século XX, dando ao médico um papel 

fundamental nas instituições. Várias são as iniciativas dos higienistas tais como a 

criação dos Institutos de Proteção e Assistência à infância, sendo o primeiro deles 

fundado pelo Dr. Morcovo Filho, em 1901, no Rio de Janeiro; a criação dos 

dispensários e ambulatórios, com serviços de consulta médica às crianças pobres, 

palestras para as mães, entre outras (RIZINNI e PILOTTI, 2009).     

Boarini e Borges (1998) afirmam que a criança ganha visibilidade a partir das 

transformações sociais provocadas, principalmente, pelo modo de produção 

capitalista. Os autores apontam que é nesse modelo de produção que a criança é 

descoberta enquanto força de trabalho e é pela exploração de sua mão-de-obra 

que a infância passa a ser reconhecida socialmente.  

 Contudo, será com o desenvolvimento da sociedade burguesa que surgirá a 

noção de infância enquanto sujeito em desenvolvimento, o qual requer cuidados e 

proteção. Nesse momento, a criança passa a ganhar papel de destaque dentro do 

cenário familiar e haverá uma mudança nos laços afetivos entre pais e filhos. Logo, 

será o modelo de família burguesa e as próprias problemáticas surgidas com o 

desenvolvimento industrial, como por exemplo, a exploração da mão-de-obra 

infantil, que possibilitará e evidenciará a necessidade de um tratamento 

especializado para essas crianças (BOARINI e BORGES, 1998; RIBEIRO, 2006).  

Nesse contexto, a forma de conceber a criança e suas necessidades começa 

a sofrer mudanças. Surge a preocupação com os elevados índices de mortalidade 

infantil e suas causas começam a ser discutidas. O discurso de que a criança precisa 

ser protegida, cuidada, amparada e educada começa a ganhar força, propagando os 

ideais higienistas. Principalmente a partir da segunda metade do século XIX, a 

ciência médica vai se tornando poderosa e influente na sociedade, à medida que 

                                                 
7 A Santa Casa de Misericórdia ficou assim conhecida ao implantar , em 1726, o sistema da Roda no 
Brasil, que consistia em um cilindro giratório, no qual a criança era colocada e, ao ser girado, entrava 
no estabelecimento sem a identificação de quem a tinha abandonado. As crianças assim deixadas 
eram denominadas como enjeitadas ou expostas (RIZINNI e PILOTTI, 2009). 
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vai se tornando mais científica e deixando de ser exercida por “quase leigos”. 

Assim, o saber médico é “autorizado” por essa sociedade, e passa a ser o 

responsável por descobrir, propor e impor normas de saúde e equilíbrio em 

benefício dessa mesma sociedade (RIBEIRO, 2006). 

Isso nos faz lembrar a articulação entre saber e poder destacada por Focault 

(1979), uma vez que os saberes constroem discursos de verdade, os quais justificam 

e fundamentam determinados exercícios de poder. Sobre isso diz: 

 

A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas 
coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada 
sociedade tem seu regime de verdade, “sua política geral” de 
verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar 
como verdadeiros [...] (FOUCAULT, 1979, p. 12). 
 

No caso do saber médico, o discurso higienista vem justificar e ajudar a 

introduzir uma série de práticas na conduta da população, como a higiene pessoal, 

a preocupação com a prevenção das doenças, daí a prática de se tomar vacinas, 

manter certos cuidados com o corpo, a limpeza do ambiente familiar, etc. 

 As táticas médico-higienistas passam a ser utilizadas não só no combate da 

mortalidade infantil, como aponta o Ribeiro (ibdem), mas também na educação 

escolar, na pedagogia infantil e na orientação familiar. O referido autor diz que os 

higienistas, preocupados com a formação moral, física e intelectual das crianças e 

respaldados nas inúmeras teses de medicina, passam a ditar as regras e normas 

para o preparo dos futuros “homens da sociedade”.  

 Silva (2009) afirma que a constituição do objeto infância, enquanto domínio 

de saber, foi uma das principais condições de possibilidade para a interferência dos 

médicos higienistas no interior da família. Essa interferência veio ao encontro da 

preocupação do Estado com a elevada taxa de mortalidade infantil e com o 

problema do menor abandonado, moldando-se a figura do médico como necessária 

na medicalização da família. 

 A intervenção sobre a família tinha por objetivo promover formas de 

educação diferentes das produzidas pela criadagem. Para tanto, os pais deveriam 

retomar o cuidado do corpo e da vida dos filhos, devendo esse cuidado ser 

perpassado por uma disciplina médica (SILVA, 2009). 
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 De acordo com Costa (1999), para que essa disciplina médica fosse aceita, o 

discurso da família nefasta foi posto em circulação. Nele, a família era vista como 

incompetente para cuidar da criança e acabava errando por desconhecimento. Essa 

idéia de desconhecimento da família sobre a melhor forma de cuidado das crianças 

eximia os pais da punição legal, mas não da correção.   

 A apropriação médica da infância se deu em torno de uma série de manobras 

que mostravam o desconhecimento dos pais como ameaça à saúde, quando não a 

própria vida dos filhos, para em seguida, ensinar a melhor maneira de protegê-los. 

A medicina como regulador do comportamento da família redefiniu as formas de 

convivência íntima, assinalando novas funções aos seus membros. Assim, para além 

de abolir os comportamentos inaceitáveis da família, novas características 

corporais, sentimentais e culturais foram produzidas (SILVA, ibdem). 

 Para Costa (ibdem), foi através da pedagogia higiênica em torno do corpo 

infantil que os adultos foram disciplinados, na medida em que a intervenção 

médica, ao dizer sobre a vida e saúde infantil, prescrevia como os adultos deviam 

se comportar. O autor diz que na família higiênica, pais e filhos vão aprender a 

conservar a vida e a colocá-la a serviço do Estado. Para tanto, a aliança entre o 

médico e mãe será fundamental. Ao assumir esse lugar, a mãe deverá se sujeitar a 

um novo modelo normativo de feminilidade voltado pra o doméstico e para a 

maternidade. Esse modelo feminino será fundamental no jogo de gerenciamento da 

família e, por conseguinte, no nascimento da família nuclear moderna.  

 

 

1.3.2 As Políticas de Assistência à Infância no Brasil 
 

 

Desde um longo tempo, a infância tem sido alvo de interesse social, 

acadêmico e técnico. Várias discussões no âmbito político enfatizaram e enfatizam 

a problemática do abandono e da criminalidade infantil, diversas instituições de 

amparo foram criadas, leis de proteção foram formuladas, contudo, esse é um 

problema que persiste e atinge ainda hoje milhões de crianças no nosso país.   

Um primeiro período a ser destacado na área de atendimento à infância no 

Brasil diz respeito a uma prática corrente no século XIX, são os asilos de órfãos. 



44 

 

Essas instituições foram criadas no intuito de propiciar educação industrial aos 

meninos e educação doméstica às meninas, assegurando-lhes seu lugar na 

sociedade. Essa prática antiga de recolher crianças em asilos propiciou o 

enraizamento de uma cultura institucional nas formas brasileiras de “assistência ao 

menor”, que perdura até os dias atuais (RIZINNI e PILOTTI, 2009).  

O intuito das instituições voltadas para a prevenção ou regeneração era 

sempre o mesmo: incutir o sentimento de amor ao trabalho e a educação moral, 

como consta no regulamento do Abrigo de Menores de 1924. Essas instituições, 

como destacam Rizzini e Pilotti (ibdem), são responsáveis por produzir o “menor 

institucionalizado”, uma vez que segregam o menor do seu meio social, praticam o 

confinamento e a contenção espacial, controlam o tempo, submetem os menores à 

autoridade, disciplinando-os sob o discurso da prevenção dos desvios e da 

reeducação dos degenerados.  

Podemos considerar que essas instituições trazem três aspectos considerados 

por Foucault (2003b) fundamentais e característicos das relações de poder 

existentes em nossa sociedade: vigilância, controle e correção.  

Foucault (ibdem) afirma que, no século XIX, instituições como fábrica, 

escola, hospital psiquiátrico, hospital, prisão, passam a ter por função fixar os 

indivíduos em um aparelho de normalização, ligando o indivíduo a um processo de 

produção, de formação ou de correção dos produtores. Diferentemente da reclusão 

no século XVIII, na qual o indivíduo era excluído como forma punitiva por seu desvio 

da norma e conseqüentemente por sua marginalização, no século XIX, a função da 

exclusão é corrigir/normalizar. Passa-se, pois, de uma reclusão de exclusão para 

uma reclusão de seqüestro, na qual se exclui para incluir. 

Essas “instituições de seqüestro”, como eram denominadas pelo referido 

autor, marcaram grande parte da história da assistência à infância no Brasil. 

Exemplificando essa política institucionalizadora dos menores podemos destacar 

além do asilo dos órfãos, os reformatórios e casas de correção, o Instituto 

Disciplinar (criado em 1902 pelo Estado de São Paulo, destinava-se a receber os 

menores considerados delinqüentes, vadios e viciosos), as escolas de reforma 

(criadas na década de 1920 sob determinação do Código de menores, visando à 

reeducação através da formação profissional), entre outras. 
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  A passagem do Brasil império para a República, em 1889, gerou intensa 

transformação no cenário político do país e trouxe reflexos na vida social 

brasileira. Rizzini (2009) salienta que o final do século XIX marca um novo ciclo em 

relação à legislação sobre a infância. As primeiras duas décadas do século XX é o 

período mais significativo para a história da legislação brasileira voltada à infância. 

Nesse período, o “problema da infância” começa a adquirir uma dimensão política 

acentuada, denominada na época por “ideal republicano”. Ressalta-se a urgência 

de se intervir, educando ou corrigindo os “menores” para torná-los indivíduos úteis 

e produtivos para o país, assegurando, dessa forma, a organização moral da 

sociedade.  

Nas primeiras décadas do século XX, a associação entre justiça e assistência 

é fortalecida, dando origem, em 1927, à criação de uma legislação específica para 

a infância: o Código de Menores. O lema de “Salvar o menor” veio numa tentativa 

de substituir a antiga prática da punição e do castigo. Ganhava força a idéia de 

afastar a criminalidade infantil do campo penal. Os menores não deveriam ser 

castigados, mas sim recuperados. A autora supracitada destaca que, nesse período, 

a infância foi “judicializada”. Daí decorre a popularização do termo “menor”, o 

qual foi sendo comumente associado à criança abandonada, desvalida, 

delinqüente, viciosa, entre outras (RIZZINI, 2009). 

A infância perigosa será alvo de várias políticas no Brasil durante grande 

parte do século XX. Durante o governo Vargas se estabelece um sistema nacional 

para os chamados menores que será conduzido através dos seguintes órgãos: 

Conselho Nacional de Serviço Social (1938), Departamento Nacional da Criança 

(1940), Serviço Nacional de Assistência a Menores (SAM, 1941) e Legião Brasileira 

de Assistência (LBA,1942). Posteriormente, o SAM será acusado de não ter 

condições de garantir a readaptação dos menores, sendo visto como uma fábrica de 

delinqüentes, uma escola do crime. Desse modo, o SAM é extinto e um novo órgão 

é criado em 1964 – a Fundação Nacional do Bem Estar do Menor (FUNABEM). O 

antigo Código de Menores também foi revisto, sendo promulgado em 10 de outubro 

de 1979 o novo Código de Menores que, tendo por base a Doutrina da Situação 

Irregular, reduz as condições sociais à ação dos pais ou do próprio menor, fazendo-

se da vítima um réu e tornando a questão ainda mais jurídica e assistencial. Dá ao 
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juiz o poder decisório sobre o que é melhor para o menor: a assistência, a proteção 

ou a vigilância (FALEIROS, 2009). 

Como afirma Faleiros (2009), a política da infância, denominada como 

“política do menor”, articula repressão, assistência e defesa da raça. Essa política 

tem, portanto, uma forte orientação higienista-eugenista8, com campanhas 

educativas, inquéritos médicos sociais, formação de puericultores, entre outras 

práticas típicas do método higienista. 

Na década de 1980, as políticas e práticas de internação vão sendo 

confrontadas com práticas de atendimento direto nas ruas e de redes de trabalho. 

As transformações políticas globais e o trabalho dos movimentos sociais refletem-se 

na ação junto às crianças e adolescentes através dos chamados “projetos 

alternativos”, confrontando as práticas de internação e repressivas. O trabalho de 

movimentos como o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMIVIR), 

articulado ao trabalho das ONGs, do UNICEF, da Pastoral do Menor, de juízes 

progressistas, entre outros, fortaleceu a luta para a aprovação e aplicação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (FALEIROS, 2009). 

Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 

1990, a Doutrina de Situação Irregular é superada, sendo introduzida a Doutrina de 

Proteção Integral, que reconhece a criança e o adolescente como cidadãos, 

devendo ter seus direitos garantidos e protegidos pelo Estado e pela sociedade.  

Segundo Hellesheim e Cruz (2008), o ECA, mesmo não se referindo ao termo 

“risco” diretamente, introduz essa noção, na medida em que garante medidas de 

proteção à crianças e adolescentes sempre que estas tenham seus direitos 

(reconhecidos nesta lei) ameaçados ou violados. Logo, sempre que houver uma 

ameaça de violação, haverá um perigo, uma probabilidade, uma incerteza, ou seja, 

um risco. As autoras demonstram que as medidas de proteção estão direcionadas 

especificamente para uma infância em situação de risco, ou seja, crianças e 

adolescentes que se encontram em situações difíceis de vida, expostas a realidades 

causadoras de danos à sua integridade física, psicológica ou moral.  

Desse modo, a noção de risco passa a ser utilizada por Conselhos Tutelares, 

Juízes da Infância, profissionais, etc. Enquanto o Código de Menores classificava 

                                                 
8
 O movimento eugênico tem por ideal a pureza da raça. No caso do Brasil, esteve aliado às medidas 
sanitárias e de higiene pública e mental. A idéia era de afastar a população de práticas viciosas e 
condutas indesejáveis que comprometiam a ordem pública. 
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crianças e adolescentes de acordo com seu trabalho e sua conduta, estabelecendo 

graus de periculosidade, o ECA busca, através da situação sócio-econômica, 

compreender as condições de emergência da infância em situação de risco, 

fazendo-se necessária a intervenção do Estado e da Sociedade Civil na formulação 

de políticas voltadas para essa questão. 

Para finalizar, corroborando com as idéias de Rizinni e Pilotti (2009) 

gostaríamos de destacar que a história das políticas sociais, da legislação e da 

assistência (públicas e privadas), consiste em uma história na qual várias formas 

são empregadas no sentido de manter as desigualdades sociais e a segregação das 

classes. Segundo esses autores, em momento algum da história o “problema da 

infância” foi enfrentado com uma proposta séria e politicamente viável de 

distribuição de renda, educação e saúde. 

 Os autores acima citados afirmam que no caso específico das políticas 

dirigidas à infância no Brasil, prevaleceu a necessidade de controle da população 

pobre vista como perigosa, mantendo, pois, um abismo entre infâncias privilegiadas 

e menores marginalizados. A raiz do problema está intrínseca a um mecanismo de 

economia (o capitalismo) cujos valores da justiça e da ética não estão presentes. 

Nesse sentido, presenciamos, ainda hoje, a ausência de uma política social efetiva 

que proporcionem condições equitativas de desenvolvimento para crianças e 

adolescentes independente de classes sociais. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

APORTES TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 
 

 

2.1 Construcionismo Social e Psicologia Discursiva 
 

 

Esse estudo está respaldado nos estudos da Psicologia Discursiva e 

epistemologicamente baseado nas idéias construcionistas das ciências humanas e 

sociais. Assim, achamos importante nos determos sucintamente nas idéias e 

contribuições dessas perspectivas teórico-metodológicas. 

As idéias construcionistas contribuíram para a reflexão acerca dos valores e 

métodos hegemônicos dentro da ciência, baseados principalmente nos princípios de 

objetividade, neutralidade, replicabilidade e fidedignidade (critérios das ciências 

da natureza) e afervoraram as discussões acerca da supremacia das ciências da 

natureza em relação às ciências humanas, demonstrando que estas últimas 

necessitavam criar seus próprios métodos, não significando isso a perda do rigor e 

da objetividade. Trata-se, pois, de assumir as especificidades das ciências humanas 

e sociais, adequando seus métodos de pesquisa a seu objeto. 

  Como expõe Spink e Frezza (1999), na perspectiva construcionista, sujeito e 

objeto são percebidos como construções sócio-históricas e precisam ser 

problematizados e desfamiliarizados. Há, nesse sentido, uma necessidade de 

desnaturalizar “as coisas do mundo” e percebê-las como construídas pelas relações 

sociais cotidianas, tendo como principal instrumento a linguagem. Assim, as 

posturas construcionistas entendem que os objetos constitutivos da realidade são 

instituídos pela forma como acessamos essa realidade. Ou seja, é a partir de nossos 

processos de objetivação (nossas categorias, convenções, práticas, linguagem) que 

apreendemos os objetos do mundo.  

Segundo Méllo et al. (2007), o construcionismo propôs uma reflexão crítica 

sobre a produção do conhecimento, questionando a noção de “verdade” e de 
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“realidade”. Nessa perspectiva, a linguagem passa a ser considerada uma forma de 

ação no mundo, produzindo versões de mundo e construindo “realidades”. Desse 

modo, o construcionismo trouxe, também, importantes contribuições no campo da 

linguagem, dando força aos questionamentos feitos à noção tradicional que 

considerava a linguagem como possível de representar a realidade.    

Nas décadas de 1970 e 1980, ocorreu certa mudança na filosofia e em várias 

ciências humanas e sociais que as estimulou a dar uma maior atenção ao papel 

desempenhado pela linguagem. Esse momento de mudança denominado “giro 

lingüístico”, além da ênfase dada à linguagem, envolveu transformações nas 

concepções tradicionais sobre o conhecimento (seja do sentido comum ou 

científico), e, conseqüentemente, transformou o entendimento que se tinha sobre 

o conceito de “realidade”, bem como possibilitou o desenho de novas formas e 

modalidades de investigação (IBÁÑEZ, 2004). Salienta-se, ainda, que o giro 

lingüístico provocou mudanças na própria concepção de linguagem, que estava 

ligada a uma visão realista. 

 Segundo Spink e Frezza (1999), é nesse contexto, no qual os estudos sobre 

linguagem focaram-se em compreender o poder dos discursos de diversos campos 

do saber, que a expressão análise de discursos passou a ser utilizada. 

Como exposto pelas autoras acima citadas, o termo análise do discurso 

geralmente é identificado com o método introduzido por M. Pêcheux. Para este, 

um discurso é determinado pelas condições de produção e por um sistema 

lingüístico, sendo as condições de produção determinadas pelos lugares ocupados 

pelo emissor e receptor na estrutura de uma formação social. 

Essa proposta, como afirma Spink e Frezza (1999), aproxima-se das 

configurações atuais da Psicologia Social Discursiva, que tem como principais 

teóricos Jonathan Potter e Ian Parker. Este último identifica-se com a perspectiva 

pós-estruturalista, descrita por ele como abordagens que não acreditam na 

possibilidade de experienciar um mundo constituído para além da linguagem. 

Segundo Parker, nessa perspectiva busca-se entender como os objetos são 

construídos no discurso e como são construídos os sujeitos nesses discursos – como 

nós nos experienciamos ao falar e ao ouvir os outros falarem sobre nós. Já Potter e 

seus colaboradores aproximam-se da perspectiva pós-estruturalista ao criarem a 

noção de repertórios interpretativos (conjunto de termos, lugares comuns e 
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descrições usadas em construções gramaticais e estilísticas específicas). Fazendo 

uso da etnometodologia, a proposta de Potter enfatiza o uso da linguagem. 

Nesse sentido, Gill (2002) enfatiza que o discurso não ocorre num vazio 

social, de modo que, na construção do nosso discurso, somos continuamente 

orientados pelo contexto interpretativo em que estamos inseridos, sendo todo 

discurso circunstancial.  

Partindo das novas concepções de linguagem e discurso, na abordagem 

teórico-metodológica da Psicologia Social Discursiva, o discurso é concebido como 

uma forma de ação social, sendo derivado de seu uso em determinadas situações e 

contextos sócio-discursivos (WETHERRELL e POTTER, 1992).  

Potter e colaboradores (1990) afirmam que a análise do discurso focaliza três 

temáticas: a função – refere-se ao discurso tomado como ação, esse aspecto de sua 

teoria é influenciado pelos estudos de Wittgenstein, Austin e Searle; a construção – 

trata do uso dos recursos lingüísticos preexistentes (repertórios interpretativos), o 

que implica escolha e seleção; e a variação – conseqüência da função e da 

construção, pois, se o discurso é ação, diferentes situações implicariam em 

diferentes discursos.    

Assim, Wetherell e Potter (1992) demonstram a necessidade de observar 

como o discurso é organizado para tornar verdadeiras, determinadas versões da 

realidade. Nesse processo, algumas características discursivas são freqüentes 

como: o uso da categorização e da particularização para produzir os mais variados 

efeitos, o uso de diferentes “técnicas narrativas”, a combinação de “formulações 

sistematicamente vagas”, formas retóricas básicas, etc. Para os autores, também 

se deve observar o modo, freqüentemente implícito, pelo qual uma determinada 

argumentação procura desacreditar uma ou mais argumentações competitivas, 

argumentações ou versões freqüentemente ausentes, não citadas. 

Acerca da variação ou variabilidade, os autores referidos dizem que esta 

ocorre porque a linguagem é usada para uma variedade de funções. Os nossos 

discursos são flexíveis e constroem as mais variadas versões da realidade, não 

sendo simples reflexos desta, mas versões que buscam atingir determinados 

objetivos (POTTER e WETHERELL, 1987).  

Diante do exposto, entendemos que a proximidade entre a Psicologia 

Discursiva e as idéias construcionistas está baseada em três pressupostos centrais, 
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como é apontado por Méllo et al. (2007): 1) o interesse em como as pessoas 

constroem a “realidade”; 2) o entendimento da linguagem como construtora de 

“realidades”; 3) a compreensão da linguagem como uma prática social.  

 

 

2.2 Procedimentos Metodológicos 
 

 

2.2.1 Tipo de Estudo 
 

 

A pesquisa é de cunho qualitativo e circunscreve-se no âmbito da Psicologia 

Social. Esse tipo de pesquisa lida com interpretações das realidades sociais, como 

aponta Bauer e Gaskell (2002). Sobre a pesquisa qualitativa Minayo e colaboradores 

(2007) destacam que esta responde a questões particulares e “trabalha com o 

universo de significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e 

das atitudes’’ (p. 21). Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido como 

parte da realidade social. Assim, a pesquisa qualitativa tem como objeto o universo 

da produção humana, o qual é constituído pelo mundo das relações, das 

representações e da intencionalidade, sendo, portanto, difícil poder quantificá-lo.  

 

 

2.2.2 Instituição Pesquisada 

 

 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)9 constituem a principal estratégia 

do processo de reforma psiquiátrica, sendo um serviço de saúde aberto e 

comunitário do SUS. É um lugar de referência e tratamento para pessoas que 

sofrem de transtornos mentais severos e/ou permanentes. A proposta do Governo 

Federal é que esse tipo de serviço seja implantado em todos os municípios do país. 

No caso de Campina Grande já existem vários CAPS: dois CAPSi, para crianças e 

                                                 
9
 Utilizaremos a sigla CAPS em outros momentos do texto em referência aos Centros de Atenção 
Psicossocial. 
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adolescentes; um CAPS II, para portadores de transtorno mental; um CAPSad, para 

dependentes de álcool e drogas e o um CAPS III, que disponibiliza a internação de 

portadores de transtornos mentais nos momentos de crise (BRASIL, 2004).  

 Os CAPS possuem diferentes denominações segundo a população de cada 

município e o tipo de clientela que recebem: CAPS I, para municípios entre 20.000 

e 70.000 habitantes; CAPS II, para municípios entre 70.000 e 200.000 habitantes; 

CAPS III, para municípios com população acima de 200.000 habitantes; CAPSi, para 

municípios com população acima de 200.000 habitantes, voltado para o tratamento 

de crianças e adolescentes gravemente comprometidos psiquicamente e CAPSad, 

para municípios com população acima de 100.000 habitantes, voltado para o 

tratamento de usuários de álcool e drogas. Os CAPS funcionam, pelo menos, 

durante os cinco dias úteis da semana (2ª a 6ª feira). Os horários e funcionamento 

nos fins de semana dependem do tipo de CAPS (BRASIL, ibdem). 

Realizamos nossa pesquisa no CAPSi – Centro Campinense de Intervenção 

precoce, conhecido como CAPSinho. A escolha por realizar a pesquisa em um CAPSi 

de Campina Grande se justifica por esta cidade ser uma referência para o SUS na 

implantação de serviços substitutivos como citado em Brasil (2005)10, além disso, o 

CAPSi de Campina Grande desenvolve uma experiência única nesse tipo de serviço 

substitutivo, qual seja, um projeto de intervenção precoce que atende bebês de 0 

a 3 anos, além de crianças e adolescentes até 18 anos como preconizado pelo 

Ministério da Saúde. 

A experiência com intervenção precoce em Campina Grande surgiu a partir 

da experiência ambulatorial de alguns profissionais que perceberam a procura das 

mães por atendimento aos seus filhos, ressaltando que essas crianças tinham uma 

idade cada vez menor. Diante dessa demanda deu-se início, em 1999, a um grupo 

de estudos interdisciplinares sobre temas de intervenção precoce, que funcionava a 

princípio no Hospital Universitário Alcides Carneiro (HU) e em seguida no Instituto 

de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA), e prestava atendimento interdisciplinar às 

crianças e suas famílias. Em junho de 2006, foi inaugurado o CAPSi – Centro 

                                                 
10 Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil. Documento apresentado à Conferência 
Regional de Reforma dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas, realizada em 
Brasília, de 07 a 10 de novembro de 2005. 
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Campinense de Intervenção precoce, conhecido como CAPSinho, o qual faz parte 

da rede de Saúde Mental do Município11. 

O CAPSinho funciona como Centro de referência  para atender às crianças 

com risco psicossocial ou que apresentam transtornos do desenvolvimento que 

favoreçam tais riscos. Desenvolve o programa de Intervenção Precoce voltado para 

creches, abrigos e demais instituições, sendo que nas creches e pré-escolas este 

programa se desdobra no Projeto Saúde na Escola, entre outros12. 

A clientela do CAPSinho é constituída por crianças de 0 a 7 anos que 

apresentem transtornos do desenvolvimento, qualquer que seja a etiologia: 

crianças sindrômicas, paralisia cerebral, miopatia, hidrocefalia, ou qualquer 

transtorno que possibilite danos à constituição subjetiva. Atende, ainda, crianças 

de 0 a 12 anos e adolescentes até os 18 anos com risco psicossocial que apresentem 

transtornos psíquicos moderados ou invasivos, hiperatividade ou transtornos de 

linguagem. 

O programa de Intervenção Precoce tem como fundamentos básicos a 

concepção que o sujeito se constrói na relação com o outro (a fala, o olhar, os 

cuidados dos adultos são todos constituintes desses sujeitos); a noção de que o 

singular se inscreve no social e o social sustenta a constituição singular; o sentido 

de “prevenção” na clínica da intervenção precoce que consiste em oferecer à 

criança um lugar no simbólico, funcionando e fazendo funcionar uma tal ordem que 

permita sustentar esse lugar; o entendimento que o trabalho em política pública de 

prevenção precoce deve ser eminentemente interdisciplinar e a consideração do 

social como “ordenador” do sujeito.  

Quanto aos objetivos do programa, estes consistem em: produzir uma 

modificação no olhar dos cuidadores, gestores de creches e demais parceiros em 

relação ao bebê e à criança pequena, diagnosticando em tempo hábil os riscos 

psicossociais; provocar a preocupação com a proteção e os direitos da criança; 

definir as funções e responsabilidades de cada setor parceiro como creches, pré-

escolas, abrigos para crianças, conselhos tutelares, curadoria da infância e analisar 

os resultados obtidos com tais iniciativas. 

                                                 
11 Informações fornecidas pela Coordenadora Municipal de Saúde Mental de Campina Grande-PB. 
 
12 As informações acerca da clientela, os fundamentos, os objetivos e o funcionamento do CAPSinho 
foram obtidas através do folder informativo sobre a instituição, distribuído para a população.  
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Nesse sentido, a equipe do CAPSinho conta no momento com: 1 psicanalista, 

1 pediatra, 1 neurologista, 7 psicólogos (2 voluntários), 4 pedagogos (1 voluntário), 

1 terapeuta ocupacional, 2 fonoaudiólogos, 5 fisioterapeutas (1 voluntário), 2 

assistentes sociais, 1 enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem, 1 artesã, 1 músico 

(voluntário), 1 cuidadora, 2 recepcionistas, 4 vigias. Possui as seguintes 

modalidades de atendimento: individual – nas diferentes especialidades e em 

grupos – famílias e suas crianças com fisioterapeuta; família com fisioterapeuta 

(relaxamento e alongamento); crianças com fonoaudióloga; família e suas crianças 

com a fonoaudióloga; crianças com terapeuta ocupacional; crianças com a 

pedagoga; crianças com a psicopedagoga; pais e crianças com a psicóloga; pais, 

crianças e equipe interdisciplinar; família com a artesã e a assistente social e 

equipe interdisciplinar com a psicanalista.13 

Além desses serviços, destacam-se as oficinas terapêuticas que foram criadas 

partindo da experiência de intervenção precoce realizada pelo Grupo de 

Intervenção Precoce do HU/ISEA/UEPB. Estas oficinas têm um caráter 

experimental, sendo construídas à medida que vão sendo produzidas. Surgiram 

como espaço onde o brincar pudesse ser instigado de forma socializada, supondo 

sempre um sujeito em cada um dos bebês ou crianças pequenas. Nesse espaço, 

busca-se atribuir significado às mínimas produções de cada um dos participantes, 

percebendo em cada gesto um sentido, um desejo. Entendendo que o brincar 

revela a entrada da criança na ordem simbólica, as oficinas objetivam auxiliar no 

processo de constituição subjetiva. Dessa forma, são realizadas as oficinas: água e 

areia; contos e cantos, artes e ofícios (música, dança, teatro, modelagem, etc). 

 

 

2.2.3 Produção dos Dados 

 

 

Para a produção de dados utilizamos uma entrevista aberta, cujo roteiro 

pode ser visto nos apêndices do trabalho. Foram entrevistados sete profissionais 

que compõe a equipe multidisciplinar do CAPSinho. Buscamos ouvir o discurso de 

um representante de cada especialidade que compõe a equipe da instituição 
                                                 
13
 Informações fornecidas por Vitória Etelvina de Araújo Bulcão, coordenadora do Centro Campinense 

de Intervenção Precoce.  
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(fisioterapia, psicologia, enfermagem, serviço social, pedagogia, terapia 

ocupacional e fonoaudiologia). No tocante ao número de participantes Gaskell 

(2002, p. 68) afirma que “a finalidade real da pesquisa qualitativa não é contar 

opiniões ou pessoas, mas ao contrário, explorar o espectro de opiniões, as 

diferentes representações sobre o assunto em questão”.  

No que diz respeito à entrevista, esta não consiste em perguntas 

padronizadas que levem a categorias específicas de resposta. Diferentemente, sua 

função é levar o entrevistado a falar com suas próprias palavras e com tempo para 

refletir (GASKELL, 2002). Essa estratégia é freqüentemente utilizada no processo 

de trabalho de campo e constituí-se numa conversa entre dois ou mais 

interlocutores realizada por iniciativa do entrevistador. Ela possibilita ao 

entrevistador abordar temas pertinentes ao problema de pesquisa, objetivando a 

construção de informações e dados acerca do objeto pesquisado (MINAYO, 2007). 

De acordo com Potter e Wetherell (1987), as entrevistas em análise de 

discurso diferem das convencionais uma vez que a variação das respostas é tão 

importante quanto à consistência, são enfatizadas técnicas, fazem surgir a 

diversidade das práticas dos participantes, ao invés de restringi-las, e os 

entrevistadores são vistos como participantes ativos, mais do que questionários 

falantes. 

Todas as entrevistas foram realizadas no CAPSinho, de acordo com a 

disponibilidade dos profissionais. O processo de apresentação e esclarecimentos 

sobre a pesquisa foi realizado em uma reunião com a equipe no início da pesquisa, 

não sendo necessários esses esclarecimentos no ato da entrevista. A cada 

entrevistado foi pedido o consentimento da participação, esclareci sobre o termo 

de consentimento e pedi que os mesmos o assinassem. Pedi a autorização para a 

gravação em áudio da entrevista, apenas uma entrevistada resistiu ao uso do 

gravador, dizendo que não se sentia à vontade. Eu esclareci minha necessidade de 

ter a fala registrada, mas disse-lhe que se realmente não quisesse ela tinha toda 

liberdade de não participar. Ela acabou permitindo e a entrevista aconteceu 

normalmente. Foi garantido, ainda, ao participante o sigilo das informações, seu 

anonimato e o voluntariado na participação da pesquisa, ou, dito de outra forma, 

foi garantida a liberdade ao participante de recusar participar ou retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa. 
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Também fiz a observação participante dos grupos realizados com as mães e 

seus bebês, grupo de família, bem como das reuniões internas da equipe 

multidisciplinar do CAPSi. Como instrumento desse trabalho de observação  utilizei 

um diário de campo, onde anotava as informações do que acontecia nos grupos 

dando ênfase nas relações estabelecidas entre os profissionais e os pais das 

crianças atendidas no CAPSi, sempre conduzindo a observação pelas perguntas da 

pesquisa. Nesse sentido, foi elaborado um roteiro de observação que segue em 

anexo. Após cada observação, ao chegar em casa eu fazia logo o relato daquele 

dia, para que as informações, sensações e impressões vivenciadas não fossem 

perdidas. Foram realizadas 16 observações no período de setembro a novembro de 

2010. Essas observações foram realizadas nas reuniões internas da equipe, nos 

grupos com bebês, nos grupos de acolhimento e nos grupos de família. Antes disso, 

no ano de 2009, foram realizadas 14 visitas à instituição no período de setembro a 

outubro. Essas visitas tinham como objetivo conhecer o funcionamento da 

instituição para que eu pudesse fechar os objetivos da pesquisa e elaborar o 

projeto para a qualificação. Nesse período, participei de vários grupos e dos 

seminários, voltados para discussões teóricas e de casos entre os profissionais da 

rede de saúde mental do município.    

Minayo (2007) aponta a observação participante como fundamental na 

pesquisa qualitativa, como um instrumento e método que ajudará o pesquisador a 

compreender melhor a realidade do campo investigado. A autora define a 

observação participante como um processo no qual o pesquisador se coloca como 

observador de uma situação social tendo por finalidade a realização de uma 

investigação científica. Assim, o observador fica em contato direto com os 

interlocutores da pesquisa e compartilha do espaço social e cultural deles. Isso 

possibilitará ao pesquisador colher dados e compreender o contexto da pesquisa. 

Ressaltando que, nesse processo, o observador interfere, modificando esse 

contexto, na mesma medida em que é modificado pessoalmente por ele. 

 O trabalho de observação, como coloca Oliveira (1998) envolve os processos 

de olhar, ouvir e escrever. Assim, o olhar e o ouvir constituem a nossa percepção 

da realidade com foco na pesquisa e o escrever constitui-se numa parte 

indissociável do pensamento, na medida em que se dão de forma simultânea. O 

processo de escrita promove o caminhar do nosso pensamento, encontrando 
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soluções que dificilmente apareceriam antes da textualização dos dados da 

observação sistemática.  Nesse sentido, na minha experiência, foi a partir das 

observações iniciais (o andar, olhar e ouvir pela instituição estudada) que pude, 

através da produção dos relatórios, problematizar aquele espaço e elaborar meus 

objetivos de pesquisa. 

 Outro momento marcante no trabalho de observação foi o encontro com as 

pessoas que circulavam na instituição. Como nos estranhávamos! Essa relação de 

estranhamento era recíproca e muitas vezes incômoda.  O seu olhar e o olhar do 

outro promove estranhamentos e familiarizações, estranhamento do familiar e 

familiarização do estranho, como diz Silva (2009). No meu caso, eu própria me 

sentia estranha naquele meio, sentia-me uma intrusa. Quando fui apresentar o 

projeto aos profissionais e falei o título do trabalho, logo fui questionada: Por que 

governo das famílias? Pois é, o trabalho de campo às vezes nos coloca nessas saias 

justas. Com o tempo, o ir e vir dentro da instituição, o conversar com as pessoas, 

acaba tornando você um pouco parte deles, e assim o estranho se torna familiar, 

tanto para o pesquisador como para as pessoas que compõe o campo.  

 

 

2.3 A Análise 
 

 

As entrevistas realizadas durante a pesquisa foram transcritas na íntegra e 

juntamente com as observações e anotações feitas no diário de campo foram lidas 

cuidadosamente até apropriação de seus conteúdos pelo pesquisador. Foi realizada 

a análise do discurso do material tendo como referencia os trabalhos de Potter e 

Wetherrell.  

Na análise, foram levados em consideração os questionamentos norteadores 

da pesquisa. Tivemos, contudo, o cuidado para não buscarmos, no material, 

respostas pré-estabelecidas que direcionassem nosso olhar.  

Não havia um roteiro prévio de análise, pois, partimos do pressuposto que é o 

material produzido que nos guia no caminho que devemos trilhar. 

O material nos conduziu a considerar as vozes e os repertórios linguísticos 

presentes no processo de interanimação dialógica. Analisados também os 



58 

 

posicionamentos assumidos pelos profissionais no processo de construção do 

discurso, bem como a forma com que estes posicionavam as famílias assistidas pela 

instituição. Foram estabelecidas as conexões com os referenciais teóricos 

escolhidos na pesquisa. 

A análise se deu de acordo com as seguintes etapas:  

 

1) Transcrição das entrevistas na íntegra, as quais foram gravadas com a 

autorização dos interlocutores;  

2) Categorização das entrevistas de acordo com cada pergunta, no intuito de 

ter um panorama das respostas de todos os entrevistados acerca de cada questão;  

3) Após a categorização, as entrevistas foram lidas cuidadosamente até 

apropriação de seus conteúdos pelo pesquisador;  

4) Elaboração de quadros com os seguintes temas: exigências institucionais 

para a entrada da criança no serviço; normas e regras a serem seguidas pelos 

familiares para a permanência da criança no tratamento; a participação da família 

no tratamento; a adesão da família ao tratamento; o discurso do risco psíquico. A 

organização em quadros permitiu identificar mais claramente os repertórios 

lingüísticos e seus usos, bem como a presença de outros discursos nas falas dos 

profissionais;  

5) Concluídas essas etapas, foi realizada mais uma leitura, buscando 

identificar quais os posicionamentos assumidos pelos profissionais, durante a 

entrevista; 

6) A partir da classificação por temas, da percepção dos posicionamentos 

assumidos e da explicitação dos repertórios lingüísticos e seus usos, bem como dos 

discursos presentes na fala dos profissionais, dei continuidade à análise a partir das 

temáticas estabelecidas. 

Como o material construído nas entrevistas trouxe muitos conteúdos, 

algumas questões não foram debatidas, sendo contempladas na análise aquelas que 

facilitariam a compreensão da dinâmica da relação.  

Ressaltamos que, para resguardar a identidade dos participantes da 

pesquisa, os nomes dos entrevistados apresentados no trabalho são fictícios. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 “UMA COISA É VER; A OUTRA É CONVIVER14”: Entre os Saberes 
Especializados e os Saberes Populares  
 

 

Neste capítulo, iremos analisar os lugares atribuídos aos familiares no 

processo terapêutico de crianças usuárias do CAPS infantil nos discursos dos 

profissionais dessa instituição. Para tanto, foi realizada a análise do discurso, 

buscando destacar como esses discursos são construídos, identificando os 

repertórios lingüísticos, os discursos que são convocados para dar legitimidade às 

falas, as formas como os profissionais (ou instituição) posicionam a família, bem 

como se posicionam na relação estabelecida com os usuários (família).   

Orientamos nossa análise a partir dos seguintes temas: exigências 

institucionais para a entrada da criança no serviço; normas e regras a serem 

seguidas pelos familiares para a permanência da criança no tratamento; a 

participação da família no tratamento; a adesão da família ao tratamento; o 

discurso do risco psíquico. Desse modo, organizamos o capítulo em três itens: 1) O 

papel da instituição e da família como “organizador psíquico”; 2) As tensões na 

relação instituição-família no CAPS infantil de Campina Grande; 3) O discurso do 

Risco Psíquico e seus efeitos na relação instituição-família. 

 

  

                                                 
14
 Esta frase foi dita por uma mãe durante as atividades de um grupo no CAPSinho, no qual a 

pesquisadora fazia observação. A frase foi dita em um contexto de embate, no qual a profissional 
tentava convencer a mãe de levar o filho para determinada creche, enquanto a mãe dizia preferir 
outra, por conhecê-la e confiar mais nela.   
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3.1 O Papel da Instituição e da Família como “Organizador Psíquico” 
 

 

3.1.1 As Exigências para a Criança ser aceita no Serviço 
 

 

Quando questionados sobre o que é necessário para que a criança seja aceita 

no serviço, percebemos uma dificuldade dos profissionais em falar dessas 

exigências institucionais. Na maioria das vezes, quando eram questionados sobre as 

exigências, os entrevistados faziam referência às normas e regras que regulam a 

relação entre a instituição e a família (compromissos com os horários, faltas, 

justificar faltas, etc.) e não as exigências institucionais para a criança ser aceita no 

serviço.  Geralmente, era preciso insistir para que eles falassem dessas exigências: 

o que os familiares têm que trazer (documentos, exames, etc.)? Ou, como é 

seleção dessas crianças?   

Ao falar da seleção das crianças, vimos aparecer freqüentemente no discurso 

dos profissionais, o que os eles chamam de “perfil CAPS”. Os profissionais 

descrevem que esse perfil envolve crianças e adolescentes na faixa etária de zero a 

dezessete anos, e que possuam algum transtorno já “instalado” ou esteja numa 

condição de “risco psíquico”. Vejamos os diálogos a seguir: 

 
Sthéfani: Sim, a gente tava falando das exigências nera? Eu queria 
que tu falasse um pouco como são selecionadas as crianças pra 
serem atendidas no serviço? 
Dayse: (...) A nossa idade éé, que a gente trabalha, é de zero à 
dezessete anos, nossa faixa de atendimento. Então assim, a criança 
chegou na oficina de acolhimento, os técnicos, eles observam a 
criança e vê se tem perfil realmente pra cá, se é uma criança que 
precisa ser trabalhada né, aqui no CAPS, ou só uma orientação à 
família às vezes resolve o caso, né.  
 
Sthéfani: E esse perfil, como é? 
Dayse: Esse perfil é uma criança que apresenta algum risco psíquico 
ou não, ou já instalado/ ou risco de alguma doença psíquica, né. 
Como é que você analisa uma criança? Às vezes pelo perfil da 
família e da mãe. 

 
A família e a criança, quando chegam ao CAPS, são acolhidas por um dos 

profissionais de nível superior, não importa a área, pode ser um fisioterapeuta, um 
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enfermeiro, um psicólogo, etc. Nesse acolhimento, é feito tipo uma entrevista ou 

anamnese, onde o responsável, geralmente a mãe ou avó, conta a história da 

criança e fala sobre o motivo da procura pelo serviço ou a instituição que 

encaminhou a criança. Às vezes, as famílias chegam encaminhadas pela escola, 

pelo PSF, pela maternidade, pelo conselho tutelar ou podem vir espontaneamente 

por sentir alguma dificuldade em lidar com a criança, ou perceber alguma 

diferença em seu desenvolvimento ou comportamento. No acolhimento, são 

solicitados os documentos necessários ao prontuário da criança, bem como para 

fazer a APAC. Após o acolhimento, quando não se consegue fechar se a criança é ou 

não “perfil CAPS”, a mesma é direcionada para a oficina de acolhimento, na qual a 

criança e o cuidador serão observados por três ou quatro semanas, a depender do 

caso. Esse procedimento de acolhimento foi descrito pelos profissionais na 

entrevista, mas também foi observado por mim durante as observações realizadas 

na instituição.  

 Partindo do trecho acima, verificamos que, quando se referem a um “perfil 

CAPS”, os profissionais remetem ao discurso médico trazendo a idéia de doença já 

instalada, bem como ao discurso de risco - a criança tem risco de desenvolver 

algum transtorno. Partindo desses discursos, os profissionais estabelecem a função 

do CAPS enquanto agente de tratamento/cuidado do transtorno mental, mas 

também como agente de prevenção de um possível transtorno. Esse assunto será 

mais bem explorado adiante, quando formos discutir sobre o discurso do Risco 

Psíquico. 

 Dayse diz que para avaliar se a criança é “perfil CAPS” ou não, deve-se 

analisar o perfil da família e da mãe. Em seu discurso, percebemos que o perfil da 

família e da mãe é analisado partindo dos discursos médicos e de discursos 

pedagógicos e psicológicos que sustentam um modelo de vida familiar ideal. 

Vejamos os trechos a seguir: 

 

Dayse: (...) Então assim, a criança chegou na oficina de 
acolhimento, os técnicos, eles observam a criança e vê se tem perfil 
realmente pra cá, se é uma criança que precisa ser trabalhada né, 
aqui no CAPS, ou só uma orientação à família às vezes resolve o 
caso, né. Se é uma questão de limites, se é uma questão de 
organização da rotina da criança, se é uma questão de [...] familiar 
mesmo, organizacional, ou então... a gente vê né, com o decorrer 
dos encontros a gente vai analisando mais de perto essa família.  
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Dayse: (...) Uma crianç/ uma mãe psicótica com certeza a criança 
tem risco psíquico. Uma criança num la/ uma mãe ou um pai 
usuário de drogas, com certeza essa criança tem risco psíquico, né. 
Uma criança que foi abandonada é risco psíquico, às vezes não tem 
nenhum transtorno, mas tem risco. Então assim, é analisado cada 
caso, né, não existe uma regra pra você analisar uma criança, mas 
de acordo com com a dinâmica familiar daquela criança, às vezes já 
vem com alguma história, né. (...) 

 

Como podemos ver, Dayse relaciona a presença de um transtorno mental na 

mãe a um risco de transtorno no filho(a). Essa relação pode estar baseada em duas 

explicações acerca da causa das doenças mentais: uma do discurso médico, como é 

o caso da hereditariedade, ou uma explicação do discurso psicanalítico.  

A hereditariedade do transtorno mental é uma associação freqüente nos 

discursos dos profissionais e também entre os familiares, como apontam as 

pesquisas de Pereira (2003) e Rodrigues (2007). Esses discursos trazem o problema 

mental como um mal de família, reportando-se a uma explicação dada, 

geralmente, pelo discurso médico.  

Ao falar que ter uma mãe psicótica é um risco para o desenvolvimento de 

algum transtorno na criança, a interlocutora pode, ainda, estar fazendo uso da 

explicação psicanalítica, uma vez que para a psicanálise a mãe (principalmente a 

psicótica) é um agente psicotizante para o filho(a). A mãe estabelece com o filho 

uma relação imaginária, a chamada relação do espelho, onde a criança se vê 

identificada com a figura materna. A permanência nessa relação especular sem o 

estabelecimento de um corte (função paterna) é a explicação psicanalítica para a 

formação de uma estrutura psicótica na criança15. 

Outro elemento trazido por Dayse para analisar a criança seria o perfil da 

família. Nesse sentido, em sua fala ela destaca a necessidade de observar a 

“dinâmica familiar”: se está faltando “limites” para a criança, se é uma questão de 

organização da rotina da criança, se é uma questão de organização familiar. 

Entendemos que ao trazer esses elementos em seu discurso, Dayse retoma os 

discursos pedagógicos e psicológicos, os quais sustentam a idéia da necessidade de 

impor limites à criança, que a criança precisa de uma rotina, de horários, etc. para 

se constituírem enquanto sujeitos saudáveis. Nesse sentido, os discursos dos 

profissionais mobilizam conteúdos do discurso médico-higienista, no qual a 

                                                 
15
 Para maiores explicações acerca desse assunto ver: O seminário de Jacques Lacan (livro 3- as 

psicoses); A lógica na direção da cura (JACQUES-ALAIN MILLER, 1995). 
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preocupação centrava-se na educação escolar, na pedagogia infantil e na 

orientação familiar, ou seja, com a formação moral, física e intelectual das 

crianças como aponta Ribeiro (2006).  

De acordo com Silva (2009), a partir do século XVIII, principalmente, por 

meio da aliança Estado-medicina, a família foi enredada em estratégias de 

governamento na busca pela recorrência de práticas em torno de uma política da 

saúde que atuou na produção de uma família medicalizada e medicalizante. Em 

busca dessa família higienizada e medicalizada, Costa (1999) diz que a higiene do 

corpo, da casa, da educação em prol da família, vistas na Idade Média como uma 

teia de relações sociais, em um sistema de parentesco ou transmissão de bens, 

tornou-se num aparelho restrito, saturado, permanente e localizado de formação 

do corpo infantil. Assistiu-se ao fechamento da família em um modelo nuclear, 

formado por pais e filhos, o que se tornou o agente maior da medicalização dos 

indivíduos. Nesse contexto, Silva (ibdem) aponta que, pela necessidade de educar e 

preservar as crianças para o futuro, a família passou por um processo de 

enclausuramento, afastando-se de antigas sociabilidades, como as ruas e a extensa 

rede de parentela, investindo na privacidade do “lar doce lar”. A autora destaca a 

promoção de um modelo de feminilidade voltado para o doméstico e para a 

maternidade como uma estratégia importante para o gerenciamento da família e 

para o nascimento da família nuclear. Destarte, esses discursos fazem parte dos 

mecanismos de normalização da família e da sociedade como destacam Donzelot 

(1980) e Costa (1999). 

Diante do exposto, acreditamos que ao referir-se ao perfil familiar e da mãe 

como elementos de avaliação das crianças, os profissionais estão remetendo ao 

ideal de família e de maternidade explanados acima.      

 Como já mencionamos anteriormente, quando eu perguntava sobre as 

exigências institucionais, geralmente, os profissionais falavam sobre as regras e 

normas (não pode faltar, tem que chegar no horário, tem que ter a freqüência, 

etc.) para a permanência no tratamento. Depois de insistir (“Mas o que os pais têm 

que trazer quando chegam que é exigência mesmo – documentos, exames...?”) é 

que eles respondiam sobre as exigências. Verificamos que a maioria dos 

profissionais, em seus discursos, nega a existência de exigências institucionais. Eles 

geralmente destacam em suas falas que não é um “pré-requisito”, mas uma 
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“solicitação”. Já outros fazem um movimento contrário, reconhecendo a existência 

de exigências, referindo-se à documentação da mãe e da criança, sendo estes 

vistos, inclusive, como um pré-requisito. Assim, ilustram os seguintes diálogos: 

 
Sthéfani:Eu queria que você falasse um pouco sobre os combinados 
que são fechados com os familiares quando eles chegam no serviço. 
É, o que eles têm que trazer [...] é [...] exames, documentação, 
[...] para que a criança seja aceita no serviço? 
Paula: Assim, não é um pré-requisito para a criança ser aceita, mas 
a gente solicita identidade, CPF, cartão do SUS né, é [...] 
comprovante de residência, para poder ficar registrado no 
prontuário né, e também pra poder dar entrada na APAC, que a 
gente tem que fazer.  
 
Sthéfani:Tem alguma exigência, assim, em termo de 
documentação, que é exigência mesmo? 
Gisele: Olha, geralmente as mães já trazem o quê? Registro, é [...] 
cartão de vacina, identidade... Mas assim a gente sempre pede que 
na próxima visita ao CAPS, ou seja, quando ela começar na oficina 
de acolhimento, que ela procure ou o serviço social ou então a 
recepcionista que fica naquele birozinho da frente vai fazer, xérox, 
xérox do registro da criança, do cartãozinho de vacina, do cartão do 
SUS, é [...] comprovante de residência, CPF e identidade da mãe. O 
cartão do SUS se ela não tiver, a gente orienta que tire lá no Serviço 
Municipal. Esses são os documentos que vão ficar é [...] no 
prontuário da criança e eventualmente se precisar de um auxílio em 
relação ao transporte a gente já entrega esses documentos e envia 
pra Secretaria. Caso não seja necessário esses documentos ficam 
arquivados no prontuário de cada criança.  
Sthéfani: Já teve algum caso de as mães não terem esses 
documentos? 
Gisele: Não! Pelo menos comigo nunca teve. Apenas assim, de 
repente elas não têm o cartão do SUS, mas aí a gente faz 
orientações, eu faço orientação e ela e ela faz, (...) porque esse 
cartão do SUS é um pré-requisito pra mim fazer a APAC. A gente só 
pode fazer a APAC de posse desse cartão do SUS.  

 

 Diante das falas, podemos destacar uma ambigüidade nos sentidos atribuídos 

às exigências, ora vista como pré-requisito, ora como apenas uma solicitação. 

Verificamos essa ambigüidade dentro do próprio discurso de Paula, no qual, 

inicialmente, não mostra a documentação como exigência, porém, no final da fala 

ela diz que a APAC 16 tem que ser feita, e para isso a documentação é necessária. 

Assim, acreditamos que a negação discursiva sobre as exigências 

institucionais pode ser uma forma de reafirmar o discurso de uma política de saúde 

                                                 
16
 Segundo as informações colhidas nas entrevistas, a APAC é um formulário encaminhado 

pela instituição para o Ministério da Saúde, no qual constam os dados dos usuários e o 
diagnóstico de acordo com o CID (Código Internacional de Doenças). 
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mental para todos, ou como preconiza o discurso de saúde do SUS: “Saúde para 

todos”. Falamos em reafirmação na medida em que se não existem exigências para 

a entrada no serviço, como dizem os profissionais, pressupõe-se que todos serão 

aceitos no tratamento. Contudo, qualquer instituição tem suas exigências de 

atendimento e no caso das instituições de saúde não seria diferente. Na saúde e na 

saúde mental muitos estão à margem desses serviços por inúmeras questões. Isso 

pode ser exemplificado no trabalho de Albuquerque (2009), o qual mostra a 

dificuldade dos serviços de saúde mental em atender os moradores de rua em 

sofrimento psíquico, uma vez que estes não atendem às exigências mínimas, como 

documentação pessoal e residência fixa, necessárias para que a pessoa seja 

inserida no serviço e para haver o controle do tratamento. 

  

 

3.1.2 As Regras e Normas Institucionais 
 

 

 Quando questionados acerca das regras institucionais, geralmente, os 

entrevistados não remetiam a essa palavra diretamente, porém se utilizavam de 

termos como “acordos” ou “combinados”, primeiramente, e em alguns casos o 

termo regra aparecia posteriormente. Outros termos também apareceram nas 

entrevistas como “deveres” e “compromisso”, para falar das normas e regras 

institucionais. O uso do termo “combinado” era tão presente no discurso dos 

profissionais, que ao entrevistá-los, muitas vezes eu fiz uso desse termo: “Quais 

são os combinados...”. Na observação dos grupos, percebi que “acordo” ou 

“combinados” eram os termos mais utilizados para falar das regras aos familiares. 

Geralmente, os profissionais diziam: “Vamos estabelecer alguns combinados...” ou 

“Tem alguns acordos que precisamos estabelecer”. 

 Acreditamos que o uso constante desses termos pelos profissionais 

demonstra a dificuldade desses em reconhecer as regras institucionais enquanto 

exigências direcionadas aos familiares, tentando afastar a idéia de uma ação 

prescritiva e normativa da instituição no relacionamento com a família e no 

direcionamento do tratamento, bem como uma forma de mostrar a instituição 

como um espaço democrático. Vejamos os diálogos: 
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Sthéfani: O que é conversado com eles quando eles chegam sobre 
essas exigências, as regras...? 
Letícia: Certo. Questão das regras, né: primeiro assim, a questão do 
compromisso deles, com questão de horário, né, principalmente a 
questão do horário. Porque assim, aqui a gente trabalha como 
organizador psíquico, então pra isso é preciso ter algumas regras, 
né. E aí essa questão de chegar no horário, de quando faltar – ligar 
pra avisar, se a criança tá doente. Então, isso são alguns 
combinados e alguns deveres deles né. Os pais – é importante que 
participe sempre do grupo de família, porque [...] é [...] pra pra 
que assim, que não seja uma atenção  só à criança, o familiar 
também precisa participar porque é é são, às vezes a gente dá 
algumas orientações, faz algumas intervenções e que isso também 
seja praticado em casa, que não seja só aqui no momento em que 
eles estão no tratamento. Então pra que pra que o tratamento no 
CAPS também se estenda um pouco pra caasa, então, que passe a a 
ser também, organizador psíquico, aquela família pra criança. 
Então, assim, esses são mais ou menos as regras e alguns deveres 
que os pais precisam pra participar do tratamento, pra fazer parte. 

 

 Como podemos observar no diálogo, os profissionais trazem como regras a 

questão do horário, da freqüência, de justificar a falta. Alguns profissionais 

também trazem regras mais internas de cada oficina ou grupo como não atender 

telefone, manter o sigilo das discussões no grupo, não ter conversa de bastidores. 

 O diálogo acima mostra que os profissionais se posicionam como 

“organizador psíquico” e que a família precisa exercer essa função em casa 

também. O termo “organizador psíquico” é utilizado em vários momentos dos 

discursos dos entrevistados, e remete ao discurso psicanalítico. Durante os 

seminários que participei no CAPSi, ministrados pela Coordenadora de Saúde 

Mental do Município (a mesma possui uma formação psicanalítica), via esse discurso 

de que o CAPS deve funcionar como organizador psíquico circular com freqüência. 

Desse modo, arriscamos inferir que atuar como “organizador psíquico” constitui-se 

num discurso institucionalizado ou cristalizado. Porém, os profissionais vão se 

apropriando e ressignificando esse discurso de diferentes formas.  

 Para respaldar o discurso do papel do CAPSi como “organizador psíquico”, 

verificamos um posicionamento da família enquanto “desorganizada”. Essa 

“desorganização familiar” é vista como causa da “desestrutura emocional” ou do 

“risco psíquico” que a criança traz. As regras e os limites são percebidos como 

instrumentos de organização dessas famílias e conseqüentemente da criança. Isso 
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pode ser demonstrado na fala de Letícia quando ela diz: “(...) a gente trabalha 

como organizador psíquico, então pra isso é preciso ter algumas regras, né”. 

 Observemos outro diálogo trazendo o mesmo conteúdo: 

 
Sthéfani:É os acordos que são estabelecidos entre vocês, a 
instituição, e e a família? 
Dayse: O primeiro acordo é em relação a horário, né! Assim, assim, 
a mãe, ela tem que ter cuidado com o horário porque se a gente 
funciona como organizador psíquico, a primeira coisa, que existe 
[...]. Então assim, não só do do [...] do paciente pra cá, do usuário, 
como também do profissional. (...) O outro combinado é em relação 
a presença, de tá sempre justificando a falta. Porque a gente sabe 
que às vezes eles chegam muito desorganizados e a gente tenta/ 
nem sempre eles conseguem cumprir esse acordo, mas a gente 
tenta pelo menos nortear que existe um dia, que ele tem que vir 
naquele horário. Então assim, já também já funciona como 
organizador. E o outro combinado é [...], quando a gente tá com as 
crianças né, as crianças maiores, que não pode bater na sala, que 
não pode chamar palavrão, que não pode desrespeitar os técnicos 
né, que não pode sair antes do horário, ééé, são basicamente os 
combinados que a gente faz com eles. E normalmente, geralmente 
eles cumprem né. Porque o o o CAPS, ele, o o o CAPS e o técnico, 
eles funcionam como lei dentro da sala, né. Então eles sabem, que 
eu trabalho com adolescente também, eu sei que quando eu digo: 
“não é hora de sair, daqui a quinze minutos a gente sai”, 
normalmente eles respeitam. Só se tiver em crise, tiver um muito 
desorganizado, aí realmente eles tem muita dificuldade. Numa crise 
psicótica a pessoa não vai querer sair da sala, num vai querer 
entender, porque eles trabalham só com o Real né, o psicótico. 
Então ele/ mas normalmente ele, eles entendem que tem horário 
de entrar e horário de sair. É basicamente isso. 

 

   Observamos na fala acima, mais uma vez, a convocação do discurso 

psicanalítico, respaldando a explicação do profissional acerca do estado emocional 

do usuário. Na fala também podemos observar que o rompimento de regras e 

normas sociais aparece associado à loucura e a desestrutura familiar.  

 Essa associação entre loucura e a quebra das regras retoma a idéia do louco 

como um ser desviante da conduta regular ou normal. De acordo com Foucault 

(1979, p. 127), é essa concepção que coloca a loucura como objeto de 

conhecimento do saber médico e, através desse, é constituída enquanto doença. 

Desse modo, o sujeito que dela sofre fica desqualificado como louco e despojado 

de qualquer poder e saber sobre sua doença.  

 No tocante à associação entre desestrutura familiar e desestrutura ou risco 

psíquico, destacamos que é uma associação antiga, geralmente construída em 
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torno dos mais pobres. Assim, as classes populares são vistas como viciosas, 

desorganizadas, delinqüentes, etc., como discutimos no capítulo 1 por meio dos 

autores: Donzelot, (1980); Costa (1999); Rizinni e Pilotti, (2009). Vale salientar que 

no discurso dos profissionais não é feita uma relação direta entre desorganização 

familiar e classes populares, porém achamos possível essa interpretação, pois a 

maioria das famílias atendidas no serviço pertence a essas classes.  

Essa concepção acerca da família está bastante presente no discurso dos 

profissionais e eu a escutava não só através das entrevistas, mas no dia-a-dia da 

instituição, como ocorreu certo dia numa observação feita no grupo de acolhimento 

de crianças até dois anos. Ao encerrar as atividades do grupo, uma das profissionais 

me chamou para explicar acerca do funcionamento das regras. Devo salientar que 

essa atenção e preocupação das profissionais em me situar melhor no serviço foram 

muito importantes. Continuando..., nesse dia, após atividade do grupo, Dayse 

chega para mim e algumas estagiárias que participaram do grupo e tenta nos 

esclarecer acerca da função daquela oficina. Em seus esclarecimentos, ela enfatiza 

a questão das regras e destaca sua função de elemento organizador da estrutura 

familiar. Na conversa ela nos diz: 

 
Nessa oficina a gente tenta trabalhar muito essas coisas das regras, 
os horários, eles guardarem os brinquedos, quando são crianças que 
já andam né, não usar chupeta durante as oficinas, não dar o peito 
na hora da oficina, essas coisas que eles não têm em casa. Tentar 
organizar essa família né, que geralmente tá desorganizada, então a 
gente tenta fazer isso aqui, pra poder ter uma organização psíquica 
também. E estar orientando essa mãe também, escutando. Nós 
temos muito cuidado nessa avaliação da criança, pra poder fazer os 
encaminhamentos, ver se a criança é realmente pro CAPS porque 
aqui nós temos crianças gravíssimas, então se a criança não é praqui 
e a gente coloca, ela tem uma piora, ela num vai evoluir, ela vai 
regredir, porque ela vai estar com crianças gravíssimas. Então tem 
que ter muito cuidado (Dayse). 

 

Essa tentativa de introduzir “regras” no cotidiano familiar pode ser 

considerada uma estratégia institucional de normação do indivíduo, bem como de 

normalização das condutas. Além das regras, nos grupos são dadas várias 

orientações sobre como olhar para a criança, como falar com a criança, como 

alimentar, como segurar. Assim, há uma sutil tentativa de ‘treinar’ essas mães e 

essas crianças para cumprirem os horários, ensinar-lhes a se organizar e organizar o 

ambiente, acrescentando-se a isto o discurso da organização psíquica e da função 
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do CAPS em orientar essa organização. Enfim, uma tentativa de ensinar os valores 

da família burguesa às classes populares como forma de regulação de suas 

condutas, geralmente vistas como desorganizadas e desviantes. Destacamos, ainda, 

o lugar da mãe e da criança na família enquanto instrumento dessa normalização 

de condutas que pretende tornar os sujeitos mais facilmente governáveis, como 

defende Donzelot (1980).   

 Essa sutileza da normalização das condutas é exercida pela forma como os 

profissionais expõe as regras institucionais para as famílias, sendo uma possível 

explicação para a preferência por termos como “combinados” e “acordos” na 

formação do discurso sobre as regras. Essa estratégia discursiva, inclusive, é 

justificada na fala de uma das entrevistadas: 

 

Sthefani: Tem mais alguma regra, algum dever que os pais tem que 
cumprir? 
Carla: Tem a questão/ aí é depois né, quando, tipo assim, já tá há 
um tempo. Aí tem a questão dos cuidados mesmo de orientação que 
a gente fornece pra que eles cumpram em casa, principalmente na 
minha área né, (...). Porque senão, assim, a gente vê só um pedaço 
de tempo, então pra lidar com algum trabalho muscular é preciso 
de mais vezes, né, mesmo sendo na fase oral é que eu preciso, né. 
A gente cobra ‘oh, vamos fazer, fazer o exercício, que não está 
sendo feito, eu não to percebendo, né’. Então é uma cobrança meio 
que sutil, pra que ele perceba a importância de fazer também. 
Porque também quando você cobra, cobra, cobra, acaba criando 
aquela resistência nos pais né. Aí outra coisa que a gente faz 
também é, que não é também uma coisa tipo regra, é a questão de 
participar da oficina dee dee pais mesmo né, de familiares. (...)Não 
é regra participar, mas é algo que a gente convida realmente, 
porque a escuta com eles é que vai trazer a melhora ma maior pra 
criança, porque é quem tá lidando diretamente com ele. E a 
maioria do sofrimento da criança vem de um transtorno familiar, 
então a gente tenta manter esse laço com a família mesmo mãe-
pai-cuidador-responsável e a escuta pra saber: o que é? o porquê 
que a criança tá apresentando tal comportamento, a gente não vai 
ter nenhum tipo de resposta que a gente queira, né. 

   

Acerca disso, percebemos as instituições de saúde mental como o CAPS 

infantil, enquanto instrumentos do Estado que possibilitam uma economia entre a 

mobilização dos poderes e a condução das condutas, sendo, portanto, mantida a 

ordem social através de uma aplicação mínima de poder. Diríamos, ainda, que os 

CAPS fazem parte dos mecanismos biopolíticos que atuam sobre os fenômenos 

universais ou acidentais que colocam certos indivíduos fora do circuito (como os 
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fenômenos da velhice, os acidentes, as anomalias, etc.), no caso do CAPSi as 

crianças com transtornos ou risco psíquico e suas famílias.  

Acerca desse campo de atuação biopolítico, como foi tratado no capítulo 1, 

Foucault (1999) fala que foram introduzidas várias instituições de assistência com 

mecanismos sutis, racionais e seguros de poupança individual e coletiva, de 

seguridade, entre outros. Desse modo, vemos o CAPSi como parte dessas 

instituições que tentam resgatar os sujeitos para dentro do circuito, possibilitando 

a normalização de suas condutas e conseqüentemente seu governamento. Foucault 

(2003b) nos mostra que com o biopoder há uma mudança de estratégia e a exclusão 

punitiva, comum no século XVIII, passa a ser uma exclusão de inclusão, no século 

XIX, sendo criadas instituições de correção/normalização. Essa é a estratégia de 

poder aplicada no discurso da Reforma Psiquiátrica que tem como princípios 

incluir, devolvendo a autonomia e cidadania das pessoas em sofrimento psíquico. 

De fato, só é possível governar aqueles que estão no jogo, no circuito.   

Outro ponto a ser destacado na pesquisa consiste na função da equipe 

multidisciplinar nesse processo de normalização das classes populares. Se no século 

XVIII, a figura de destaque nessa empreitada era o médico e seu saber, hoje 

dispomos de um conjunto de profissionais ‘capacitados’ por seus saberes para 

orientar e modelar a vida cotidiana das classes populares. Na instituição estudada a 

atuação da equipe multidisciplinar visa afastar as situações de ‘risco’ que, no caso 

do CAPS infantil, compreende o desenvolvimento infantil deficitário ou vínculos 

mal estabelecidos entre a mãe/família e a criança, os quais são considerados como 

causas dos transtornos mentais na infância.  

 Por fim, no discurso sobre as regras construído pelos profissionais, 

verificamos que a participação dos familiares no grupo de família aparece como 

“regra”, porém como algo não obrigatório. Nesse sentido vemos uma contradição, 

como pode ser regra e não ser obrigatória?  

Observemos as falas de Carla e Gisele: 

 
Carla: (...) Não é regra participar, mas é algo que a gente convida 
realmente, porque a escuta com eles é que vai trazer a melhora ma 
maior pra criança, porque é quem tá lidando diretamente com ele. 
E a maioria do sofrimento da criança vem de um transtorno familiar, 
então a gente tenta manter esse laço com a família mesmo mãe-
pai-cuidador-responsável e a escuta pra saber: o que é? o porquê 
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que a criança tá apresentando tal comportamento, a gente não vai 
ter nenhum tipo de resposta que a gente queira, né. 
 
Sthéfani: Tem mais alguma coisa de acordos, regras, alguma 
exigência? 
Gisele: Não, assim, não?? Mas assim, vamos dizer: no grupo de 
família que a gente fala, a gente tem algumas regras. Inclusive 
quando chega alguma mãe que está vindo pela primeira vez, a 
gente sempre pede para alguém do grupo é, ditar algumas regras. A 
gente fala o que é o grupo de família e em seguida: ‘o que é que a 
gente faz no grupo de família?’ Assim, com relação as regras: não 
chegar atrasado, né, que a gente não vai tá chamando uma mãe de 
cada vez ‘venha fulano, venha’ não! A gente explica a importância 
daquele grupo né, faz um trabalho de conscientização com ela, pra 
que quando chegar na hora elas estejam presentes no grupo sem 
precisar que a gente chame, e a gente pede para não atender 
telefone, que desliguem os telefones. 

 

 Diante das falas, observamos que expressões do tipo: “a gente fala”, “a 

gente convida”, “faz um trabalho de conscientização”, produzem um efeito 

minimizador da palavra “regra” que é comumente associada à obrigação e seu uso 

poderia afastar os usuários das atividades oferecidas pelo serviço. Essa estratégia 

discursiva dos profissionais constitui-se numa forma de fazer com que os familiares 

participem das atividades institucionais, mas isso não deve ser passado como 

obrigação.  

Pelas observações do cotidiano na instituição, vimos que atividades como o 

grupo de família possibilitam um espaço de escuta, compartilhamento das 

experiências, no qual a palavra pode circular entre os familiares e os profissionais. 

Destacamos que a criação desses espaços institucionais e essa certa “liberdade” 

dos familiares em participar (ou não) constituem uma prática bastante positiva no 

âmbito da saúde mental uma vez que esses familiares trazem uma carga de 

sofrimento muito grande e muitas dificuldades sobre como lidar com uma pessoa 

em sofrimento psíquico.  
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3.2 As Tensões na Relação Instituição-família no CAPS Infantil de Campina 
Grande 
 

 

 Nessa parte da dissertação, trataremos da relação instituição-família, 

partindo de dois temas explorados nas entrevistas e nas observações do cotidiano: 

a participação dos familiares e a adesão, ou não, da família ao tratamento da 

criança usuária do CAPS infantil. Buscamos discutir esses temas a partir de seus 

pontos de tensão, refletindo sobre como a família é posicionada nos discursos dos 

profissionais e como esses se posicionam em relação a essa família, principalmente, 

aquelas que não seguem as normas e regras institucionais colocadas para a 

permanência da criança no tratamento.  Destacamos as explicações trazidas pelos 

profissionais sobre as famílias que não participam das atividades institucionais de 

forma adequada ou das que não aderem ao tratamento, e buscamos identificar os 

discursos convocados por eles nessas explicações.  

Logo, nosso objetivo foi discutir sobre a forma como os discursos acerca da 

família são construídos pelos profissionais (identificando suas ambigüidades, 

variabilidades e sua função). Nossas reflexões sobre o discurso dos profissionais 

foram tecidas a partir das discussões teóricas trazidas no capítulo 1 sobre o uso da 

família no governamento da população pelo Estado e o estabelecido, para esse fim, 

de um modelo ideal de família (a família medicalizada e nuclear), bem como sobre 

o papel das instituições como reguladoras das condutas das famílias.  

 

 

3.2.1 A Participação dos Familiares no Tratamento da Criança 
 

 

 A participação dos familiares no tratamento da criança usuária do CAPS 

infantil foi vista, pela maioria dos profissionais, como satisfatória. As participações 

vistas como não satisfatórias foram justificadas de diversas formas entre os 

profissionais, assim apareceram várias explicações para a não participação da 

família como: cansaço; comodismo; dificuldade de aceitar a doença do filho; 
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descrença na evolução do tratamento; desinteresse; estarem ali obrigados; medo 

de serem cobrados.  

 Nos discursos dos profissionais, as mães e avós das crianças aparecem como 

as mais ativas, principalmente as mães das crianças menores. Os pais apareceram 

como pouco participativos, sendo função da instituição tentar trazer esse pai para 

participar do tratamento do filho em sofrimento psíquico. Outras pesquisas na área 

também demonstram que as mulheres geralmente são as responsáveis pelos 

cuidados à família como verificamos nas pesquisas de Gaudêncio (2002); Souza e 

Scatena (2005) e Rodrigues (2007). Esses estudos destacam que existe uma 

naturalização do cuidar como um atributo feminino que coloca à mulher como 

responsável pelo cuidado da família e de seus doentes.  

Como discutimos no capítulo 1, Donzelot (1980) mostra que, a partir do 

surgimento da medicina doméstica no século XVIII, é atribuído à mulher o lugar de 

regulamentadora do meio familiar, atribuindo-se a ela o papel de cuidadora e 

vigilante dos comportamentos inadequados e do cuidado. Possivelmente, essa 

tradição justifique a presença maior, até os dias atuais, das mulheres nos 

tratamentos de saúde e nas ações de cuidado à família de um modo geral, como 

observado no CAPSi.  

Entre os profissionais existem diversas formas de perceber e posicionar esses 

familiares em relação ao tratamento do filho, além de estarem, também, 

constantemente se posicionando (em nome da instituição) nessa relação, a 

exemplo das falas abaixo: 

 
Célia: Depende [...] assim, a família em si ela é/ela é muito 
escutada tanto no grupo de família que é (inaudível) por psicólogas. 
Tem a questão do técnico de referência. A família em si, é 
basicamente é muito cômodo assim, às vezes ela participa, mas ela 
não não vivencia a dificuldade do filho, entende. (...) 
  
Paula: Alguns são bem difíceis né, eles não acham interessante 
entrar na oficina quando são convidados, eles não acham 
interessante brincar com aquela criança e isso faz parte da 
dificuldade deles né, por isso que também é um compromisso nosso, 
uma responsabilidade nossa, tá buscando refazer esse vínculo né. 
Porque o sentido maior, realmente, do trabalho é estar 
ressignificando essa vida e esse vínculo.  Então eles têm essa 
dificuldade sempre, porque assim, às vezes eles acham que a gente 
chama pra reclamar alguma coisa, né, ou pra dizer alguma coisa 
que ele não vai gostar. E na maioria das vezes não, é só pra escutar. 
(...)  
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No discurso de Célia, a família é vista numa posição de comodismo em 

relação ao tratamento, e ela explica esse comodismo através da não aceitação da 

dificuldade da criança por parte da família. De forma semelhante, na segunda fala, 

Paula adjetiva alguns familiares como “difíceis” e “desinteressados”. Para explicar 

o desinteresse dos familiares, Paula acessa o discurso psicológico, entendendo esse 

desinteresse como uma dificuldade de vínculo entre criança e família, portanto, 

cabe ao trabalho da instituição ressignificar esse vínculo. No discurso de Célia, ela 

também destaca a instituição como acolhedora da família através da escuta no 

grupo de famílias.  

Essa preocupação em escutar a família, acolher o sofrimento dos familiares, 

apareceu com freqüência nas entrevistas e também era percebida por mim durante 

minha participação nos grupos como observadora. Devemos destacar que esse 

comprometimento com o familiar é precioso para o desenvolvimento das ações em 

Saúde Mental e servem como elo de aproximação entre os familiares e a 

instituição. Nesse sentido, o discurso de Paula traz um elemento importante 

quando ela aponta que por serem tão cobrados em outros lugares, esses familiares 

têm medo quando são chamados, por acharem que ouvirão mais cobranças.  

Já em outros discursos, verificamos um reconhecimento e uma ênfase maior 

nas dificuldades enfrentadas pelos familiares, como é o caso das falas de Carla e 

Gisele:  

 
Carla: Bom, eu tenho/ de acordo com a experiência que eu tive, 
que eu tenho na verdade até agora, éé [...] eu acho que os pais dos 
menores, dos pequeninos, dos bebês, dos que tem dois três anos, é 
bem mais ativa do que dos que já estão maiores. E e não é/ eu acho 
que  assim, como a gente lida com pessoas que tem um transtorno 
maior, uma dificuldade maior, eu acho que os pais perdem um 
pouco a credibilidade de que vá conseguir alguma coisa no Real. 
(...) Então, quando é com os pais de mais velhos, tipo dez, onze 
anos, que já vem eu acho com a carga de vir pra os tratamentos, de 
ver que as melhoras são mínimas, que / aí eu acho que eles perdem 
um pouco e acaba que o acompanhamento familiar mesmo... Tanto 
é que quando é na escuta familiar você vê mesmo, o desânimo 
mesmo: ‘ah minha filha, mas é porque é assim mesmo, eu não 
consigo mais, eu to cansada’. Então você vê mesmo que é assim, 
uma coisa já bem cansada dos pais de vir, de estar numa luta 
freqüente com eles né. (...) E às vezes realmente a gente precisa 
dar essa bomba de entusiasmo neles. Dele chegar e a gente dizer: 
‘não, você consegue, você vai conseguir, vamos lá, a gente tá aqui 
pra ajudar, eu sei que é difícil.’ A gente acolhe realmente o 



75 

 

sofrimento, pra poder dar um entusiasmo de volta, porque não é 
uma coisa fácil não! É um pessoal meio complicado. 
 
Gisele: Existe alguns perfis né, principalmente na área de 
acolhimento a gente vê, digamos, uns três perfis assim de de mães 
né. Porque tem aquelas que vem praqui porque são assim, são 
encaminhadas de outros serviços digamos assim, a exemplo de 
escolas, de creches né, que vem apenas por vir. Que assim, até 
porque também não entendem o que é o serviço né, vem assim, às 
vezes até obrigada pelo conselho, alguém faz a denúncia e ela 
chega aqui meio desorientada, assim, como se tivesse vindo por vir, 
mas que na verdade ela não sabe nem porque está na verdade, mas 
quando chega aqui a gente explica direitinho. Tem aquelas, outros 
perfil, aquelas que chegam assim, é [...] em busca de tudo que 
seria possível pra atender o seu filho né. Até aquelas exageradas 
demais, né! (...) E tem aquelas também, é ?? que chegam aqui [...] 
sem saber o que é o serviço e que você faz todas as orientações, 
que você explica o objetivo do CAPS e que elas não estão 
interessadas. E a gente tem que tá em cima, tem que tá, é, 
solicitando sempre a família através de visitas. (...) Acredito que a 
maioria mesmo tá [...] tá inserida no trabalho assim, tanto na na/ 
com relação a seu filho né, como também, a participação dela e 
atenta as mudanças né. 

 

Carla destaca o cansaço e o desânimo dos pais em relação ao tratamento, 

principalmente os pais dos maiores. A carga do tratamento e seu longo tempo de 

duração, principalmente no caso dos maiores (vistos “com uma dificuldade 

maior”), aparecem como explicações para o cansaço e desânimo dos pais, fatos que 

justificariam a falta de participação desses no tratamento. A interlocutora também 

percebe os pais das crianças maiores como mais desacreditados em uma possível 

melhora do filho, o que a faz posicionar os pais das crianças menores como mais 

ativas. Diante desse desânimo e descrença dos pais, ela coloca a instituição no 

lugar de motivadora quando diz: “E às vezes realmente a gente precisa dar essa 

bomba de entusiasmo neles”. 

No discurso de Gisele, ela elabora três perfis de mães que chegam à 

instituição: as que vêm encaminhadas ou obrigadas por outras instituições como 

escolas, conselho tutelar, etc., as exageradas/preocupadas demais e as 

desinteressadas. É interessante esse panorama elaborado por Gisele, pois de certa 

forma ele engloba as percepções dos outros profissionais entrevistados e mais uma 

vez reforça o lugar da instituição como aquela que orienta, acolhe e escuta a 

família. Diante dessas falas, ressaltamos a existência de uma sobrecarga na família 

que convive com o transtorno mental, destacada em vários estudos no campo da 
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saúde mental como os de Gonçalves e Sena (2001); Melman (2001); Rodrigues 

(2007), entre outros. Nesse sentido, o papel da instituição deve ser a criação de 

espaços de acolhimento e de escuta, facilitando a convivência com o sofrimento 

psíquico e endossando a idéia de que quem cuida precisa ser cuidado, como aponta 

o estudo de Souza e Scatena (2005).    

 

 

3.2.2 A Adesão dos Familiares ao Tratamento da Criança 
 

 

Para discutir acerca da participação dos familiares no tratamento, buscamos 

nas entrevistas explorar a questão da adesão ou não ao tratamento por parte dos 

familiares e a visão institucional acerca dos familiares que não aderem ao 

tratamento. 

Ao falar sobre a adesão apareceram as mesmas justificativas atribuídas à 

falta de participação dos familiares como cansaço, descrença na melhora do filho, 

dificuldade de aceitar o problema do filho, o fato de estarem no serviço por 

obrigação. Contudo, novas justificativas apareceram como: falta de 

demanda/desejo, vínculo, exposição/exclusão, medicação, atendimento individual, 

confiança e questões sociais. Vejamos os trechos abaixo: 

 
Sthéfani: E o que é que tu acha sobre essa dificuldade deles de 
aderir ao tratamento? 
 
Paula: Eu acho assim além de ter uma maior dificuldade de aderir, 
porque é uma dificuldade deles, não é bom. Eu acredito que seja 
bom pra um pai e uma mãe não ter um bom vínculo com seu filho, é 
difícil. E principalmente expor aquilo: Eu já sei que não consigo e 
eu ainda vou ter que expor que eu não consigo? Por isso. Sempre 
que a gente faz uma atividade como hoje (foi feita uma oficina para 
trabalhar a questão da alimentação), a gente não coloca a 
responsabilidade para ela. – Olha se ele não comer é culpa sua! Não. 
Às vezes ele não quer comer, ele não gosta, né, ele não tá afim. 
Porque elas já chegam, assim, com muita culpa – ele não fala por 
minha culpa, né; onde foi que eu errei; eu falhei em algum lugar, 
ou eu ou meu marido ou quem quer que seja que cuida dele. Fica 
justificando aquela culpa nas atitudes daquela criança. Então 
sempre que a gente chama é com intuito de tá mostrando o 
contrário, nem sempre a gente consegue né, claro. (...) Porque o 
intuito do atendimento é isso, não é a gente descrever um monte de 
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coisas que elas têm de fazer, porque a gente sabe que isso não 
acontece. 

 
 No enunciado de Paula, ela enfatiza que a questão da adesão é uma 

dificuldade dos pais. Em sua explicação para essa dificuldade, a interlocutora 

posiciona os pais como não tendo um bom vínculo com o filho e fala do incômodo 

de ter que expor isso. Acreditamos que a fala de Paula acaba tendo um efeito de 

culpabilização dos pais pelo sofrimento psíquico do filho. Contraditoriamente, na 

continuidade do seu discurso ela reconhece a carga de culpa que esses pais ou 

responsáveis pela criança já trazem, cabendo à instituição não reforçar essa culpa. 

Percebemos nesse contexto um antagonismo, uma vez que sua própria explicação 

já reforça essa culpabilização.  

Em sua fala, ela afirma que a função da instituição não é descrever coisas 

para a mãe fazer, porém, na referida oficina sobre a questão da alimentação, na 

qual participei como observadora, percebi justamente o contrário. O 

funcionamento da oficina foi na maioria do tempo prescritivo, apesar das 

profissionais, inicialmente, tentarem mostrar as mães que muitas vezes o filho 

poderia não comer por inúmeras questões e isso não era culpa delas. Havia toda 

uma orientação para que elas deixassem as crianças mais livres, não ficassem 

impondo demais os horários da alimentação, mas que na hora de comer a criança 

realmente parasse para comer (e não ficar naquela prática de ficar correndo atrás 

da criança para que ela coma, enquanto a criança está brincando). Falaram ainda 

que os alimentos deveriam ser apresentados para criança, de preferência 

separados. Nesse momento, elas convocam as práticas das mães: “Porque, às 

vezes, a gente faz uma vitamina com tudo dentro e dá para a criança, e isso não é 

bom. Porque a criança come sem saber nem o que está comendo”. 

 Assim, para orientar a forma como as mães devem cuidar dos seus 

filhos(as), os profissionais fazem uso de diversos saberes especializados como os da 

nutrição, da psicologia, da pedagogia, da psicanálise. E tentam retomar antigos 

hábitos familiares vistos como melhores que os das famílias atuais. Acerca disso é 

dito na oficina: ‘vocês lembram como era antigamente, todo mundo tinha horário 

pra comer, todo mundo comia na mesa, acho que por isso não tinha tanto problema 

como hoje’.  Vemos aí, a tentativa de resgatar hábitos familiares de um modelo 

familiar anterior como uma forma de conter o processo de destradicionalização da 
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família, um dos elementos de formação da sociedade de risco apontado por Spink 

(2001) a partir de autores como Beck e Giddens.  

Diante disso, podemos inferir sobre a dificuldade desses profissionais em 

reconhecerem o papel normatizador e normalizador da instituição, na medida em 

que as práticas populares são freqüentemente desvalorizadas e os saberes 

especializados da nutrição, psicologia, fisioterapia, etc., são colocados para esses 

pais como verdade produtora da melhor conduta. Essa desresponsabilização 

institucional pela não aderência dos pais ao tratamento e a culpabilização desses 

pelo sofrimento do filho e também do abandono do tratamento estão bem 

marcados na fala de Gisele, a seguir: 

    

Gisele: Não conseguem? Isso eu acho que é uma questão assim, 
plural né! Porque a gente faz a nossa/ eu eu acredito que o CAPS 
faz a parte dele né. Nós somos um um um CAPS de referência aqui, 
como você já sabe. A gente se esforça bastante pra que essas 
famílias, é [...] que elas possam aderir ao tratamento tudo. Mas a 
gente consegue na maioria, existe esses casos né, que nada é 
perfeito no mundo né cem por cento não existe! Mas assim, eu acho 
que é mais uma questão cultural, uma questão [...] familiar mesmo. 

 

 Então, ao dizer que aquele é um serviço de referência, Gisele legitima sua 

afirmação de que o CAPS faz a sua parte.  Então, se alguns pais não aderem é 

porque é uma questão cultural, familiar como é dito no final do discurso. 

 De acordo com Spink, Medrado e Mello (2002), a culpabilização e 

responsabilização constituem estratégias de governamento, numa perspectiva de 

gerenciamento dos riscos. No caso da pesquisa, o uso da culpabilização e da 

responsabilização dos familiares é entendido como gestão do risco psíquico, e uma 

gestão no nível da pessoa17, pois a tentativa é desenvolver o autogerenciamento. 

Essa gestão dos riscos, segundo Hillesheim e Cruz (2008) é parte de um novo 

mecanismo de controle vinculado ao biopoder no qual a população deve assumir os 

riscos decorrentes de suas escolhas e comportamentos.  

 Contudo, verificamos no discurso de uma profissional um posicionamento 

diferenciado sobre a família e sobre a instituição, na medida em que ela destaca as 

dificuldades enfrentadas pelos familiares, bem com as limitações institucionais em 

lidar com casos tão complexos.   

                                                 
17
 Ver Spink (2001). 
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Sthefani: O que é você pensa sobre isso, sobre esses familiares, por 
que é que eles não conseguem...? 
Carla: É por causa disso mesmo! É por causa do sofrimento e eu 
acho que a gente/ [...] a gente trouxe até pra algumas supervisões, 
que às vezes a gente fica realmente sem saber como fazer, tipo: 
quando é uma família que desistiu já quatro vezes, então ela vem, 
vai embora. Vem, a gente acolhe de novo, aí vai embora. Aí fica... 
E aí, a gente faz o quê? Vai ficar o tempo todo atrás? Aí a gente 
trouxe pra supervisão pra ter uma noção maior. E aí, ela disse que 
não, que não era, necessariamente, pra gente ir atrás, mas a gente 
pode [...], é como se fosse assim: ir pelas beiradas, né. Começar de 
outras maneiras, de apresentar o serviço de outra maneira pra que 
ela seja encantada e realmente acolhida, que ela se sinta 
realmente segura aqui no serviço, praí sim a gente começar a ser 
mais invasivo na questão de sentimento, em questão [...] na parte 
realmente de de pensamento, do que ela vai botar pra fora de 
sofrimento pra poder conseguir isso sem precisar necessariamente 
desistir, que é o mais difícil mesmo.  
Sthéfani: E qual assim, a dificuldade que você acha que esses 
familiares têm? 
Carla: A de ter que encarar que a criança não vai ser normal, né. 
Uma criança que corra, que aprenda normal, que vá pra uma escola, 
que consiga fazer uma atividade (inaudível) sozinha (...) e ver o 
pessoal olhando na rua que a criança é diferente, de ser realmente 
a exclusão mesmo, (inaudível) trazido mesmo por ela: ‘que não vai 
conseguir, que não é assim.’ Então é bem complicado.  

 
 Na fala de Carla ela diz da dificuldade dos profissionais em lidar com alguns 

casos e relata a busca do grupo por melhores formas de agir diante desses 

sofrimentos que levam os familiares à desistência do tratamento. Carla não 

culpabiliza esses familiares, na medida em que reconhece a complexidade do 

convívio com a criança em sofrimento psíquico (que envolve desde a frustração 

familiar até a exclusão social), e assume também as dificuldades de atuação dos 

profissionais nesse convívio. Além disso, ela assume em seu discurso uma postura 

reflexiva ao dizer que muitas vezes a instituição deve receber a família de uma 

nova forma, buscando acolhê-la melhor e proporcionando a esta uma maior 

confiança no serviço. Desse modo, Carla posiciona a instituição como possível 

responsável pelo abandono do tratamento. Essa forma reflexiva de posicionamento 

pode ser promotora de novos encontros entre os familiares e a instituição, e 

facilitar a criação de verdadeiros espaços de acolhimento e compartilhamento. 

 Acerca dessa discussão, Souza e Scatena (2005) falam da necessidade de se 

viabilizar a construção de diálogos e cuidados entre os profissionais e os familiares 

que lidam com a enfermidade mental. Diálogos que possibilitem o 
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compartilhamento de crenças, valores e práticas dos quais os familiares se utilizam 

na prática do cuidado, compartilhando também outros saberes a esse respeito. E 

cuidados, pois não há uma fórmula única para atender as necessidades desses 

familiares, mas uma diversidade, segundo os recursos geográficos e sociais que 

compõe suas realidades.  

 A questão da adesão ao tratamento pelos familiares também é abordada 

pelos profissionais recorrendo-se ao discurso organicista, no qual o tratamento 

resume-se ao atendimento médico e ao uso de medicações. Em suas falas, os 

profissionais dizem que além de reduzir o tratamento ao médico, alguns familiares 

também não entendem a importância das atividades em grupo, valorizando mais os 

atendimentos individuais com os especialistas (fonoaudiólogo, fisioterapeuta, 

psicólogo, etc.), como podemos ver na fala de Renata: 

 

Renata: Algumas ader/ a maioria adere. Algumas assim não aderem, 
são aquelas que acham que é [...] que o filho só necessita de/ como 
muitas chegam aqui, médico. Só que o médico, quando a gente vai 
ver o médico é (inaudível) os outros profissionais né. Porque elas 
ainda têm aquela coisa estigmatizada de que vir pra o tratamento é 
porque vem pra o médico. 

 

 Para a interlocutora, os familiares que não aderem ao tratamento têm uma 

visão médica do mesmo e não entendem a importância do trabalho multidisciplinar 

oferecido pelo serviço.  

Essa visão orgânica da doença, destacada por Renata, nasce em determinado 

momento histórico, mais precisamente no século XIX, cujo privilégio é dado à 

anatomia patológica, sendo o olhar clínico do médico o único capaz de descobrir as 

falhas nas estruturas anatômicas que caracterizam a doença. Assim, como explana 

Foucault (2006), o médico assume o papel de curador e a doença deixa de ser um 

mal instalado na alma para instalar-se no corpo.  

Sabemos que esse modelo organicista e hospitalocêntrico de tratar a doença, 

apesar de vir sendo desconstruído, principalmente a partir da Política de Saúde 

proposta pelo Sistema Único de Saúde, que defende os princípios de 

universalidade, integralidade, equidade e descentralização, ainda está bastante 

enraizado em nossa forma de lidar com o processo de saúde e doença. 

Por fim, gostaríamos de explanar sobre dois discursos que circulam entre os 

profissionais para falar dessa adesão, ou não, dos familiares. Diz respeito à 
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compreensão da não adesão como falta de desejo/resistência e como resultado de 

questões sociais (dificuldade de transporte e falta de dinheiro). 

 
Dayse:Outro motivo é transporte, porque mora muito longe. É [...] 
falta de questões financeiras de de poder pagar um ônibus pra 
chegar aqui, né. Eu acho que é basicamente isso, essas questões 
principais. Falta de desejo de entrar em atendimento, resistência, 
né. A questão do transporte e [...] a questão às vezes do horário, 
porque você mora fora e só tem carro de manhã e só tem oficina à 
tarde pra praquela idade né, da criança. Porque a criança precisa/ 
só tem à tarde. Normalmente os carros de interior eles só mandam 
de manhã, o carro, pra cá né. Transporte só vem de manhã. Então 
às vezes quando a oficina é só à tarde aí, pra quem é de fora é 
difícil, aí eles abandonam por causa disso. 

 
 Durante as observações pude ver as dificuldades com transporte e 

financeiras dos familiares e usuários do CAPSi, esses problemas são visíveis para 

qualquer um que conhece a instituição. Entre os profissionais essas questões são 

interpretadas de diferentes formas. Alguns profissionais dizem (isso eu escutava 

bastante nas observações do cotidiano institucional) que muitas vezes os pais se 

utilizam disso como desculpa para não ir para o serviço. No entanto há aqueles 

que, como no caso da fala de Dayse, tratam essa questão como uma dificuldade 

enfrentada pela família, demonstrando reconhecer a existência desses problemas e 

não os qualificando como desculpas utilizadas pelos pais. Diante disso, pudemos 

ressaltar a diversidade interpretativa no discurso dos profissionais. 

No trecho destacado acima, a interlocutora recorre a termos da psicanálise e 

da psicologia como “desejo” e “resistência” para explicar a não adesão dos 

familiares, isso também aparece na fala de outros profissionais. Destarte, 

acreditamos que a comum circulação desses termos entre os profissionais, mesmo 

os que não são psicólogos, seja favorecida pelo campo de atuação no qual a 

instituição se coloca: o da “Saúde Mental”, no qual a naturalização desses termos 

se faz bastante presente.  Além disso, as supervisões dos profissionais na instituição 

estudada seguem uma abordagem psicanalítica, o que torna esse discurso comum 

entre as diferentes especialidades. Porém, destacamos que o discurso psicanalítico 

é ressignificado de diversas formas pelos profissionais.  
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3.3 O Discurso do Risco Psíquico e seus Efeitos na Relação Instituição-família 
 

 

 Esse item tem por objetivo analisar como o discurso de “risco psíquico” é 

produzido pelos profissionais e de que forma ele pode ser utilizado enquanto 

estratégia de governamento das famílias e crianças usuárias do CAPS infantil de 

Campina Grande-PB.  

Em nosso trabalho de campo, observamos que o termo “risco psíquico” 

circulava bastante entre os profissionais do CAPS infantil. A própria definição do 

CAPS pesquisado “Centro de Intervenção Precoce”, já sugere o caráter preventivo 

da atuação institucional. Como explana Spink (2008), dentro do discurso de risco a 

prevenção aparece como estratégia para se “evitar riscos”. Logo, partindo desse 

entendimento, situamos o CAPSi enquanto parte das políticas de gestão de riscos. 

Destarte, buscamos compreender como os profissionais definem 

discursivamente a “criança em risco psíquico” e os efeitos desse discurso.  

De acordo com os enunciados dos profissionais, a situação de risco psíquico 

pode estar presente a partir de alguns fatores definidos como de risco. Dentre 

esses “fatores de risco”, os profissionais mencionam: presença de doença mental 

na família, dinâmica familiar, questão do vínculo, desestrutura familiar, 

desenvolvimento irregular da criança, situações de abandono e uso de drogas entre 

os familiares.  

O discurso construído pelos profissionais acerca do Risco Psíquico 

apresentou-se, nas entrevistas, de forma bastante homogênea. A concepção dos 

profissionais sobre esse tema mostrou-se com pouca variabilidade, uma vez que 

termos comuns circulam entre todos os profissionais. Apesar disso, alguns 

profissionais deram ênfase em determinados termos ao invés de outros. 

Acreditamos que essa variação no uso dos termos é efeito do campo de 

especialidade de cada profissional, por exemplo: a fonoaudióloga fala mais sobre as 

dificuldades da fala na criança como característica de risco psíquico, a 

fisioterapeuta ressalta mais os aspectos motores e da locomoção da criança, a 

psicóloga fala mais do vínculo mal estabelecido entre mãe-criança. Isso não impede 

a presença de todos esses termos nos discursos dos profissionais sobre risco 

psíquico, mesmo que de uma forma indireta. Pela observação do cotidiano 

institucional e nas entrevistas, verificamos que todas essas características 
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aparecem no discurso dos profissionais como indicadoras de risco psíquico, porém, 

alguns enfatizam determinadas características, talvez por influencia das diferentes 

especialidades de atuação.  

Vejamos como essas características aparecem no trecho a seguir: 

 
Dayse: Esse perfil é uma criança que apresenta algum risco psíquico 
ou não, ou já instalado/ ou risco de alguma doença psíquica, né. 
Como é que você analisa uma criança? Às vezes pelo perfil da 
família e da mãe. Uma crianç/ uma mãe psicótica com certeza a 
criança tem risco psíquico. Uma criança num lar/ uma mãe ou um 
pai usuário de drogas, com certeza essa criança tem risco psíquico, 
né. Uma criança que foi abandonada é risco psíquico, às vezes não 
tem nenhum transtorno, mas tem risco. Então assim, é analisado 
cada caso, né, não existe uma regra pra você analisar uma criança, 
mas de acordo com com a dinâmica familiar daquela criança, às 
vezes já vem com alguma história, né. Uma criança/ um exemplo: 
uma criança que sofreu uma hipóxia cerebral, não necessariamente 
ela apresenta risco, mas ela pode desenvolver se a família começar 
a superproteger, se a família não deixar ela ir pro chão, se a família 
não deixar ninguém entrar na relação né, a mãe não permite que o 
pai entre. Então desenvolve todo um mecanismo de de/ essa 
criança desenvolve até um transtorno. Então é muito é muito, é 
[...] é muito complicado você dizer, porque são vários vários casos, 
várias questões né. 

 

A fala de Dayse descreve o perfil da criança a ser atendida pelo CAPSi. 

Então, seria uma criança com algum transtorno já instalado ou com risco de algum 

transtorno. Dayse afirma que a criança é analisada de acordo com o perfil da 

família e da mãe. Assim, a criança inserida em uma família onde existe alguém 

com transtorno mental, Dayse localiza essa pessoa na figura materna, então isso 

representa risco psíquico para a criança. Um lar onde algum dos membros faz uso 

de drogas, em sua fala ela enfatiza o pai ou a mãe usuários de droga, “com 

certeza” expõe a criança a um risco psíquico. Uma criança abandonada, mesmo 

que não tenha um transtorno, mas está em risco.  Para Dayse, não tem fórmula 

para se analisar uma criança, mas a dinâmica familiar deve ser observada. A 

expressão “dinâmica familiar”, na fala da interlocutora, envolve situações nas 

quais a família superprotege o filho, no caso de ele ter tido alguma complicação ao 

nascer como uma hipóxia cerebral, exemplificada por Dayse. Outro elemento da 

dinâmica familiar que representa risco psíquico seria a mãe não permitir a entrada 

do pai na relação. Então, são várias situações, vários elementos trazidos por Dayse 

para explicar e reconhecer uma criança em risco psíquico. 
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Dayse faz uma relação entre risco psíquico e risco social, quando associa um 

possível transtorno a situações de vulnerabilidade social como o abandono e o uso 

de drogas na família. Desse modo, baseados na relação produzida por Helleshein e 

Cruz (2008) entre infância e pobreza, resultando em risco, explanada no primeiro 

capítulo do trabalho, sugerimos uma nova equação, a partir do uso do discurso do 

risco psíquico entre os profissionais do CAPSi, qual seja: 

infância+pobreza=vulnerabilidade social=risco psíquico. 

Diante dessa equação, a prevenção surge enquanto estratégia de 

governamentalidade. Segundo Spink et al. (2008), o estar em risco legitima 

processos de disciplinarização da vida privada, num primeiro momento, e num 

segundo momento coloca a pessoa como responsável pelo autogerenciamento de 

sua vida utilizando a lógica da prevenção de “evitar riscos”. Partindo da discussão 

trazida pelos autores, acreditamos que o discurso do desejo e a responsabilização 

dos pais sirvam como estratégia para que os mesmos assumam uma postura de 

autogerenciamento de suas vidas e dos seus filhos. Talvez essa tentativa explique a 

quase inexistência de uma responsabilização da instituição nos discursos dos 

profissionais diante da não participação ou da não adesão da família ao 

tratamento. 

Destacamos que, ao falar da dinâmica familiar, Dayse convoca o discurso 

psicanalítico e psicológico para explicar as situações familiares causadoras de um 

risco para a criança, no caso, a superproteção dos pais vista como danosa ao 

desenvolvimento infantil adequado (um discurso psicológico) e o modelo de 

triangulação familiar, no qual a criança está ligada a mãe por uma relação 

imaginária e o pai deve entrar como elemento de corte dessa relação. Porém, essa 

entrada é permitida ou não pela mãe. Caso essa entrada do pai não se dê, a 

criança fica presa nessa relação imaginária com o outro, podendo constituir uma 

estrutura psicótica na criança. Esse discurso, reproduzido pela fala de Dayse, é 

uma explicação da Psicanálise Lacaniana para a formação das estruturas psicóticas 

como já discutimos anteriormente.  

Outros elementos como vínculo, transtorno familiar, e desenvolvimento 

irregular aparecem como fatores de risco psíquico, a exemplo no discurso de Carla: 

 
Carla:Aí depende de patologia para patologia né. Seria o o/ não 
fitar o olhar; se recusar de brincar, que é aquela criança mais 
isolada; ou uma auto-agressão a si; uuma ecolalia na fala; uma 
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descoerência  no que está falando; ou de repente um falar sozinho, 
que, claro que dependendo da idade é uma coisa normal na criança, 
mas dependendo da idade não é, e como se traz isso, também, varia 
um pouco, então é [...]; o não vir com mãe [...], bebê que às vezes 
você percebe mesmo que não tá... tipo a mãe vai tentar amamentar 
quando é bebê e ele realmente não fita o olhar, recusa, tira, não há 
aquele jogo (inaudível). Então assim, dependendo do que traz, a 
gente vai vendo o que está acontecendo. 
 
Carla:Não é regra participar, mas é algo que a gente convida 
realmente, porque a escuta com eles é que vai trazer a melhora ma 
maior pra criança, porque é quem tá lidando diretamente com ele. 
E a maioria do sofrimento da criança vem de um transtorno familiar, 
então a gente tenta manter esse laço com a família mesmo mãe-
pai-cuidador-responsável e a escuta pra saber (...) 

 

 Carla traz vários comportamentos e características da criança que podem ser 

indicadores de uma situação de risco psíquico, essas características envolvem 

questões do desenvolvimento (ecolalia na fala, descoerência no que fala, falar 

sozinho) ou questões do vínculo com a mãe e com os outros (não fitar o olhar, não 

brincar, se isolar) e o comportamento auto-agressivo. No segundo trecho, retirado 

de outro momento da entrevista de Carla, no qual o assunto não era a noção de 

risco propriamente dito, ela associa o sofrimento da criança a um transtorno 

familiar, entendido por nós como “desestrutura familiar”. Fazendo uso dessa 

associação a interlocutora explica a importância da instituição trabalhar 

diretamente com a família, escutando, pois a partir da melhora da família virá a 

melhora da criança. Nesse momento, Carla posiciona a família como responsável 

pelo sofrimento infantil e a coloca também num lugar de doença/desvio, a qual 

precisa de tratamento/correção. Ao construir essa associação entre desestrutura ou 

transtorno familiar com o risco psíquico, a interlocutora parte de um modelo 

familiar idealizado, visto como o mais adequado, cabendo à instituição adequar a 

família a esse melhor modelo.   

 Nesse sentido, a família é culpabilizada e responsabilizada pela situação de 

risco, havendo uma individualização da noção de risco na qual a instituição entra 

com a função de instrumentalizar esses indivíduos para transformarem sua 

desestrutura, vista como causadora do risco. Desse modo, a instituição cumpre seu 

papel de conduzir as condutas, funcionando como parte dos mecanismos de 

segurança utilizados no governo da população pelos Estados Modernos como aponta 

Foucault (1999; 2008).  
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 Achamos importante trazer outro momento da fala de Carla, onde ela situa a 

família nessa situação de risco psíquico para a criança, trazendo as dificuldades 

enfrentadas por aquela. 

 

Sthéfani:No caso da família, como você vê a família nessa relação 
de risco? 
Carla:É bem complicado, porque assim, algumas mães conseguem 
realmente ver logo que há alguma coisa diferente com os filhos e 
outras têm uma dificuldade maior de ver que a criança tá com uma 
dificuldade maior ou uma diferença, realmente, com outras. 
Quando é uma mãe que já tem outros filhos ditos normais aí já diz: 
‘ah não, mas meu filho não tinha isso. Ele era de brincar, era de 
conversar e essa num é assim. Ela se isola, ela se bate, ela não 
aceita o ‘não’, né, como regra e aí fica muito transtornada’, é [...]. 
Enfim, e quando é uma crian/ quando é uma família que é tipo: 
filho único. Aí você vê mesmo como tem dificuldade. Assim, a 
primeira criança, você espera aquela criança daquela maneira e de 
repente vem um pouco diferente. (...) E quando vem de início pra 
cá o que é que diz logo: ‘não, CAPS é coisa pra doido.’ Né, isso é 
estrutural já, como se fosse uma coisa: manicômio, doido, CAPS, 
então é um braço de uma instituição pra loucos, né, e na verdade 
não é. Né. A gente trabalha realmente com risco, mas o risco que 
se, futuramente se tornar uma patologia, também não devem ser 
tratados como loucos né, são pessoas que realmente trazem um 
sofrimento maior e a gente tem que acolher esse sofrimento. 

 

 Destacamos na fala da interlocutora o reconhecimento de algumas 

dificuldades enfrentadas pelos familiares como não conseguir perceber que o filho 

traz uma dificuldade, que ele é diferente das outras crianças. Ela estabelece uma 

diferença entre as mães que já tem filho e as mães que só tem aquele filho, 

colocando as primeiras como mais habilitadas para perceber a dificuldade do filho, 

por poder comparar seu desenvolvimento ao dos outros filhos. Enquanto que para 

as mães de filho único isso seria mais difícil, diante da inexistência dessa 

experiência com outros filhos, além da frustração pela idealização de uma criança 

que, de repente, não vem da forma esperada. 

 Carla também atribui outra dificuldade à família que consiste no estigma de 

trazer um filho para uma instituição de tratamento em saúde mental como o CAPS 

e que muitas vezes, ainda, é confundida como lugar de “doido”. Entendemos o 

posicionamento de Carla como facilitador da relação instituição-família, pois 

certamente, o reconhecimento do sofrimento no qual essa família está situada 

possibilita o estabelecimento de uma relação de acolhimento e confiança.   
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  Destacamos, ainda, o posicionamento político de Carla em demarcar uma 

diferença entre o CAPS e o manicômio, nesse sentido o risco é utilizado como 

elemento de demarcação dessa diferença. Destarte, temos como hipótese que a 

noção de risco psíquico, na medida em que possibilita uma ação preventiva, ajuda 

a afastar a loucura, enquanto doença estabelecida, da nossa sociedade. Logo, a 

possibilidade de uma gestão de risco psíquico se estabelece, também, como 

estratégia de governamentalidade.    

 Assim, identificamos no discurso de Carla, diferentes formas de 

posicionamentos: ela reconhece as dificuldades enfrentadas pela família, em 

alguns momentos responsabiliza a instituição pela não adesão da família ao 

tratamento e se posiciona politicamente sobre como a loucura é vista socialmente 

e o lugar atribuído às instituições que tratam/cuidam das pessoas em sofrimento 

psíquico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

No presente trabalho nos propomos a refletir sobre os lugares atribuídos aos 

familiares no tratamento da criança usuária do CAPS infantil por meio dos discursos 

dos profissionais, tentando dar visibilidade à relação instituição-família. Para 

tanto, observamos os posicionamentos assumidos pelos profissionais em relação à 

família e à instituição, bem como os efeitos desses posicionamentos para a relação 

entre familiares e instituição.  

Seguindo o pensamento foucaultiano sobre o poder, entendemo-lo como uma 

rede e não como algo localizável. Nesse sentido, buscamos tecer algumas linhas 

dessa rede a partir das figuras da instituição e dos familiares. Para tanto, 

organizamos nossa análise categorizando os seguintes temas: exigências 

institucionais para a participação da criança no serviço; normas e regras a serem 

seguidas pelos familiares para a permanência da criança no tratamento; a 

participação da família no tratamento; a adesão da família ao tratamento; o 

discurso do risco psíquico. 

Nossa intenção é possibilitar, a partir desse estudo, pensar as políticas 

públicas de saúde mental infantil enquanto estratégia de governamento das 

populações e refletir como as famílias têm suas condutas normalizadas através 

desse dispositivo. 

Antes mesmo de começarmos a análise, já no trabalho de campo e durante a 

transcrição e leituras das entrevistas, percebemos uma dificuldade dos profissionais 

em reconhecer a instituição enquanto instrumento regulador. Essa dificuldade era 

materializada no discurso, uma vez que, ao explicar o funcionamento da 

instituição, a maioria dos profissionais raramente utilizava o termo “regra”, sendo 

mais comum a utilização dos termos “acordos” e “combinados”. Inclusive, durante 

as entrevistas eu até utilizava esses termos algumas vezes para facilitar a 

comunicação: Quais são os combinados que vocês fazem com os pais...? 

Geralmente, quando eu perguntava: quais as regras...? Eles logo respondiam: 

Assim, não são regras né, a gente faz alguns acordos com os pais...  

Isso demonstra, como foi visto na análise, a dificuldade dos profissionais se 

colocarem como agentes de normalização. A negação desse lugar pode ser 
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verificada nos discursos quando eles dizem não dar “receitas” aos pais sobre as 

formas de cuidado com a criança. Contudo, partindo da pesquisa pude observar 

certo treinamento das condutas das mães em relação aos cuidados com seus 

filhos(as). Cada profissional, em sua especialidade ensina às mães a melhor forma 

de cuidar, buscando um ideal de normalidade no que diz respeito ao 

desenvolvimento da criança, bem como uma normalização da dinâmica familiar, 

vista como desestruturada. Vimos no discurso dos profissionais uma associação 

entre essa desestrutura familiar e o risco psíquico ou transtorno mental da criança. 

Essa associação feita entre os profissionais mostra a presença de antigos 

discursos que vêem as classes populares como viciosas, delinqüentes, doentes e, 

portanto, geradoras da desordem. Nesse sentido, os profissionais colocam a 

instituição como organizadora dessa desestrutura. Assim se estabelecem regras, 

ensina-se à mãe a por limites no filho, a regrar os horários, a organizar o espaço, 

tudo isso, partindo do pressuposto de que em casa essas famílias e crianças não 

têm regras e isso constitui um fator de risco para o sofrimento psíquico da criança. 

Vemos aí as estratégias do biopoder, nas quais a norma funciona como elemento 

disciplinar e regulador, permitindo o controle tanto do corpo como da população, 

segundo afirmação de Foucault (1999).   

A associação feita entre desestrutura familiar e o risco psíquico ou 

transtorno mental da criança convoca o discurso da família nefasta utilizado pelos 

higienistas para gerenciar as vidas das famílias, como demonstra Costa (1999). 

Nesse discurso, a família era colocada com incompetente para cuidar dos filhos, 

errando na sua criação por desconhecimento. Assim, o saber médico se constituiu 

enquanto detentor do conhecimento sobre a melhor forma de cuidar da criança. O 

desconhecimento dos pais os eximia da punição, mas não do dever de corrigir os 

hábitos vistos como impróprios.    

Se antes a figura do médico adquiriu esse poder, na atualidade vemos uma 

série de especialidades que conduzem a forma do “melhor viver”. No caso da 

criança, construiu-se um saber racionalizado e científico sobre seu 

desenvolvimento que fundamenta a forma como a criança deve ser cuidada, 

alimentada, vestida, que diz os brinquedos que ela precisa, como controlar seus 

horários, como organizar o tempo, os cuidados com o seu corpo, etc. Nesse 

sentido, vemos nos discursos da instituição estudada o exercício desse poder 
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autoritário do especialista, sobre o saber popular das famílias, que é 

constantemente desvalorizado e deslegitimado por diversas estratégias do discurso. 

Gostaria de exemplificar minha fala com uma cena que observei no grupo de 

bebês: a profissional perguntou se a mãe estava introduzindo os alimentos salgados 

para a criança, esta disse que tinha começado a dar arroz de leite, mas como a 

criança não estava aceitando, ela colocou um pouco de açúcar. Ao dizer isso, a 

profissional perguntou “a senhora come arroz com açúcar? Não come, né!” E assim 

saiu perguntando a todas a outras mães “você come? Você come?...”. Enfim, essa 

foi uma estratégia discursiva, na qual a profissional convocou as vozes das 

participantes do grupo para deslegitimar a prática daquela mãe e legitimar a sua. 

Desse modo, as mães vão sendo silenciadas pouco a pouco pela voz dos 

especialistas.  

Contudo, no momento em que são silenciadas, essas mães também podem 

estar encontrando uma nova estratégia de resistência, na medida em que ao não 

falar de suas práticas, elas evitam ser repreendidas e pressionadas a enquadrar-se 

a determinados modelos de condutas. 

No discurso dos profissionais, a família também é culpabilizada e 

responsabilizada de diversas formas, tanto pelo sofrimento da criança quanto pelo 

tratamento não correto. Eles dizem que as mães não querem, não tem interesse, 

não tem desejo de que o filho entre em tratamento, que ele melhore, etc.  

No contraponto dessa culpabilização e responsabilização dos pais nos 

discursos dos profissionais, encontramos o reconhecimento das dificuldades dos 

familiares, envolvendo questões financeiras, falta de transporte para ir ao 

tratamento, dificuldade de aceitar o problema da criança, o cansaço e a descrença 

por ser um tratamento longo, etc... Os profissionais descrevem essas dificuldades 

enfrentadas pelos familiares como angustiantes para eles também, pois há 

questões maiores que impedem o tratamento e os mesmos se sentem impotentes 

para resolver, como é o caso da carência das famílias.  

 No tocante ao discurso sobre o risco psíquico, verificamos uma 

homogeneidade dele entre os profissionais. De uma forma geral, verificamos que a 

idéia de risco psíquico é associada a fatores de risco como doença mental na 

família, vínculo mal estabelecido entre a mãe e a criança, abandono, uso de drogas 

na família, etc. Nesse discurso, mais uma vez a família é colocada como causadora 



91 

 

do sofrimento psíquico da criança e a instituição deve ter o compromisso de afastar 

esses fatores de risco, através da instrumentalização dos pais para o 

autogerenciamento das suas vidas e das vidas dos filhos. Através do discurso dos 

profissionais pudemos estabelecer uma equação: infância+pobreza=vulnerabilidade 

social=risco psíquico.  

A noção de risco psíquico, a partir do discurso analisado, está bastante 

associada à noção de risco ou vulnerabilidade social. Essa associação é legitimada 

por vários estudos científicos no campo da saúde mental infantil. O trabalho de 

Assis et al. (2009), demonstra que crianças abaixo da linha de pobreza, de cor da 

pele negra, com pais com baixa escolaridade, e vivendo em famílias 

monoparentais, apresentam precária competência social e tem mais problemas de 

comportamento. No estudo de Ferriolli et al. (2007), o autor associa o estresse 

materno, a falta de uma rotina com horários definidos e a instabilidade financeira 

ao aparecimento de problemas de saúde mental na infância.  

Não queremos defender em nosso trabalho que a exposição de crianças a 

essas situações não possam lhe gerar danos, apenas acreditamos no cuidado a ser 

tomado ao fazer tal associação, para não colocarmos os mais pobres, os quais já 

são constantemente estigmatizados, numa condição de exclusão ainda maior. 

A noção de risco psíquico demarca a atuação do CAPS infantil no campo da 

prevenção. Desse modo, de acordo com a classificação feita por Spink, (2001); 

Spink, Medrado e Mello, (2002); Spink et al., (2008) e explicada no capítulo 1 desse 

trabalho, podemos dizer que o risco psíquico se situa na noção do risco como 

probabilidade, uma vez que a prevenção surge como estratégia para impedir a 

ocorrência de um possível dano. Ou seja, a prevenção é uma forma de intervir no 

presente para transformar uma provável realidade futura. 

Diante do exposto, destacamos a gestão dos riscos psíquicos como 

mecanismo de controle, estando vinculada ao biopoder. Destarte, a população é 

responsabilizada pelos riscos, decorrentes de suas escolhas e comportamentos. 

Nesse sentido, inferimos que o discurso psicanalítico, tão convocado nas falas dos 

profissionais, pode ser visto como agente normalizador, na medida em que serve 

para responsabilizar o sujeito pelo seu desejo e o implicar em suas escolhas. 

Para finalizar, partindo da pesquisa realizada, compreendemos as políticas 

públicas em saúde mental como fazendo parte das novas estratégias de gestão da 
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população, num contexto social onde o que se coloca não é mais apenas a gestão 

das vidas, mas a gestão dos riscos, nesse caso, os ricos psíquicos. Pontuamos que, 

nesse contexto, vemos o CAPS infantil como um agente normalizador das condutas 

das classes populares. Seguindo uma perspectiva foucaultiana, entendemos as 

ações dos familiares que faltam, não cumprem as orientações em casa, não querem 

participar do grupo de família, ou a própria negação da doença, etc., como 

movimentos de resistência, uma postura de insubmissão diante dos saberes 

especializados, os quais estabelecem uma verdade sobre a melhor forma de tratar 

e cuidar das crianças em sofrimento psíquico.  

Desse modo, enfatizamos a necessidade de espaços onde os familiares 

tenham voz e vez, possibilitando entre a instituição e a família o estabelecimento 

de uma relação de valorização dos saberes populares. Essa postura, como propõe 

Carneiro et al. (2010), possibilita aos sujeitos envolvidos no processo uma 

organização política e participativa na construção coletiva de novos saberes e 

práticas no campo da saúde mental, condizentes com a valorização da vida em sua 

multiplicidade. Assim, os objetivos de uma construção coletiva das Políticas em 

Saúde Mental e o desenvolvimento da autonomia e cidadania dos portadores de 

transtornos mentais propostos pela Política de Saúde Mental do SUS estariam mais 

próximos de serem efetivados. 

Esperamos que essa pesquisa seja uma contribuição para a reflexão das 

práticas e discursos institucionais postos na condição de verdade e a partir disso 

possa se estabelecer relações de poder mais horizontais, pois o saber desses 

familiares tem muito valor, e não podem ser desprezados. Como disse uma das 

mães “uma coisa é ver, a outra é conviver”. Assim, o saber do especialista não 

pode se colocar acima daqueles que convivem com o sofrimento mental todos os 

dias.              
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APÊNDICES 
 
 

APÊNDICE A- ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 

� Critérios para a criança ser atendida no CAPSi.  
� Modalidades de atendimento.  
� As normas institucionais que devem ser seguidas pelos pais para a 

permanência do filho na instituição. 
� As orientações em relação ao cuidado que os pais devem ter com o(s) filho(s) 

usuário(s) da instituição. 
� O papel dos  pais  no tratamento dos filhos. 
� Dificuldades enfrentadas pelos pais para adesão ao tratamento. 

 

 
1) Quais as exigências para que as crianças sejam atendidas no CAPSi? 

(documentos, exames, acordos estabelecidos com os pais, etc.) 
2) Como são selecionadas as crianças para serem atendidas nesse serviço ou 

não? 
3) Geralmente, quem acompanha o tratamento das crianças usuárias? 
4) Como os pais ( ou familiares?) participam do tratamento? 
5) Vocês acham que os pais deveriam participar do tratamento de que forma? 
6) Há muitos casos de interrupção do tratamento? Quais os motivos? 
7) Você poderia falar sobre a adesão dos pais ao tratamento?  
8) O que vocês acham da não adesão dos pais ao tratamento? Vocês acham que 

essa não adesão deve-se a quê? 
9) Qual a principal dificuldade da instituição (dos profissionais) na relação com 

as famílias? 
10) Quais as dificuldades que vocês acham que as famílias enfrentam na relação 

com a instituição? 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 
 
 
OBJETIVO: Analisar como as forças de poder circulam na relação profissionais-pais 
dos usuários do CAPSi. 
 

1- Descrever as orientações dadas pelos profissionais aos pais acerca das 
condutas, dentro e fora da instituição, que envolvam o tratamento e o 
cuidado do filho usuário do CAPSi. 

2- Identificar as normas institucionais que os pais devem seguir. 
3- Descrever as estratégias utilizadas pelos profissionais para a manutenção das 

normas que os pais devem seguir. 
4- Descrever o que é dito pelos profissionais acerca da conduta dos pais, 

principalmente aqueles que não correspondem  às normas institucionais. 
5- Descrever como os pais resistem às normas institucionais. 
6- Descrever o que os pais dizem sobre a instituição e o tratamento dos filhos 

(ver resistências, dificuldades para o cumprimento das prescrições/normas 
institucionais). 

7- Observar com quais profissionais os pais se comunicam mais. 
8- Observar a atuação dos pais dentro dos grupos. 

 
DESCREVER: 
 
Cenários 
Cenas   
Personagens 
Roteiros 
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APÊNDICE C - OBSERVAÇOES DOS GRUPOS 
 
 
Setembro 
D S T Q Q S S 
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30   
 
  
Outubro 
D S T Q Q S S 
     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       
 
 
Novembro 
D S T Q Q S S 
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 3    
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APÊNDICE D- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

Declaro, para os devidos fins, que estou ciente de estar participando da pesquisa 
“‘É assim  que deve ser...’: os serviços de assistência em saúde mental infantil e o governo 
das famílias” e fica acordado que as informações por mim fornecidas não serão utilizadas 
para outro fim além deste. Estou ciente de que se trata de uma atividade voluntária, da 
qual posso desistir a qualquer momento e minha participação não envolve nenhuma 
remuneração. Nestes termos, posso recusar e/ou retirar este consentimento, informando à 
pesquisadora, sem prejuízo para ambas as partes a qualquer momento que eu desejar. 
Tenho o direito também de determinar que sejam excluídas do material da pesquisa 
informações que já tenham sido dadas. 
 Fui esclarecido(a) de que os usos das informações por mim oferecidas estão 
submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, do Comitê 
de Ética em Pesquisa da UFPE. Fui informado(a), ainda, que a pesquisa não envolve riscos 
à minha integridade física ou mental, nem constrangimentos de qualquer ordem. 
 Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de entrevista semi-
estruturada, a ser gravada a partir da assinatura dessa autorização. O acesso e a análise 
dos dados coletados se farão apenas pela pesquisadora, Sthéfani Gomes Rodrigues e sua 
orientadora, Profa. Dra. Rosineide de Lourdes Meira Cordeiro. 
 Estou ciente de que, caso eu tenha alguma dúvida ou me sinta prejudicado(a), 
poderei contatar a pesquisadora responsável a qualquer momento que julgar necessário, 
ou sua orientadora, ou ainda o Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE. Sei que ela reside no 
seguinte endereço: Rua Santa Clara, 226, ap. 201, Prata, CEP: 58400-540 Campina Grande-
PB; que seus telefones são: (83) 8771-0201 ou (83) 9161-1388, e que seu e-mail é 
steniny@yahoo.com.br. 
 A pesquisadora me ofertou uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido, conforme recomendações do Comitê de Ética e Pesquisa. 

Após ter lido e discutido com o(a) entrevistador(a) os termos contidos neste 
consentimento esclarecido, concordo em participar como interlocutor(a), colaborando, 
desta forma, com a pesquisa. 
 

Campina Grande-PB, ____ /____ / 20____. 

 

Assinatura do(a) participante: ______________________________________________ 

Assinatura do(a) responsável:  ______________________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador: ______________________________________________ 

Assinatura da testemunha: _________________________________________________ 

Assinatura da testemunha: _________________________________________________ 


