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RESUMO 

 

 

A Reforma Psiquiátrica busca promover um redimensionamento do modelo assistencial 
de Saúde Mental, através da desinstitucionalização e da reinserção social da pessoa 
com transtorno mental pautada pela tríade da família, do trabalho e da comunidade.Em 
consonância com este paradigma, este estudo objetiva conhecer os fatores que 
concorrem para obstaculizar e/ou facilitar o provimento de cuidados à pessoa com 
transtorno mental na família após longa permanência em hospital psiquiátrico.Os 
sujeitos de pesquisa, dois familiares de pessoas com transtorno mental que foram 
reintegradas ao convívio familiar após longos anos de internação psiquiátrica, são 
residentes no Distrito Sanitário IV, da cidade do Recife.Foi utilizado como técnica de 
pesquisa o “depoimento pessoal”.Os depoimentos foram analisados a partir de três 
eixos temáticos: a convivência com o familiar com transtorno mental durante a 
internação no hospital psiquiátrico;o processo de desinstitucionalização; e o retorno ao 
convívio familiar. No primeiro, destacam-se as percepções que as cuidadoras possuem 
sobre o hospital psiquiátrico e os cuidados com seus familiares durante o internamento; 
no segundo, evidencia-se o momento da transição entre o hospital psiquiátrico e o 
retorno ao lar das pessoas com transtorno mental;e o terceiro trata da convivência 
familiar, procurando evidenciar questões financeiras e emocionais das famílias com o 
retorno ao convívio com a pessoa com transtorno mental.O estudo evidencia que a 
reintegração do familiar com transtorno mental foi realizada sem uma adequada 
sustentação pela Política de Saúde Mental, sobretudo, porque não foram consideradas 
as condições materiais e emocionais das famílias para efetivar essa reintegração.Ao 
mesmo tempo em que as famílias apoiam o retorno ao lar dos membros com transtorno 
mental, também queixam-se do ônus financeiro e emocional gerado pela volta para 
casa da pessoa com transtorno mental.Nas duas famílias da amostra da pesquisa são 
as mulheres que vêm sendo mais comprometidas em sua individualidade e autonomia, 
quando do exercício da função de cuidar do parente com transtorno mental. 
  
  
Palavras Chaves: reforma psiquiátrica; família; provimento de cuidados. 
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ABSTRACT 
 

 

 
The Psychiatric Reform seeks to promote a redefinition of the care model in Mental 
Health, through the deinstitutionalization and person social reintegration  with mental 
disorder guided by the family triad and the work and community. In line with this 
paradigm, this study aims to identify the factors contributing to obstruct and / or facilitate 
in the family, the care provision to the mental disorder person after long stay in 
psychiatric hospital. The research included, two relatives of people with mental disorders 
who were reintegrated to the family after long years of psychiatric hospitalization living, 
and whose relatives are living in the Distrito Sanitário IV, in Recife city. A technique to 
search the "personal testimony”, was used. The testimonials were analyzed from three 
axis themes: the family living with mental disorders during hospitalization in the 
Psychiatric Hospital; the process of deinstitutionalization; and the return to family living. 
In the first axis, is highlighted perceptions that caregivers have on the Psychiatric 
Hospital and the care with their families during the internment, in second axis, it 
becomes clear the moment of transition between the Psychiatric Hospital and return 
home of people with mental disorder, and the third axis it’s about the family coexistence, 
it seeks to show financial and emotional issues taking in to account the return to live with 
a mental disorder person. The study points that the family reintegration with mental 
disorder was made without an appropriate Mental Health policy support, especially 
because it didn’t considered the families emotional and material conditions to 
accomplish the reintegration. While the families support the home return mental disorder 
members, also complain about the emotional and financial burden generated by this 
event. In the two families of this search example the women are particularly who have 
been more committed to their individuality and autonomy, when they develop their 
activities of caring for relatives with mental disorders. 
 
 
Keywords: psychiatric reform; family, care provision.    
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INTRODUÇÃO 

 

Em tempos recentes, mais precisamente a partir das duas últimas décadas, ocorreram 

as principais transformações na Política de Saúde Mental brasileira, impulsionadas pelo 

Movimento de Reforma Psiquiátrica. Estas transformações traduzem-se na busca de 

modificar um quadro secular de exclusão e isolamento social às pessoas com 

transtorno mental. Neste sentido, inúmeras foram as ações e estratégias de luta 

utilizadas pelo Movimento de Reforma Psiquiátrica para sedimentar um processo de 

desinstitucionalização a nível desta política.  

O processo de desinstitucionalização, neste contexto, poderia ser definido de forma 

sucinta enquanto um processo que visa substituir o modelo segregador e coercitivo 

típico das práticas psiquiátricas em hospitais fechados, por uma rede de serviços 

substitutivos e de base comunitária. Neste novo modelo de atenção, a proposta é de 

um atendimento com enfoque humanizado e que resgate a reinserção social das 

pessoas com transtorno mental pela tríade: do trabalho, da família e da comunidade 

(GOES, 2007). 

A família, no âmbito da legislação que fundamenta a proposta de desinstitucionalização, 

também é redimensionada em seu papel, merecendo destaque enquanto partícipe da 

execução e implementação da Política de Saúde Mental brasileira. No entanto, o traço 

familiarista que acompanha as políticas sociais nos últimos tempos, em relevo, a 

Política de Saúde Mental, torna-se preocupante numa conjuntura onde essas políticas 

assumem caráter privatista, seletivo e focalizado.O Estado, no neoliberalismo1, reduz 

sua participação enquanto gestor das políticas sociais, passando a responsabilizar a 

comunidade e a família pelo enfrentamento das múltiplas problemáticas sociais da 

realidade, a exemplo do desemprego, falta de moradia, dentre outros.E, no caso 

específico da Política de Saúde Mental, as famílias além de sua própria reprodução 

social, têm que lidar com a proteção de seus membros com transtorno mental, o que, 

                                                 
1 “O neoliberalismo é de fato o liberalismo econômico revisitado e adaptado aos tempos atuais do 
capitalismo, globalização e da produção flexível” (PEREIRA, 2002:36). 
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quase sempre, traz implicações de sobrecarga financeira e também de cuidados no 

âmbito privado destas famílias.   

A motivação e o interesse pelo tema da Política de Saúde Mental relacionado ao 

universo dos familiares é fruto da experiência como assistente social2, do Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) Espaço Vida 3 . O trabalho desenvolvido permitiu-nos 

aproximar da realidade vivenciada pelos familiares, percebendo as esperanças, as 

dificuldades e os impactos cotidianos trazidos com a reintegração ao convívio familiar 

dos membros desospitalizados de longo período de internação psiquiátrica. Neste 

sentido, o diálogo profissional estabelecido com esses familiares, através de reuniões 

de família/atendimento individual e visitas domiciliares trazem-nos inquietudes sobre a 

pluralidade de causas que interferem na dinâmica das famílias, de modo a obstaculizar 

e/ou facilitar o provimento de cuidados aos membros com transtorno mental que 

retornam ao convívio familiar.Observamos ainda que as pessoas com transtorno 

mental, egressas de internação de longa permanência em hospital psiquiátrico, 

possuem uma maior possibilidade de cronificação do transtorno mental, e, em 

decorrência, uma maior debilitação e necessidade de cuidados, resultando daí o nosso 

interesse em problematizar o retorno ao lar.    

Neste sentido, este estudo se propôs a investigar a seguinte questão: “que fatores 

concorrem para obstaculizar e/ou facilitar o provimento de cuidados à pessoa com 

transtorno mental na família após longa permanência em hospital psiquiátrico?” Para 

tanto, tem-se como objetivo principal: “conhecer os fatores que concorrem para 

obstaculizar e/ou facilitar o provimento de cuidados à pessoa com transtorno mental na 

família após longa permanência em hospital psiquiátrico”. E, como objetivos 

específicos,delineamos as seguintes proposições: identificar e analisar as alterações 

ocorridas na dinâmica familiar (projeto de vida, dificuldades financeiras, estrutura de 

relações de gênero, dentre outras questões), a partir do retorno do parente com 

transtorno mental; e conhecer os recursos fornecidos e utilizados pelas famílias no 
                                                 
2Desenvolvemos o exercício profissional como assistente social no CAPS Espaço Vida no período de 
fevereiro/2004 a setembro/2007.E, desde novembro/2007 exercemos a profissão de assistente social no 
CAPS de Álcool, Fumo e outras Drogas (CAPS AD) Professor José Lucena . Ambos os serviços são 
vinculados à Prefeitura da Cidade do Recife – PCR.  
3 Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, 
regulamentados pelas Portarias Ministeriais n.º 224/1992 e 336/2002.  
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âmbito das políticas públicas, em relevo, a Política de Saúde Mental, de modo a 

favorecer a reintegração e o provimento de cuidados à pessoa com transtorno mental 

após longa permanência em hospital psiquiátrico.   

O universo empírico da pesquisa foi o Distrito Sanitário IV4- DS IV da cidade do Recife. 

Esta escolha está fundamentada, como já mencionado anteriormente, na experiência 

profissional como assistente social do CAPS Espaço Vida, situado nesta região.  

Os sujeitos de pesquisa são Rosa e Violeta, que correspondem a duas familiares de 

pessoas com transtorno mental que foram reintegradas ao convívio familiar após longos 

anos de internação psiquiátrica, sendo residentes no DS IV da cidade do Recife. Neste 

sentido, Rosa e Violeta são identificadas como as principais cuidadoras dos seus 

respectivos parentes com transtorno mental, Cravo e Ipê Amarelo, no ambiente 

doméstico. E, quanto a técnica de pesquisa, utilizamos o depoimento pessoal, para 

coletar as experiências de cuidadoras de Rosa e Violeta.  

Compreendemos que o provimento de cuidados à pessoa com transtorno mental, inclui 

não apenas a responsabilidade com possíveis encargos financeiros relativos à 

assistência integral do tratamento deste membro, mas também inclui a disponibilidade 

de tempo designada à família para efetuar atividades tanto no seu âmbito privado 

quanto no espaço externo (ROSA, 2003). 

A pesquisa teve caráter essencialmente qualitativo. Segundo Richardson : 

A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma 
compreensão detalhada dos significados e características situacionais 
apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas 
quantitativas de características ou comportamentos 
(RICHARDSON,1999: 90-91). 

Durante o processo de pesquisa, procuramos continuamente realizar e aprofundar a 

revisão da literatura através de diversas fontes científicas, assim como livros, revistas, 

teses, artigos, dissertações, dentre outros. 

                                                 
4 A secretária de Saúde utiliza a mesma divisão de RPA(s) para definir os Distritos Sanitários (DS), assim 
cada uma delas corresponde a um Distrito Sanitário. O DS IV abrange os seguintes bairros da cidade do 
Recife: Cordeiro, Iputinga, Madalena, Prado, Torrões, Várzea, Zumbi, Torre, Engenho do Meio, Cidade 
Universitária e Caxangá.  
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 Esta dissertação foi estruturada em quatro seções. No capítulo 1, tratamos de realizar 

uma incursão histórica pela política de Saúde Mental brasileira, analisando os caminhos 

que vêm sendo percorridos em prol da implementação da proposta de 

desinstitucionalização, enfocando, posteriormente, como vem se dando esse processo 

no estado de Pernambuco e, mais especificamente, na cidade do Recife. No capítulo 2, 

abordamos o lugar da família no processo de desinstitucionalização da Política de 

Saúde Mental brasileira. No terceiro capítulo, trabalhamos a metodologia utilizada na 

pesquisa. E, já no capítulo 4, efetuamos a caracterização dos sujeitos de pesquisa, 

assim como a análise, propriamente dita, dos dados da pesquisa feita com as 

cuidadoras. Nas considerações finais, procuramos refletir sobre os dados empíricos à 

luz do referencial teórico.        

Por fim, reiteramos nosso posicionamento favorável ao processo de 

desinstitucionalização das pessoas com transtorno mental, mediante a possibilidade de 

retorno ou não ao contexto familiar. Mas, ao mesmo tempo, pretendemos colocar em 

evidência as repercussões sociais e subjetivas deste processo no âmbito privado das 

famílias, em épocas de apogeu de orientação neoliberal na condução das políticas 

públicas. Neste sentido, pretendemos subsidiar discussões a nível da  Política de 

Saúde Mental sobre a  necessidade preeminente de  preparar as  famílias para o 

retorno de  seus  membros com transtorno mental ao  convívio doméstico. 
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CAPÍTULO 1: A POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL NO BRASIL: CAMINHOS DA 

DESINSTITUCIONALIZAÇÃO E TENDÊNCIAS ATUAIS 

 

1.1: Um recorte contemporâneo da história da Política de Saúde Mental brasileira 

 

A Política de Saúde Mental brasileira, compreendida no contexto mais global da Política 

de Saúde obteve, nas duas últimas décadas, mudanças expressivas que visam alterar 

uma prática secular de segregação, isolamento, violação de direitos humanos e 

desassistência às pessoas com transtorno mental. Para melhor abordamos as 

transformações a nível desta política, é necessário efetuar uma análise histórica que 

data dos idos do final dos anos 70, em que as críticas à precariedade de atendimento 

do sistema assistencial público a este segmento tornaram-se mais veementes, 

impulsionando a origem do Movimento de Reforma Psiquiátrica Brasileira (MRPB). Em 

decorrência, surgiram legislações que, em seu teor, propõem novas formas de 

assistência de base comunitária às pessoas com transtorno mental, além de 

redimensionar o papel da família no âmbito dessa política. 

Entretanto, a priori, nesta construção histórica sobre as transformações que vêm 

acontecendo no contexto da Política de Saúde Mental brasileira, em tempos recentes, é 

imprescindível retomar, mesmo que de forma sucinta, a perspectiva basagliana, de 

origem Italiana, que na década de 60 representou uma das experiências internacionais 

que visaram alterar a lógica hospitalocêntrica, tanto em relação à estrutura física, 

quanto à cultura que a legitima. Os postulados desta perspectiva têm como fulcro a 

preocupação com a reinserção social dos pacientes psiquiátricos e não com as 

discussões sobre procedimentos de “cura” dos transtornos mentais. Optamos em 

colocar em relevo os pressupostos da experiência Italiana, pelo fato desta ser uma 

referência mundial considerada exitosa no tocante a legalizar o fechamento dos 

hospitais psiquiátricos através da Lei 180 de 1978. 

A perspectiva basagliana surgiu na Itália, em 1961, fruto da experiência de Franco 

Basaglia no Hospital Psiquiátrico de Gorizzia. O Movimento Italiano de Reforma 

Psiquiátrica estava atrelado a diversos segmentos da sociedade civil, como sindicatos e 
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partidos políticos de esquerda. Basaglia também compreendia a necessidade de 

transformação do manicômio enquanto espaço de violência, segregação e coerção das 

pessoas com transtorno mental para a instauração de novos serviços de base 

comunitária. Entretanto entendia que é no interior da própria estrutura do manicômio 

que se encontra a base de sua transformação.Tratava-se, portanto, de mobilizar os 

recursos materiais disponíveis e, sobretudo, de resgatar as potencialidades de 

usuários, técnicos, familiares e comunidade em geral em prol da construção de novas 

formas de lidar com o transtorno mental. Sobre o assunto, referem Rotelli, De Leonardis 

e Mauri, que: 

Trata-se de negar o hospital psiquiátrico, salvaguardando o direito de 
assistência, de negar a política de setor salvaguardando a unicidade de 
responsabilidade sobre um território determinado, de negar a 
comunidade terapêutica em favor de uma comunidade difusa, de negar 
o monopólio dos técnicos utilizando ao máximo suas potencialidades 
para ativar os recursos das pessoas. Esta linha de atuação é o que se 
entende em Triestre concretamente por desinstitucionalização 
(ROTELLI, DE LEONARDIS E MAURI, 2001: 42). 

Torna-se imprescindível destacar que a Reforma Psiquiátrica Italiana emergiu na 

vigência de um período de expansão do capitalismo nos países centrais, que se iniciou 

ao final da segunda guerra mundial e prolongou-se até os anos 70, sendo caracterizado 

pela ampliação dos direitos sociais da classe trabalhadora, por uma intensa intervenção 

estatal, além do aumento das taxas de crescimento econômico. Esse período 

designado como fordista-keynesiano, teve como resultado a emergência do Estado de 

Bem-Estar Social ou Welfare State,que, em síntese, seria uma forma de Estado que 

buscou aglutinar as demandas do mercado com as reivindicações dos sindicatos da 

classe trabalhadora pela ampliação do sistema de proteção social e a consequente 

melhoria das condições de trabalho e da qualidade de vida. 

O Estado de Bem-Estar Social assegurou as condições necessárias da lucratividade do 

sistema capitalista nos anos de 1945 até o final da década de 70 do século passado. 

Isso porque, ao mesmo tempo em que estimulava a produção e o fluxo de mercadorias 

para o capital, também impulsionava o potencial de consumo da população. Ocorreu 

que, através da ampliação da prestação de serviços sociais, o Estado favoreceu para 
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que parte da renda da população ficasse livre a fim de ser aplicada no consumo de 

mercadorias. 

 Para Behring e Boschetti (2007) a experiência do Welfare State nos países centrais só 

foi possível porque, além de condições econômicas favoráveis, existiam também fatores 

culturais e políticos que davam sustentabilidade a esse tipo de intervenção estatal. 

Neste sentido, segundo as referidas autoras, havia o interesse das classes burguesa e 

trabalhadora com a implementação dessa experiência. Para a burguesia, a expansão 

das políticas públicas significava a possibilidade de estabelecer um melhor diálogo com 

a classe trabalhadora, através da concessão de direitos sociais, de modo a preservar 

seu status quo.Já para a classe operária, houve, naquele momento, a possibilidade de 

ampliar seus direitos sociais, isto feito em detrimento do recuo das lutas coletivas que 

propunham mudanças mais radicais na própria estrutura do sistema capitalista. 

Não se pode afirmar que nesse período histórico, denominado de fordismo- 

keynesianismo, não houve crises econômicas do sistema capitalista, inclusive porque “a 

crise é constitutiva do capitalismo: não existiu, não existe e não existirá capitalismo sem 

crise” (NETTO E BRAZ, 2006:157). O que ocorreu foi que a suposta harmonia existente 

entre capital, Estado e classe trabalhadora, favoreceu uma conjuntura socioeconômica 

e política de maior tranquilidade, onde as crises ocasionais eram rapidamente 

revertidas, evitando-se um ciclo de estagnação. 

Retomando a proposta Italiana de Reforma Psiquiátrica, podemos afirmar que o seu 

diferencial é justamente propor que o atendimento às pessoas com transtorno mental 

devia vislumbrar a assistência integral das necessidades concretas de existência das 

pessoas, em conexão com seu corpo social, não podendo ser focada em análises de 

sintomatologias clínicas.  Sobre o assunto, afirma Rotelli que:  

Não se pode fazer muito com a doença como queria o modelo clínico, 
com o sintoma ou conflito como queria o modelo psicológico porque 
mudaram o objeto, o paradigma e com eles os sensatos programas. O 
problema se tornará não a sua cura, mas a emancipação, não se trata 
de separação, mais de reprodução social das pessoas 
(ROTELLI,2001:91). 

É neste contexto que Rotelli, De Leonardis e Mauri explicam o que seria o processo de 

desinstitucionalização Italiana:  
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A desinstitucionalização começa pelo manicômio. Se o objeto ao invés 
da “doença” torna-se a existência-sofrimento dos pacientes e a sua 
relação com o corpo social. Então, desinstitucionalizar será o processo 
crítico-prático para a reorientação de todos os elementos constitutivos 
da instituição para este objeto bastante diferente do anterior (ROTELLI, 
DE LEONARDIS E MAURI,2001:19). 

Difere da noção de desospitalização quando afirmam que:  

Estaria relacionado a política de altas hospitalares, redução mais ou 
menos gradual do número de leitos e, em alguns casos, embora não  
freqüentemente, de fechamento mais ou menos brusco de hospitais 
psiquiátricos (ROTELLI, DE LEONARDIS E MAURI, 2001:19). 

A concepção de desinstitucionalização proposta pela perspectiva basagliana é um 

processo que está para além dos questionamentos sobre os aspectos de exclusão, 

segregação das internações psiquiátricas e consequente ampliação dos serviços extra-

hospitalares.Envolve o responsabilizar-se da necessidade primordial de reprodução 

social dos pacientes psiquiátricos e suas famílias. 

A fundamentação teórica de Basaglia está inscrita nos marcos da teoria marxiana. 

Basaglia (1985) deixa evidente em seus textos que a Reforma Psiquiátrica Italiana foca 

sua atuação para além das mudanças do arcabouço das práticas psiquiátricas, 

preocupando-se com as transformações macro-estruturais.É o que podemos observar 

neste trecho escrito por este autor:  

Nossa ação só pode prosseguir no sentido de uma dimensão negativa 
que é, em si, destruição e ao mesmo tempo superação. Destruição e 
superação que vão além do sistema coercitivo-carcerário das 
instituições psiquiátricas e do sistema ideológico da psiquiatria enquanto 
ciência para entrar no terreno da violência e da exclusão do sistema 
sócio-político, negando-se a se deixar instrumentalizar por aquilo que 
exatamente quer negar (BASAGLIA,1985:131). 

Nesse sentido, deve-se destacar que para grande parte dos autores na área de Saúde 

Mental, a Reforma Psiquiátrica brasileira foi influenciada pela perspectiva basagliana. 

No entanto, concordamos com Rodrigues (2002) quando aponta que a apropriação da 

Reforma Psiquiátrica em nosso país em relação à influência da perspectiva Italiana, 

ocorreu de forma “enviesada”, resultando daí uma aproximação parcial entre os dois 

movimentos. Do ponto de vista teórico, ainda Rodrigues refere diferentes 

fundamentações para a Reforma Psiquiátrica no Brasil e a Reforma Democrática 

Psiquiátrica Italiana, salientando-se que a primeira teria suas bases no pensamento 
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pós-moderno e a segunda na teoria marxiana e no existencialismo de Sartre.A 

materialização dessa apropriação “enviesada” da perspectiva italiana estaria disposta 

em diversos elementos destes movimentos, a exemplo da noção de “cuidar” que, na 

perspectiva italiana significa “tomar encargo” e relaciona a “doença” com seu corpo 

social, enquanto que o paradigma brasileiro de “cuidar” é sinônimo de sociabilidade, 

convivência e respeito às diferenças. 

 Outro ponto também que merece destaque na perspectiva Italiana, especialmente de 

Basaglia, é a constatação de que não são os diagnósticos e prognósticos clínicos do 

transtorno mental que determinam a posição e o poder de autonomia que o paciente irá 

estabelecer perante o tratamento psiquiátrico a que é submetido, mas, outrossim, a 

classe social a que pertence na estrutura social. Um exemplo citado pelo autor é em 

relação ao processo de reintegração social na sociedade do paciente com transtorno 

mental, quando afirma que uma pessoa que tem recursos financeiros e é internada em 

um hospital psiquiátrico particular, raramente rompe de forma drástica com seus 

vínculos sociais, sendo bem mais fácil o processo de reinseri-la na sociedade. É nesse 

sentido que, para Basaglia (1985), um homem que foi alijado da sociedade, do trabalho, 

da família e que vive na miséria, na verdade, tem no transtorno mental a possibilidade 

de expressar a opressão e a exclusão que a sociedade capitalista o impôs.Nas palavras 

de Basaglia: 

Não é a ideologia médica que estabelece ou induz um ou outro tipo de 
abordagem, mas, antes o sistema sócio-econômico é que determina as 
modalidades adotadas a níveis diversos(...).Analisando a situação do 
paciente internado num hospital psiquiátrico, podemos afirmar desde já 
que ele é, antes de mais nada, um homem sem direitos, submetido ao 
poder da  instituição, à mercê, portanto, dos delegados da sociedade (os 
médicos) que o afastou e exclui. Já vimos, entretanto, que tal exclusão 
ou expulsão da sociedade resulta antes da ausência do poder contratual 
do doente (ou seja, de sua condição sócio - econômica) que da doença 
em si (BASAGLIA,1985: 105, 107-108). 

Para entender melhor os enunciados de Basaglia, compreendemos que faz-se 

necessário conceituar classe social. Entretanto, a priori, é necessário refletir que esta 

não é uma tarefa simples, porque existem várias abordagens sobre o assunto, sendo 

este um conceito polêmico e complexo. Nesta dissertação, optamos por delinear as 
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concepções da teoria marxista sobre classe social, e, em sequência, refletir um pouco 

sobre a atualidade deste conceito na sociedade capitalista. 

Neste contexto, Mattos afirma que: 

Embora seja possível observar outras matrizes de aplicação do conceito 
de classe social, é a partir das propostas de Marx e Engels, formuladas 
na década de 1840, que as ciências sociais passaram a incorporar a 
classe ao seu arsenal analítico e, mesmo quando divergindo do 
marxismo, nele  tiveram o interlocutor e a  referência  central no  debate  
sobre o uso do conceito (MATTOS,2007: 35). 

As classes sociais se constituem a partir da posição que os indivíduos ocupam no 

processo de produção, uma vez que o sistema capitalista tem como sustentáculo a 

exploração de uma classe sobre a outra, entre os que detêm os instrumentos de 

trabalho e o capital – que seria a burguesia, e os que só possuem a força do trabalho - 

que é a classe do proletariado. Nesta perspectiva, não é possível entender as classes 

sem tratar da luta de classes, pois a lógica que rege suas relações é de conflito, 

dominação e exploração (MARX APUD GOHN, 1999:37). 

Concordamos com Mattos (2007) quando em seu estudo sobre classes sociais aponta 

que, apesar da conjuntura socioeconômica e social da atualidade, trazer uma série de 

implicações às classes sociais e suas lutas, a exemplo das inúmeras consequências 

sociais do processo de desregulamentação das relações de trabalho, não significa a 

não elegibilidade dessa categoria como fundamental para entendermos a lógica do 

sistema capitalista. 

Nas décadas de 1960/1970, enquanto a Itália reformulava o modelo de atenção em 

Saúde Mental, no Brasil proliferavam as instituições da rede privada conveniadas ao 

recém-criado Instituto Nacional de Previdência Social-INPS, em 1966, para atender 

apenas aos trabalhadores do mercado de trabalho e seus dependentes legais. O 

governo, nessa época, passou a subsidiar empréstimos governamentais para a rede 

médica privada, que, por sua vez, construía grandes estruturas hospitalares para 

prestar serviços ao poder público. Para além das funções de isolamento social e tutela 

típicas dos hospitais psiquiátricos, somam-se a essa realidade internações produzidas 

com fins meramente mercantis, tendência esta que permaneceu inalterada até meados 

da década de 1980.  
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Ao final da década de 70, houve um esgotamento do período de expansão do 

capitalismo contemporâneo, que teve uma substancial queda da taxa de lucros, 

fazendo com que desde então o capital procurasse imprimir respostas à crise estrutural 

e global instalada no sistema. Segundo Netto e Braz (2006:158): “na crise capitalista, a 

oferta de mercadorias torna-se excessiva em relação à procura (demanda) e, então, 

restringe-se ao limite da produção”. Ou seja, isto significa dizer que quando existe uma 

desproporção entre a produção de mercadorias e a capacidade de consumo da 

população, o sistema capitalista tende a entrar em “crise”. Por outro lado, também é 

importante ressaltar o caráter contraditório das crises no sistema capitalista, que, ao 

mesmo tempo em que promovem a queda das taxas de lucro, também trazem em seu 

bojo a possibilidade de reação e retomada do crescimento econômico. 

Neste cenário, também o desmonte do Welfare State nos países centrais, seguindo 

orientações da ideologia5 do neoliberalismo, ocorre para dar enfrentamento à queda da 

taxa de lucros do sistema capitalista. No entanto, os teóricos do neoliberalismo 

justificavam que foram as conquistas obtidas pela classe trabalhadora, através da 

expansão das políticas sociais que teriam originado a crise do capitalismo ao final da 

década de 70, surgindo daí a necessidade preeminente de reformular as bases de 

sustentação do Estado6 de Bem-Estar Social e também a implementação de ajustes 

estruturais nos governos em todo o mundo. Entretanto, este argumento serve para 

obscurecer a real necessidade do capital de acumular mais riquezas através de uma 

maior exploração da classe trabalhadora. 

Do ponto de vista econômico, temos o processo de reestruturação produtiva ou 

acumulação flexível que:  

[...] se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados 
de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 

                                                 
5Concordamos com Dias quando afirma que: “as ideologias são produtoras e produzidas exatamente 
pelas relações sociais, pelos antagonismos de classe e são absolutamente indispensáveis à própria 
existência dessas relações” (DIAS,2006:57). 
 
6 Concordamos com a perspectiva de Marx sobre Estado, que o compreende enquanto: “a forma pela 
qual os indivíduos de uma classe dominante fazem valer os seus interesses sob a máscara da ‘justiça’ e 
da ‘soberania popular em base de igualdade’ “ (MARX APUD SILVA-a; 1992:33). Isto não significa dizer 
que o Estado na ótica da teoria marxiana não represente a condensação dos conflitos e contradições do 
sistema capitalista. Ao mesmo tempo em que este Estado privilegia em primazia o interesse da classe 
burguesa, também atende algumas das reivindicações da classe do proletariado. 
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surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras 
de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, 
taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 
organizacional (HARVEY APUD NETTO e BRAZ, 2006:215). 

Ao contrário do pacto fordista-keynesiano que preconizava a idealização do pleno 

emprego, o modelo de acumulação flexível estimula a introdução de novas tecnologias 

ao ambiente organizacional, como a consequente redução do potencial humano na 

produção, provocando o aumento do desemprego estrutural e, em decorrência, o 

empobrecimento da classe trabalhadora a nível mundial. Tem-se, assim, derivado de 

todo o processo, tendência de enfraquecimento das lutas sindicais.  

Neste contexto, mais precisamente na década de 80, destacamos a “origem” do 

processo de globalização. Sobre este processo, explica Costa:  

A globalização expressa um processo de redefinição no padrão de 
acumulação capitalista que afeta o poder do Estado-nação e cria um 
sistema de produção e circulação de mercadorias em nível mundial 
(COSTA,2006:86). 

Criam-se, desde então, com a globalização, novas formas de fazer circular a 

mercadoria e o próprio capital, mas, por outro lado, ocorre o empobrecimento da classe 

trabalhadora. 

 É neste cenário que a sociedade brasileira adentra os anos 80 com uma grave crise 

econômica que se estende aos dias atuais.Por outro lado, ocorrem intensas 

mobilizações sociais, com a eclosão de diversos movimentos sociais em prol da 

consolidação de direitos sociais, de ampliação de políticas públicas e também do 

processo de transição democrática do país após 20 anos de ditadura militar.No campo 

da saúde, destacamos os movimentos de Reforma Sanitária e o de Reforma 

Psiquiátrica Brasileira. 

O Movimento de Reforma Sanitária teve como um de seus pilares principais a luta por 

um sistema universal, único, onde o direito à saúde fosse de responsabilidade do 

Estado. Como um de seus frutos, surge o MRPB.  Diversos autores atribuem a origem 

do Movimento de Reforma Psiquiátrica Brasileira ao ano de 1978, no bojo da Reforma 

Sanitária, onde um grupo de trabalhadores denunciou as precárias condições dos 

hospitais psiquiátricos. Esses hospitais eram, na época, vinculados à Divisão Nacional 

de Saúde Mental, órgão este que era responsável pela implementação das políticas de 
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Saúde Mental no interior do Ministério da Saúde. A partir daí, foi formado o Movimento 

dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM) (AMARANTE,1995). 

 Podemos dizer que a segunda metade dos anos 80 demarca um período decisivo para 

a Política de Saúde Mental brasileira, iniciando a trajetória da desinstitucionalização. 

Dentre os principais eventos, elencamos: a VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS) 

em 1986; a I Conferência Nacional de Saúde Mental (CNSM) em 1987; o II Congresso 

Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental (mais conhecido como “Congresso de 

Bauru”) também em 1987; a promulgação da Constituição Federal em 1988 (BRASIL, 

2004-a); e a apresentação do Projeto de Reforma Psiquiátrica (Projeto de Lei nº 

3.657/89) de autoria do Deputado Paulo Delgado em 1989 (AMARANTE, 1995). 

A VIII Conferência Nacional de Saúde tornou-se emblemática pela participação popular 

de mais de quatro mil pessoas. O relatório final desta Conferência incorporou os 

princípios ideológicos defendidos pelo Movimento de Reforma Sanitária, dentre estes, a 

garantia do direito à saúde enquanto dever do Estado e a criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Sobre a VIII Conferência, analisa Bravo (2006:96) que: “a questão da 

Saúde ultrapassou a análise setorial, referindo-se à sociedade como um todo, 

propondo-se não somente o Sistema Único, mas a Reforma Sanitária”. 

Como desdobramento da CNS, ocorreu a I Conferência Nacional de Saúde Mental, que 

foi caracterizada pelo embate político dos diversos atores implicados na prestação de 

serviços às pessoas com transtorno mental, na tensão entre a manutenção de 

estruturas onerosas e obsoletas do sistema hospitalocêntrico e a priorização de 

investimentos em serviços extra-hospitalares e multiprofissionais. 

No II Congresso Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental (CNTSM), realizado na 

cidade de Bauru, o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental-MTSM buscou 

rediscutir suas estratégias de luta, transformando-se no Movimento Nacional de Luta 

Antimanicomial-MNLA, adotando o lema: “Por uma sociedade sem manicômios”. Além 

disso, foi instituído o dia 18 de maio como sendo o “Dia Nacional de Luta 

Antimanicomial” (AMARANTE, 1995). 

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL,2004-a) incorporou em grande parte as 

reivindicações do Movimento Sanitário. Nela é afirmado seu caráter universal, ou seja, o 
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acesso às ações e serviços de saúde como direito de todos e dever do Estado. 

Entretanto, é apenas na década de 1990 que a política de Saúde é regulamentada 

através das Leis 8080/90 e 8142/90, que conjuntamente estabeleceram as normas para 

o funcionamento do então Sistema Único de Saúde. 

 O Projeto de Lei - PL 3.657/89 de autoria do Deputado Paulo Delgado basicamente 

propôs a extinção progressiva dos hospitais psiquiátricos e sua substituição por outras 

formas de assistência. O PL tramitou por cerca de 12 anos no Congresso Nacional, 

sendo vetado.Empresários dos hospitais da rede privada de Psiquiatria, representantes 

da Psiquiatria tradicional e o Poder Legislativo, dentre outros, impuseram forte oposição 

à aprovação desta Lei em seu texto original. 

Apesar de ser denominada por muitos teóricos de “década perdida”, do ponto de vista 

da economia, a década de 1980 teve uma conjuntura política favorável ao surgimento 

de movimentos sociais, ampliação de direitos sociais, em razão do processo de 

redemocratização ocasionado depois de 20 longos anos de regime ditatorial vivenciado 

no país. Entretanto, na década de 90, começa a adoção do ideário neoliberal na 

condução política do Estado brasileiro, o que implica tentativas concretas de supressão 

dos direitos sociais.  

Antunes, ao efetuar análise da conjuntura brasileira na década de 1990, palco da 

introdução das ideologias neoliberais, refere que: 

[...] foi o governo de Fernando Collor de Mello, no Brasil, no início desta 
década, que nos elegeu um brutal processo de privatização, um amplo 
leque de desregulamentações, um intenso processo de reestruturação, 
um vasto movimento de financeirização e um enorme e desmesurado 
ritmo de precarização social[...].Acrescenta ainda que se o governo 
Collor iniciou o neoliberalismo no Brasil de modo aventureiro foi, 
entretanto, com Fernando Henrique Cardoso (FHC) que a década do 
social-democrata ganhou impulso, ao comandar o país por oito anos. 
Tratava-se de outra racionalidade, porém, dentro do mesmo ideário 
(ANTUNES,2005:1-2). 

Estas transformações estão pautadas no chamado “Consenso de Washington”, que 

consiste num receituário imposto por diversos organismos internacionais, a exemplo do 

FMI, criando uma série de medidas de ajuste estrutural para as economias dos países 

periféricos, dentre estes o Brasil, de modo a adaptá-los à economia mundializada.Tais 
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medidas são guiadas pelos princípios da ideologia neoliberal, que, em essência, 

evidenciam a primazia do mercado sobre o Estado. 

Segundo Iamamoto com a mundialização da economia: 

As empresas industriais associam-se às instituições financeiras (bancos, 
companhias de seguro, fundos de pensão, sociedades financeiras de 
investimento coletivos e fundos mútuos), que passam a comandar o 
conjunto da acumulação, configurando um modo específico de 
dominação social e política do capitalismo, com o suporte dos Estados 
Nacionais (IAMAMOTO,2007:108). 

Para Netto e Braz em épocas de internacionalização da economia é preciso estarmos 

atentos para não concebermos que:  

[...] esses ganhos financeiros, além de fazerem obviamente a riqueza 
dos especuladores, reforçam a percepção falsa e socialmente danosa 
de que a esfera da circulação gera valores e é autônoma em face da 
esfera produtiva (NETTO E BRAZ,2006:33). 

Ou seja, apesar da produção, circulação, distribuição e consumo estarem articuladas na 

dinâmica da produção, é nesta última e não na circulação que está a fonte de 

reprodução do valor do sistema capitalista, fruto das contradições entre capital e 

trabalho. 

O capitalismo contemporâneo continua prescindindo da necessidade de um Estado que 

possa lhe garantir as condições de produção e reprodução, principalmente em épocas 

de “crise”. Para tanto, caberá ao Estado a tarefa de privatizar empresas públicas sob o 

argumento da ineficiência de suas ações, incentivar a mercantilização da prestação dos 

serviços sociais prestados à população, facilitar o fluxo de produção e circulação de 

mercadorias e dinheiro em prol do capital, dentre outras. É neste sentido que Iamamoto 

(2007) ao fazer reflexões sobre o papel do Estado em tempos de capitalismo financeiro, 

afirma que este continua sendo um forte instrumento de acumulação no sistema 

capitalista, o que muda, em essência, é a direção estratégica de suas intervenções, de 

modo a adequar-se aos ditames da nova ordem mundial. 

É neste contexto que a crise social e global do capital é traduzida pelos teóricos da 

ideologia neoliberal como crise fiscal do Estado, justificando o seu redirecionamento de 

modo a garantir a direção estratégica da sociedade pela classe burguesa.    
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O Brasil, na década de 90, atendendo às diretrizes dos organismos internacionais, 

como o Fundo Monetário Internacional-FMI, promoveu o que na expressão de Behring 

(2003) seria uma “contra-reforma” do Estado. Em consonância com os argumentos 

neoliberais de reforma do Estado, também no caso brasileiro o argumento da crise 

fiscal desta instância em função de gastos sociais foi largamente utilizado pelo governo 

de FHC como justificativa do processo de reforma.    

Partindo do pressuposto da inexistência de um Estado de Bem-Estar Social brasileiro, 

autores como Costa (2006) e Laurell (2008) põem em xeque o argumento erguido pelos 

neoliberais de que a crise fiscal dos estados latino-americanos é oriunda de gastos com 

proteção social. 

Laurell (2008), em destaque, se baseia em Esping-Andersen7 para explicar os diversos 

regimes de Estado de Bem-Estar Social desenvolvidos pelos países centrais e, a partir 

daí, analisa a existência deste Estado nos países da América Latina. Assim, a autora 

tem como conclusão preliminar a ideia de que os países desse continente atingiram um 

Estado de Bem-Estar Social “incompleto” ou “restrito”, dado ao caráter seletivo e 

limitado de seus programas sociais. Para Laurrel, o Estado de Bem-Estar Social 

proposto na América Latina é do tipo liberal e conservador, que seria uma forma de 

Estado que se baseia nos direitos sociais, porém, é liderado pelas proposições 

impostas pelo mercado, divergindo, portanto, do Estado social-democrata que, ao 

contrário, pressupõe uma redução do papel do mercado no âmbito do Bem-Estar 

Social. Ainda segundo a autora, a alta dos juros da dívida externa, a queda dos preços 

dos produtos de exportação dos países periféricos e a desregulamentação financeira 

impulsionaram um aumento excessivo dos serviços da dívida pública.Ocorreu, em 

decorrência, a implantação de programas de ajuste estrutural nos países 

subdesenvolvidos, que visaram reduzir o déficit público, e, em consequência, 

impuseram cortes no orçamento destinado às políticas sociais. 

                                                 
7O Estado de Bem - Estar Social nos países capitalistas desenvolvidos poderiam ser agrupados em três 
regimes básicos: o social democrata, exemplificado pelos países escandinavos, e que se caracteriza pelo 
universalismo e por uma importante redução no papel do mercado no âmbito do bem-estar social; o 
conservador - corporativo, exemplificado pela Alemanha e pela Itália, que se baseia nos direitos sociais, 
mas que perpetua uma diferenciação importante, e que envolve efeitos distributivos mínimos; o liberal, 
exemplificado pelos EUA, Canadá e Inglaterra, que é dominado pela lógica do mercado (ESPING-
ANDERSEN APUD LAURELL, 2008:154). 
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Também Costa (2006), ao analisar os processos de reforma do Estado na América 

Latina como um todo, aponta que não podemos afirmar que neste continente houve um 

“Estado de Bem - Estar Social”. Isto significa é que não podemos atribuir a crise do 

Estado do conjunto dos países latinos aos custos com o sistema de proteção social. 

Para esta autora, a crise do financiamento do Estado nesses países, pelo contrário, é a 

crise da falta de proteção social, aliada ao sistema de dívida pública (interna a externa) 

e a histórica subalternidade dos países periféricos no contexto da economia mundial. 

Neste sentido, o Estado deixa de ser o principal executor das políticas públicas, 

aliando-se ao mercado na viabilização da acessibilidade destas políticas ao conjunto da 

população. Para tanto, as políticas públicas ao mesmo tempo em que atendem 

parcialmente as reivindicações das pressões populares atenuando os impactos das 

diversas problemáticas sociais, por outro lado, também respondem ao conjunto da 

classe dominante através da manutenção do status quo (BEHRING,2003). 

Uma característica das políticas sociais na ótica neoliberal é o que Pereira (2004) 

denomina de “desinstitucionalização” ou “desprofissionalização”. Tendo reduzido sua 

participação enquanto executor das políticas sociais, o Estado passa a incentivar 

práticas de solidariedade e voluntariado entre as pessoas, e o faz através da criação de 

serviços assistenciais não institucionalizados, da responsabilização da família pela 

sobrevivência material de seus membros, dentre outros. 

 Podemos dizer, assim, que os direitos sociais garantidos na Constituição Federal de 

1988 (BRASIL, 2004-a) pelo conjunto das políticas de Saúde, Previdência e Assistência 

Social, a partir da década de 90 são “dilapidados“ em seus fundamentos. As políticas 

sociais, por sua vez, são subordinadas aos interesses da política econômica, tendo, na 

atualidade, tendência à focalização, seletividade, privatização e implementação de 

programas de transferência de renda mínima, em detrimento da universalização e da 

perspectiva de liderança do Estado na condução prioritária destas políticas.  

A Política de Saúde vem sendo “violada” em seus fundamentos. Isto porque o 

aprofundamento da crise socioeconômica e política, imbricada pelos ideários do 

neoliberalismo, traz, dentre outras conseqüências, tendência preponderante de redução 

de direitos sociais garantidos constitucionalmente, e não de ampliação. Tem-se o 
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aprofundamento do que autores denominam de “universalização excludente” que seria, 

em essência, a consolidação de um sistema de saúde segmentado, onde se tem um 

SUS “para pobres” e, de outro lado, um sólido complexo de saúde privado. 

Consolida-se na Política de Saúde brasileira, especialmente a partir da década de 90, o 

embate entre dois projetos societários distintos: o Projeto de Reforma Sanitária e o 

Projeto Privatista. O primeiro, amadurecido na década de 80, tem como norte a 

responsabilização do Estado pela garantia do direito à saúde universal, e, no âmbito de 

suas estratégias de luta, encontra-se a consolidação do SUS. Quanto ao projeto 

privatista, segundo a definição de Bravo e Matos : 

[...] é o Projeto de Saúde articulado ao mercado ou de reatualização do 
modelo assistencial privatista e está pautado na política neoliberal que 
tem como principais tendências: a contenção dos gastos com a 
racionalização da oferta, a descentralização com isenção de 
responsabilidade do poder central e a focalização (BRAVO e 
MATOS,2002: 200). 

Vê-se, assim, que o Projeto de Reforma Sanitária não está coadunado com a direção 

neoliberal da política econômica adotada, o que o faz ser foco de intensas críticas e 

tentativas de desagregação enquanto movimento social.  

Neste cenário, Correia (2008), ao estudar sobre a relação entre as orientações do 

Banco Mundial-BM e suas implicações na política de Saúde, reflete que foi justamente 

nos meados da década de 80 que este Banco passou a liderar e fomentar projetos 

internacionais nessa política específica, logrando servir aos interesses de reformas e 

ajustes estruturais em todo o mundo. Nessa época, segundo a citada autora, houve 

tensões entre os organismos internacionais vinculados à área de Saúde, a exemplo da 

organização Pan-Americana de Saúde- OPAS e Organização Mundial de Saúde-OMS, 

que adotavam o princípio da equidade na Saúde, contrapondo-se, portanto, às 

orientações do Banco Mundial, que promulgava a adoção dos princípios de focalização 

e seletividade no campo das políticas públicas. Entretanto, ainda segundo essa autora, 

vê-se que a partir da década de 90, a própria OPAS e a OMS passam a assumir um 

discurso em prol da interface entre público e privado na provisão dos serviços de 

Saúde, bem como da adoção dos princípios de seletividade e focalização para a 
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execução de políticas públicas pelo Estado, feito isto em consonância com as diretrizes 

propostas pelo BM para esta política. Nas palavras de Correia: 

A oposição dos paradigmas teórico-político que norteavam as respostas 
em torno da saúde entre a OMS e suas agências regionais (a exemplo 
da OPAS) e o BM parece ter se diluído  numa  direção  única: a busca 
da  equidade  em saúde com focalização. O novo consenso em torno 
das políticas de Saúde aponta para uma articulação entre o público e o 
privado na provisão dos serviços de Saúde e para a diminuição da 
intervenção do Estado via políticas seletivas e focalizadas de pobreza 
(CORREIA,2008:149).  

Neste sentido, entendemos que se, por um lado, os avanços no processo de 

desinstitucionalização dos usuários com transtorno mental têm seu fulcro em uma 

construção histórica de reivindicações sociais, por outro lado, também atendem às 

exigências das políticas públicas de orientação neoliberal. Dados do Ministério da 

Saúde apoiam esta reflexão quando indicam que, no ano de 1998, os custos de um 

paciente/ mês no sistema hospitalocêntrico eram de R$ 700,00 (setecentos reais), 

enquanto nos serviços substitutivos eram de R$ 300,00 (trezentos reais) (ROSA, 

2003:138). 

A dicotomia entre público e privado faz-se também presente na Política de Saúde 

Mental brasileira, na medida em que a progressiva substituição dos hospitais 

psiquiátricos por serviços substitutivos e de base comunitária em tempos recentes, vem 

provocando um embate público com diversos agentes da iniciativa privada, assim como 

a indústria de psicofármacos, associações médicas e a mídia, dentre outros. 

Neste contexto, contestando a eficiência do tratamento dos serviços substitutivos em 

Saúde Mental e em defesa da manutenção dos hospitais psiquiátricos, o documento 

sobre as “Diretrizes para um Modelo de Assistência Integral em Saúde Mental no 

Brasil”(2006:21) elaborado por diversas entidades médicas, dentre estas a Associação 

Brasileira de Psiquiatria -ABP, afirma: 

[...]criou-se e fez-se funcionar uma estrutura dispendiosa caracterizada 
pela desmedicalização, estrutura especialmente criada para a 
reabilitação psicossocial de psicóticos crônicos, uma minoria de casos 
no universo dos pacientes psiquiátricos,promovendo assim a 
desassistência e o retorno a uma fase equivalente  à  fase policial e 
religiosa da assistência ao doente mental. Na verdade, vem sendo 
promovida a exclusão sem muros e sem tratamentos de muitas pessoas 
dependentes ou incapacitadas.Principalmente porque qualquer 
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programa de assistência psiquiátrica que seja desvinculada da rede 
geral de assistência médica finda por se fazer estigmatizante e 
excludente. 

Dentre outras propostas, o supracitado documento propõe que o CAPS seja renomeado 

para Centro de Atenção Médica, Psicológica e Social-CAMPS. Para além das questões 

de mudança de sigla, a proposta do CAMPS está vinculada à crítica feita pelas diversas 

corporações médicas aos novos serviços substitutivos em Saúde Mental que, ao 

entendimento dessas corporações, privilegiam a análise dos determinantes sociais da 

doença mental, em detrimento aos aspectos clínicos e psiquiátricos. No entanto, o que 

está subjacente a esta crítica é, na verdade, a preocupação dos profissionais da área 

de Psiquiatria em descentralizar o poder secular delegado a esta profissão no âmbito 

dos hospitais psiquiátricos. Ratificando esta reflexão, afirma o documento “Diretrizes 

para um Modelo de Assistência Integral em Saúde Mental no Brasil” (2006:21): “tende-

se a estruturação de um modelo ‘Capscêntrico’, onde consideram o médico psiquiatra 

prescindível”.  

Por outro lado, é inegável que, mesmo que fundamentado na lógica de perpetuação 

dos hospitais psiquiátricos, o referido documento em seu teor faz algumas críticas 

pertinentes ao processo de implementação da Reforma Psiquiátrica brasileira. 

Apoiando-se em relatórios oficiais tanto do Tribunal de Contas da União quanto do 

Ministério da Saúde, o documento critica, dentre outros aspectos, a baixa cobertura de 

leitos psiquiátricos em hospitais gerais em todo o país.  

É no bojo do movimento contraditório presente na realidade social que, a partir da 

década de 90, a Política de Saúde Mental brasileira vem promovendo a redução lenta e 

gradual de hospitais e leitos psiquiátricos de longa permanência, incentivando que as 

internações sejam efetuadas no âmbito dos hospitais gerais, além da ampliação dos 

serviços substitutivos e de base comunitária. De acordo com os dados do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2007), de 2003 a 2006 foram reduzidos 11.826 leitos psiquiátricos.  
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1.2: A Política de Saúde Mental e as conquistas legais a partir da década de 90 

 

A partir da década de 90 é que se tem a regulamentação de diversas legislações em 

prol da reorientação do modelo assistencial na Política de Saúde Mental brasileira.   

 No ano de 1991 é editada a Portaria nº 189, que estabelece o financiamento 

governamental para os novos serviços de Saúde Mental (BRASIL,2002:51). Em 

consequência, já em 1992, foi regulamentada a Portaria do Gabinete Ministerial do 

Ministério da Saúde (PT GM/MS) n.º 224 que estabeleceu o funcionamento dos CAPS 

(BRASIL, 2002:56). 

Ainda em 1992, aconteceu a II Conferência de Saúde Mental, em Brasília, com o tema: 

“A reestruturação da atenção em saúde mental no Brasil: modelo assistência/ direito à 

cidadania”, que teve como cenário o embate entre a Federação Brasileira de Hospitais-

FBH e representantes do Movimento de Luta Antimanicomial em defesa do fim do 

modelo asilar de atendimento às pessoas com transtorno mental. 

No período histórico que corresponde aos anos de 1992 e 2000, as Portarias editadas 

na Política de Saúde Mental representaram um desdobramento das portarias 

supracitadas, não havendo conquistas legais expressivas neste período. Temos que 

considerar o fato de que esse tempo histórico da sociedade brasileira, especialmente a 

partir do início do governo de FHC em 1995, correspondeu à introdução do ideário 

neoliberal na orientação e condução da política econômica, tendo, entre outras 

conseqüências, tendência constante, até os dias atuais, de redução do papel do Estado 

na implementação e execução das políticas sociais em contraposição à ampliação dos 

serviços sociais ofertados pela iniciativa privada.  

 No ano 2000, ressaltamos a edição da PT GM/MS nº 106, a qual regulamenta a 

criação dos serviços de residências terapêuticas. Segundo a citada legislação, estes 

serviços podem ser assim definidos:  

Entende-se como serviços residenciais terapêuticos, moradias ou casas 
inseridas, preferencialmente, na comunidade, destinadas a cuidar dos 
portadores de transtornos mentais, egressos de internações 
psiquiátricas de longa permanência, que não possuam suporte social e 
laços familiares que viabilizem sua inserção social (BRASIL, 2002:85). 
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Em 2001, as maiores expressões da consolidação dos direitos das pessoas com 

transtorno mental foram: a realização da III Conferência Nacional de Saúde Mental, com 

o tema “Cuidar sim, excluir não”; e a aprovação pelo Congresso da Lei n.º 10.216, de 

06/04/2001– também conhecida como Lei de Reforma Psiquiátrica. Esta Lei, além de 

legislar sobre a proteção e direitos a este segmento da população, também redireciona 

o modelo assistencial em Saúde Mental (BRASIL, 2002:15).  

No que concerne ao ano de 2002, foi editada a PT GM/MS nº 251, que estabelece 

diretrizes e normas para a assistência hospitalar em psiquiatria; reclassifica os hospitais 

psiquiátricos; define e estrutura a porta de entrada para as internações psiquiátricas na 

rede do SUS e dá outras providências (BRASIL, 2002:113).Assim, tal portaria constituiu 

importante instrumento de incentivo à redução de leitos psiquiátricos. 

 Em 2003, toma posse o novo Presidente da República, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, 

que pouco altera a direção da política econômica de Fernando Henrique Cardoso, 

guiada pelos ideários do neoliberalismo. No governo Lula, a classe burguesa vem 

mantendo sua hegemonia sobre a direção macroeconômica e social do país8. Reformas 

com nítidas concepções neoliberais são aprofundadas neste governo, a exemplo das 

propostas de Reforma da Previdência e Trabalhista, que não alteram a lógica do capital 

e sim reiteram a tendência de supressão de direitos sociais. 

É nesta lógica que se torna imperioso destacar a aprovação da Lei nº 10.708 de 

31/07/2003, a qual cria o Programa Social De Volta Para Casa - PVC e, em seu teor, 

institui “o auxílio–reabilitação psicossocial para pessoas acometidas de transtorno 

mental, egressas de internação psiquiátrica em hospitais cadastrados no SIH-SUS9, por 

um período ininterrupto igual ou superior a dois anos” (BRASIL, 2003:3), que deve ser 

pago diretamente ao usuário ou ao seu representante legal (decidido pelo poder 

judiciário), caso o usuário seja incapaz de exercer seus direitos civis; e, posteriormente, 

a Portaria nº 2077, de 31/10/2003, que traz a regulamentação da Portaria supracitada. 

Para ser beneficiário do PVC, a pessoa com transtorno mental deverá estar de alta 

                                                 
8Optamos neste trabalho pela definição de hegemonia dada por Dias (2006:64), quando afirma que: “a 
hegemonia é a racionalidade de classe que se faz história e que obriga às demais classes a se pensar 
nessa história que não é a delas”. 
9 SIH/SUS – Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde. 
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hospitalar e em convívio social, passando a residir junto a sua família, em Serviços 

Residenciais Terapêuticos ou em famílias substitutas, assim como estar em 

acompanhamento extra-hospitalar na rede pública municipal. A bolsa auxílio-

reabilitação psicossocial do PVC visa atender às peculiaridades da reinserção social 

deste segmento populacional, tendo sido implantada em 2003 com o valor de R$ 

240,00 (duzentos e quarenta reais) e reajustada para R$ 320,00 (trezentos e vinte 

reais) em novembro/2008. Este benefício pode ser cancelado quando ocorrer a 

reinternação do usuário em hospital psiquiátrico por um período igual ou superior a 30 

(trinta) dias ao ano e, após um ano, o benefício pode ser renovado, mediante 

solicitação que justifique a renovação, por parte da equipe que acompanha o usuário, 

dois meses antes do término do benefício vigente (BRASIL, 2003). 

O controle e a avaliação do Programa Social De Volta Para Casa é feito em conjunto 

pelo Ministério da Saúde, governos estaduais e municipais. Para tanto, o Ministério da 

Saúde constituiu uma Comissão de Acompanhamento do Programa De Volta Para 

Casa. Quando constatada alguma irregularidade, cabe ao Ministério da Saúde, através 

da referida Comissão, tipificar a natureza da irregularidade, e aplicar medidas cabíveis 

às irregularidades encontradas, quer seja notificar o poder executivo municipal e 

estadual (referência do município notificado) ou determinar suspensão dos pagamentos 

decorrentes dos atos irregulares praticados. Quanto ao governo estadual caberá 

acompanhar a implementação do programa nos municípios habilitados de seu estado, 

por meio do acesso a relatórios sobre beneficiários incluídos no programa por 

município, além de assessorá-los os municípios na orientação quanto ao 

cadastramento dos beneficiários. Também no âmbito estadual deve ser constituída 

Comissão de Acompanhamento do programa De Volta Para Casa, que tem funções de 

emitir parecer sobre exclusão do Programa e renovação do benefício, bem como outras 

ações necessárias ao acompanhamento do Programa. Ao município cabe assegurar o 

acompanhamento dos beneficiários e promover avaliações do processo de implantação 

do programa (BRASIL, 2003: 4). 

No estado de Pernambuco, 11 municípios fizeram adesão ao Programa Social De Volta 

Para Casa, sejam estes: Camaragibe, Vitória, Petrolina, São Lourenço da Mata, Cabo, 
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Caruaru, Limoeiro, Jaboatão, Paulista, Recife e Olinda. Neste estado, o total de 

beneficiários do PVC é de 92 (noventa e dois) (BRASIL, 2009). 

Ao implementar programas sociais que visam à reinserção social das pessoas egressas 

de longa internação psiquiátrica, a Reforma Psiquiátrica brasileira está coadunada com 

os princípios da Reforma Psiquiátrica Italiana, que, por sua vez, tinha como proposta 

não apenas reestruturar paradigmas e valores para sedimentar os novos serviços na 

área da Saúde Mental, mas, sobretudo, preocupava-se com o pós-alta do paciente, de 

modo a responsabilizar-se pelos problemas sociais correlatos ao seu transtorno mental. 

Conforme Basaglia: 

Toda tentativa de abordagem do problema confirmará a viabilidade de 
uma empresa, e, ao mesmo tempo, lembrará que ela 
será,inevitavelmente, isolada, e, assim privada de qualquer significado 
social se não se acompanhar de um movimento estrutural de base que 
se ocupe daquilo que ocorre quando um doente mental recebe alta: do 
trabalho que não consegue, do ambiente que o rejeita, das 
circunstâncias que, em vez de contribuírem  para sua  reintegração, 
acuam-no gradualmente de  volta aos muros do hospital  psiquiátrico 
(BASAGLIA,1985:116). 

Neste sentido, o PVC constitui um importante instrumento na trajetória de 

implementação da proposta de desinstitucionalização da Política de Saúde Mental 

brasileira, na medida em que potencializa uma melhoria da qualidade de vida das 

pessoas com transtorno mental, que passam a contar com a possibilidade de aquisição 

de bens materiais, além de uma maior acessibilidade a serviços de lazer e cultura, 

dentre outros.Também o fato do beneficiário deste Programa ter a possibilidade de 

retornar ao convívio da família, traz-lhe a perspectiva de ressignificar as relações de 

afeto e sociabilidade no seio familiar. Por outro lado, como registrado anteriormente, o 

valor da bolsa10 auxílio – reabilitação psicossocial estabelecida pelo PVC corresponde à 

quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), não sendo corrigido com base de cálculo 

                                                 
10O Programa De Volta Para Casa em seu texto legal não exclui a possibilidade da bolsa auxílio – 
reabilitação psicossocial ser recebida acumulativamente com benefícios previdenciários. E, quanto aos 
benefícios assistenciais, o Ministério da Previdência Social, através do Parecer Jurídico nº 3721 
(BRASIL,2004-b) de junho de 2004, institui a acumulação entre a bolsa auxílio-reabilitação psicossocial 
do Programa De Volta Para Casa com o Benefício de Prestação Continuada-BPC; o BPC está previsto 
na Lei n° 8742/ 93 (BRASIL, 2004-c), e garante um salário mínimo aos idosos e aos portadores de 
deficiência incapacitados para a vida independente e para o trabalho, impossibilitados de prover sua 
manutenção ou tê-la provida por suas famílias.   
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do salário mínimo11 vigente no país. Considerando os atuais índices crescentes de 

pauperização e desemprego das famílias brasileiras, entende-se que este valor torna-

se insuficiente para suprir as inúmeras necessidades materiais advindas depois de um 

longo período de internação psiquiátrica, quais sejam: necessidades básicas de 

subsistência (como alimentação, vestuário, dentre outros), perpassando também por 

questões relativas à aquisição de moradia, por exemplo. O PVC, apesar de 

corresponder a uma estratégia fundamental na implementação da proposta de 

desinstitucionalização na área de Saúde Mental, segue a lógica do ideário neoliberal ao 

atender nos limites desta política neoliberal às necessidades de reinserção social das 

pessoas com transtorno mental oriundas de longo período de internação psiquiátrica. 

É bem verdade que, além do PVC, existem na Política de Saúde Mental brasileira 

outros dispositivos legais que visam à reinserção social das pessoas com transtorno 

mental. Em 2005, por exemplo, houve a regulamentação da Portaria n.º 1.169/2005, 

que institui uma linha específica de financiamento aos municípios que desenvolvem 

atividades de inclusão econômica de pessoas com transtornos mentais (BRASIL, 2007). 

No entanto, nesta discussão, é importante considerarmos que essas pessoas egressas 

de internação psiquiátrica de longa permanência, em função de uma possível 

cronificação do transtorno mental, demandam uma preocupação e uma atenção 

diferenciada da Política de Saúde Mental, exigindo ações mais complexas e que 

perpassem diversos setores sociais, tanto no âmbito desta política específica de Saúde 

em geral, quanto das demais políticas públicas. Em decorrência, esses usuários, via de 

regra, também apresentam a necessidade de cuidados domiciliares mais intensos, o 

que pode acarretar uma maior sobrecarga emocional e financeira de seus cuidadores 

no contexto familiar. 

Outro ponto a se considerar na problematização sobre a desospitalização das pessoas 

com transtorno mental diz respeito aos aspectos culturais que envolvem esse processo. 

Os inúmeros avanços que vêm sendo conquistados pela política de Saúde Mental 

brasileira nas últimas décadas, não foram acompanhados em sua luta pelo conjunto da 

sociedade. Ocorre que, nos dias atuais a Política de Saúde Mental imputa a sociedade 

                                                 
11 Atualmente o salário mínimo corresponde ao valor de R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco 
reais). 



38 

 

 

e a família à convivência social com pessoas com transtorno mental, sem, contudo, ter 

trabalhado anteriormente o legado histórico de discriminação e estigmatização desta 

população, fato este que dificulta, sobremaneira, as estratégias de reinserção social no 

campo desta política específica. 

É neste cenário que a proposta de desinstitucionalização implementada pela Política de 

Saúde Mental brasileira, uma das bandeiras de luta do Movimento de Reforma 

Psiquiátrica, principalmente com o apogeu do neoliberalismo, encontra-se desafiada a 

redirecionar cotidianamente suas diretrizes de atuação. Diretrizes estas que sinalizam 

não apenas a necessidade de ampliar os instrumentos e dispositivos de atendimento 

assistencial e social aos usuários com transtorno mental e suas famílias, mas também 

perpassam pela urgência do diálogo intersetorial constante com as demais políticas 

públicas, além do redimensionamento das estratégias de atuação no campo cultural. 

 

1.3: Desdobramentos da Política Nacional de Saúde Mental:uma análise da 

Política de Saúde Mental na cidade do Recife 

 

Ao procuramos reconstituir a história da Política de Saúde Mental no estado de 

Pernambuco, nos deparamos com a escassez de registros oficiais sobre o assunto. As 

diversas teses, dissertações, livros e artigos científicos que pesquisamos para a 

elaboração teórica deste estudo, privilegiavam em seu teor a trajetória da Política 

Nacional de Saúde Mental. Também procuramos estabelecer contato pessoal com 

militantes da Reforma Psiquiátrica neste estado, no entanto, para além dos registros da 

memória oral, não foram disponibilizados documentos para embasar o estudo do tema. 

Diante dos fatos, nos detivemos em aspectos mais contemporâneos da história da 

Política de Saúde Mental em Pernambuco e, mais especificamente, da cidade do 

Recife.  

Coadunado com a trajetória da Política Nacional de Saúde Mental, o estado de 

Pernambuco, particularmente a cidade do Recife, adentrou a década de 1990 

apresentando um quadro de ampliação da rede extra-hospitalar em Saúde Mental. Em 



39 

 

 

1990, foi criado o Centro de Prevenção, Tratamento e Reabilitação do Alcoolismo 

(CPTRA). Já em 1993, foram inaugurados o Hospital-dia Espaço Azul, posteriormente 

transformado em CAPS; o Centro Especializado Médico Psicopedagógico Infantil 

(CEMPI), e o Núcleo de Atendimento Psicossocial ao Adolescente (NIAPSA), no 

Hospital Geral Otávio de Freitas-HGOF, ambos especializados em tratamento de 

transtorno mental na infância e adolescência, respectivamente.E, no ano de 1994, no 

mesmo hospital, HGOF, foi criado o Hospital-dia Espaço Livremente. 

No tocante à Reforma Psiquiátrica, o estado de Pernambuco obteve respaldo jurídico 

através da Lei 11.064/1994, de autoria do então deputado estadual Humberto Costa. 

Esta Lei dispõe sobre a progressiva substituição dos hospitais psiquiátricos, pela rede 

de atenção integral em Saúde Mental (BRASIL, 2002:41). 

Registra-se também na Política de Saúde Mental da cidade do Recife, precisamente no 

ano de 1996, a criação do primeiro CAPS público deste município, o Galdino Loreto, 

situado no distrito sanitário V. 

Em linhas gerais, podemos afirmar que a implementação da Política de Saúde Mental 

no estado de Pernambuco, e mais precisamente no município do Recife, esteve 

caracterizada na década de 1990 pela lenta ampliação de serviços extra-hospitalares, 

seguindo a lógica da desospitalização. Além disso, assim como no âmbito nacional, 

também em Pernambuco, o atendimento assistencial às pessoas com transtorno mental 

foi permeado pelo embate entre a abertura de serviços alternativos e de base 

comunitária e a manutenção de uma rede de hospitais psiquiátricos públicos e 

conveniados. Ratificando esta reflexão, citamos Couto et. Al, que ao referir-se a este 

momento histórico da Política de Saúde Mental no estado, afirma:  

[...] apesar dos avanços, constatamos que o modelo centrado no hospital 
ainda caracteriza a assistência em saúde mental em Pernambuco. É 
grande o número de internações nos hospitais, públicos e conveniados, 
especializados em Psiquiatria (COUTO ET AL,1996:114). 

Apenas a partir do ano 2001, sob a gestão do então secretário de Saúde Humberto 

Costa, ocorreram mudanças significativas no tocante à Política de Saúde Mental da 

cidade do Recife, principalmente através da continuação da política de ampliação da 

rede CAPS. 
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 Já em 2002, foram inaugurados três CAPS públicos sob gestão da Prefeitura do 

Recife: o CAPS Espaço Vida, localizado no DS IV, inaugurado em janeiro; o CAPS José 

Carlos Souto, localizado no DSII, inaugurado em março; e o CAPS Esperança, 

localizado no DS III, inaugurado em dezembro. Foram, ainda, inauguradas duas 

residências terapêuticas, sendo uma no DS II e outra no DS IV, no mesmo ano 

(CAVALCANTI, 2007). 

 Em consonância com a política nacional, também em 2002, a cidade do Recife iniciou 

o Projeto Rehabitar. Este projeto subdivide-se em duas linhas de ação: Residências 

Terapêuticas e o Programa De Volta à Família de Origem – DVFO. O público-alvo 

destas duas linhas de ação são pessoas com mais de dois anos de internação 

ininterrupta em hospitais psiquiátricos. A primeira linha, seguindo as diretrizes nacionais 

da Portaria GM/MS n.º 106/200O, refere-se a residências instaladas na própria 

comunidade, sob monitoramento do CAPS, e visa atender aos usuários que se 

encontram com vínculos familiares fragilizados ou mesmo que perderam quaisquer 

destes vínculos com a família de origem. Já a segunda linha, destina-se aos usuários 

que, pós período ininterrupto de internação psiquiátrica, ainda mantêm vínculos 

familiares e, por isso, retornam ao convívio com suas famílias (CAVALCANTI, 2007). 

  É relevante destacar que, no mesmo período de instituição do Projeto Rehabitar foi 

aprovada a Lei municipal n° 16.782/2002 (RECIFE,2002), que trata da [...] “ajuda 

financeira para reintegração social de pessoa carente portadora de transtorno mental, 

com um ano ou mais de permanência institucional em hospital psiquiátrico”. Esta Lei 

fixou o valor de um salário mínimo e meio para usuários egressos de internações 

psiquiátricas de longa permanência que voltam a conviver com sua família de origem, e 

um salário mínimo para aqueles que deixam os hospitais e passam a morar em 

residências terapêuticas. Esta Lei12 se distingue da Lei Federal ao estabelecer que a 

ajuda financeira será assegurada até a reinserção do beneficiário em atividade 

produtiva remunerada, não estando, portanto, relacionada apenas às condicionalidades 

                                                 
12Vale salientar que em seu artigo n° 8, a Lei 16.782/2002 (RECIFE,2002), define que: “a ajuda financeira 
de que trata esta Lei serão relacionados entre pacientes carentes, preferencialmente, aqueles que não 
percebam benefícios previdenciários ou assistenciais, na forma de regulamento do executivo”. Assim, 
esta Lei não exclui a possibilidade de que pessoas com transtorno mental que recebam benefícios 
previdenciários ou assistenciais, acumulem a Ajuda Financeira de que trata em seu teor. 
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do seu estado psíquico. Apesar da Lei municipal, a Prefeitura da Cidade do Recife 

apenas adotou em sua proposta de implementação de Política de Saúde Mental a bolsa 

auxílio-reabilitação psicossocial do governo federal, contemplando apenas três 13 

usuários com a bolsa municipal, num claro processo de desinvestimento financeiro na 

reinserção social deste segmento populacional.  

 Nesta conjuntura, é importante problematizarmos o acompanhamento que vem sendo 

fornecido pela PCR, através da Coordenação de Saúde Mental, aos usuários dos 

Programas Sociais Rehabitar e PVC que retornam ao convívio familiar. Basicamente 

este acompanhamento é de responsabilidade das equipes de Ação Avançada, as quais, 

por sua vez, estão vinculadas aos CAPS, sendo compostas por um médico psiquiatra, 

uma assistente social e uma psicóloga. Essas equipes devem assistir a todos os casos 

de Saúde Mental do seu território, em articulação com o Programa de Saúde da 

Família-PSF, e demais políticas públicas. Como existe uma sobrecarrega de funções 

atribuídas aos profissionais desta equipe, isto vem comprometendo, sobremaneira, o 

atendimento integral das demandas dos usuários desospitalizados de internação 

psiquiátrica de longa permanência e,em decorrência, de suas famílias.  

Em 2004, a Diretoria Executiva de Atenção à Saúde Mental-DESAM, da Prefeitura da 

cidade do Recife, em parceria com o Departamento de Serviço Social da Universidade 

Federal de Pernambuco-UFPE, executou um trabalho de desospitalização de pacientes 

de longa permanência em um hospital psiquiátrico localizado no DS IV desta cidade. 

Quanto à metodologia, este trabalho partiu da análise dos prontuários e das entrevistas 

feitas a 35 (trinta e cinco) mulheres que estavam internadas nos pavilhões para 

pacientes de longa permanência do hospital selecionado. À época, também foram 

efetuadas reuniões com os familiares destas pacientes. O objetivo maior deste trabalho 

foi o de realizar indicações terapêuticas a essas pacientes no pós-alta hospitalar, 

considerando o seu perfil, seu quadro psíquico, condições socioeconômicas e também 

os vínculos afetivos que mantinham com seus familiares Dentre os resultados, 

destacamos os dados referentes à situação familiar apresentados pelas pacientes, 

onde foi verificado que em sua maioria essas pacientes possuíam famílias, porém a 

                                                 
13Informação coletada na dissertação de Mestrado: A política de saúde mental na cidade do Recife: 
caminhos da desinstitucionalização, da autora Ana Isi Maia Cavalcanti, 2007. 
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minoria recebia regularmente a  visita de seus familiares na unidade hospitalar, assim 

como poucas  participavam da reunião de famílias organizadas pelo hospital 

psiquiátrico, sob a coordenação da assistente social. Além disso, a maior parte das 

famílias possuía baixa condição financeira, o que as impossibilitava de, naquele 

momento, acolher novamente suas parentes no lar. Outro dado de realidade relevante 

constatado por este trabalho é que muitas das famílias dessas pacientes sobreviviam 

com parte de algum benefício social recebido em nome da paciente (UCHÔA, 2007). O 

referido trabalho sinaliza as situações precarizadas de vida em que as famílias estão 

sendo chamadas a acolher novamente esses membros no ambiente doméstico.  

 Com relação ao campo de ampliação da rede extra-hospitalar, podemos dizer que a 

Política de Saúde Mental da cidade do Recife obteve importantes avanços, contando 

com 16 (dezesseis) CAPS, distribuídos entre serviços destinados às pessoas com 

transtorno mental e também usuários de álcool, fumo e outras drogas, incluindo ainda 

os serviços de saúde mental destinados à população infanto-juvenil. Além disso, conta 

com outros dispositivos de atendimento de base territorial, a exemplo de 11 (onze) 

residências terapêuticas. No entanto, é importante ressaltar que Recife dispõe apenas 

de 1 (um) CAPS 24h, que atende a pessoas com transtorno mental, que é localizado no 

bairro do IPSEP, no Distrito Sanitário VI (Jornal do Comércio, 02/03/08) 14 . Nesse 

sentido, a cidade do Recife continua com carência de serviços destinados às 

emergências psiquiátricas fora das estruturas hospitalares. 

Já no estado de Pernambuco, como um todo ainda existem 2.996 (dois mil novecentos 

e noventa e seis) leitos disponíveis nos hospitais psiquiátricos públicos e privados, 

fazendo com que este estado ocupe nacionalmente a terceira posição no número de 

leitos psiquiátricos. Do total de leitos, 22%, isto é 659 (seiscentos e cinqüenta e nove) 

ficam no Hospital Alberto Maia, que está situado no município de Camaragibe 

(ibdem).Este dado evidencia um dos obstáculos à plena implementação da Reforma 

Psiquiátrica neste polo estadual, haja vista o tensionamento entre o novo modelo 

assistencial proposto para o tratamento das pessoas com transtorno mental e a 

manutenção de um sólido parque de hospitais psiquiátricos neste Estado. 

                                                 
14Dados coletados na reportagem “Entregues à própria sorte” do Jornal do Comércio, no dia 02/03/08, 
com o texto de Cláudia Vasconcelos. 
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Na breve análise sobre a implementação da Política de Saúde Mental no estado de 

Pernambuco, em destaque, a cidade do Recife, procuramos salientar alguns aspectos 

históricos relevantes neste processo, evidenciando também alguns obstáculos a sua 

operacionalização, como o cenário de embate político entre as propostas construídas 

pelo Movimento de Reforma Psiquiátrica e os interesses mercantis do setor privado 

predominantes neste estado; bem como pontuamos algumas nuances sobre a 

problematização do retorno ao convívio familiar da pessoa com transtorno mental, após 

longos anos de internação psiquiátrica.  

 No intuito de aprofundar as discussões sobre o provimento de cuidados à pessoa com 

transtorno mental na família, daremos destaque, no próximo capítulo, ao lugar que esta 

instituição vem assumindo na proposta de desinstitucionalização da Política de Saúde 

Mental brasileira. 
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CAPÍTULO 2: O LUGAR DA FAMÍLIA NA PROPOSTA DE 

DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL BRASILEIRA 

 

Antes de adentrarmos nas reflexões sobre o lugar que a família vem ocupando na 

proposta de desinstitucionalização da Política de Saúde Mental brasileira, 

apresentamos a origem do termo e constituição histórica da família. Em seqüência, nos 

detivemos em atribuir um arcabouço teórico a esta instituição, além de problematizar 

sua relação com o Estado.  

Sobre a origem do termo família, citamos Engels: 

A palavra família não significa o ideal - mistura de sentimentalismo e 
dissensões domésticas-do filisteu de nossa época; - a princípio, entre os 
romanos, não se aplicava se quer o par de cônjuges e aos seus filhos, 
mas, somente aos escravos. Famulus quer dizer escravo doméstico e 
família é o conjunto dos escravos pertencentes ao mesmo homem. Nos 
tempos de Gaio, a família id est patrimonium (isto é uma herança) era 
transmitida por testamento. A expressão foi inventada pelos romanos 
para designar o novo organismo social, cujo chefe mantinha sob seu 
poder a mulher, os filhos e certo número de escravos, como seu pátrio 
pode romano e o direito de vida e morte sobre todos eles 
(ENGELS,1986: 95). 

Acrescenta Engels (1986:95-96): “a palavra não é, pois, mais antiga que o férreo 

sistema familiar das tribos latinas, que nasceu ao introduzirem-se a agricultura e a 

escravidão legal, depois da cisão entre gregos e latinos arianos”. 

Falar sobre família significa, sobretudo, falar sobre a capacidade de mudança e o 

caráter de mutalidade desta instituição ao longo da história da humanidade, a qual pode 

assumir diversos desenhos em diversas sociedades e grupos sociais.  

Em seus estudos sobre família, Engels (1986) aponta que nas antigas sociedades de 

caça e coleta existia uma maior igualdade entre homens e mulheres. Na medida em 

que foi havendo excedente de riqueza, houve a necessidade de se garantir a ordem de 

herança da família. Ao invés da predominância do “direito materno” é instituído o 

sistema patriarcal, e, com ele, a valorização social do sexo masculino sobre o feminino, 

além da constituição da propriedade privada. E, finalmente, a família torna-se 

monogâmica. 
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Nos séculos XVI e XVII, as famílias aristocratas do antigo regime não estabeleciam uma 

separação rigorosa entre o público e o privado. Pouco cultivavam os valores da 

privacidade, do amor romântico, dos cuidados maternos, dentre outros (BRUSCHINI, 

1993). No entanto, com a industrialização, já no século XVIII, a burguesia se 

encarregou de expandir a ideologia da naturalização do modelo nuclear de família - que 

seria uma família formada por um casal heterossexual, legalmente casado e com filhos. 

Também tratou de valorizar o amor conjugal e o cuidado com as crianças, dentre 

outros. Acrescido a isto, a burguesia também exerceu notável contribuição no sentido 

de acentuar a naturalização da divisão sexual do trabalho entre os sexos, distinguindo 

cada vez mais os papéis entre homens e mulheres, resultando daí as atribuições 

designadas ao sexo feminino sobre a primazia das tarefas relativas ao âmbito privado e 

sem remuneração, diferentemente do homem que foi correlacionado ao trabalho no 

espaço externo ao lar e com remuneração. Sobre o assunto, afirma Bruschini que: 

(...)com as transformações ocorridas com o advento da industrialização, 
houve uma ruptura que provocou o surgimento de duas esferas distintas: 
de um lado a unidade doméstica, de outro a unidade de produção. A 
essa fragmentação correspondeu uma divisão sexual do trabalho mais 
rígida do que a que predominava anteriormente. A mulher coube 
principalmente a realização de tarefas relativas à reprodução da força de 
trabalho na esfera privada do lar e sem remuneração, enquanto ao 
homem coube o trabalho produtivo extralar, pelo qual passou a receber 
remuneração (BRUSCHINI,1993: 65). 

Ainda segundo Bruschini (1993) a urbanização e a expansão da industrialização, 

apesar de trazerem algumas mudanças significativas ao âmbito das famílias e na 

sociedade, a exemplo da regulação do casamento pela lei civil e não apenas religiosa, 

não alteraram a estrutura da família tradicional. Outro ponto interessante abordado por 

essa autora é o fato de que as famílias camponesas tinham mais traços semelhantes 

com a família aristocrática do que com a própria família burguesa; entretanto, com a 

intensificação da industrialização, a burguesia amplia esforços com o objetivo de 

enquadrar e integrar as famílias camponesas nos moldes da família burguesa. 

É neste contexto que se torna importante evidenciar a construção histórica do modelo 

nuclear burguês de família.Pois, apesar das novas configurações assumidas pela 

família na contemporaneidade, com tendências, dentre outras, ao aumento das famílias 

unipessoais (formada por uma pessoa) e monoparentais (formada por um chefe e com 
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filhos) com chefia feminina, ainda prevalece na sociedade a idealização deste modelo 

de família, bem como as concepções construídas socialmente sobre a mulher, 

enquanto mãe e cuidadora dos filhos, em contraposição ao status conferido ao homem, 

de pai e provedor dos bens materiais.  

É neste sentido também que os estudos que envolvem a temática da família, remetem, 

inevitavelmente, à questão das relações de gênero. Isto porque esta categoria nos 

permite compreender as relações estabelecidas entre homens e mulheres em diversos 

grupos sociais, de modo a esclarecer aspectos de dominação e exploração que 

envolvem estas relações. 

Neste cenário, optamos por adotar a definição de gênero fornecida por Saffioti 

(SAFFIOTI APUD MORGADO, 2001:206) a qual afirma que “gênero é uma construção 

social que define o ser mulher e ser homem”.Ainda Saffioti (2004) explica que sexo e 

gênero constituem uma unidade, de modo que não existe uma sexualidade biológica 

que não esteja relacionada ao contexto social onde está inscrita e exercida. Ao 

trabalhar a construção das identidades do homem e da mulher, essa autora a faz 

sempre através da intermediação com as relações de gênero, relacionando ao contexto 

social e histórico, onde também inclui a questão do poder; poder este que na dinâmica 

das contradições presentes na realidade social, pode ser exercido tanto no sentido de 

criar um espaço democrático, quanto na perspectiva de engendrar e recriar 

cotidianamente um quadro de desigualdades sociais. 

Especificamente no Brasil, é precisamente em meados da década de 70, que Morgado 

(2001) e Bruschini (1993) apontam a influência dos movimentos feministas europeu e 

norte – americanos, e, em decorrência, a expansão de estudos que abordam a questão 

do trabalho doméstico feminino, bem como das reivindicações em prol da igualdade de 

trabalho e emancipação sexual, feito isto à luz da teoria marxista. Nesta teoria, segundo 

Bruschini (1993), a família é percebida enquanto unidade mediadora entre o consumo e 

reprodução da força de trabalho, porque ao mesmo tempo em que consome os objetos 

adquiridos no mercado para sua subsistência, também colabora com a reprodução da 

força de trabalho através e, principalmente, do trabalho não remunerado exercido pela 

mulher no ambiente doméstico. 
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É nesta direção de análise que percebemos a família enquanto um espaço 

contraditório, em que no seu interior perpassam valores de competição, individualismo, 

violência, opressão, concomitantemente a valores de afeto, acolhimento e proteção. 

Partilhamos da concepção de família proposta por Pereira, que ao aludir o caráter 

contraditório da instituição família, afirma:  

Uma instituição contraditória que, a par de suas características positivas, 
poderá funcionar como fator de reprodução das desigualdades sociais e 
perpetuação de culturas arcaicas (PEREIRA,2004: 28). 

Nesta perspectiva, também Ribeiro e Ribeiro, compreendem a família “como um espaço 

no qual convivem, em permanente tensão, ‘permanências e mudanças’” (RIBEIRO E 

RIBEIRO APUD MORGADO,2001:200). Corroborando essa perspectiva de análise, na 

esfera da Saúde Mental, mais precisamente nos marcos da perspectiva basagliana de 

Reforma Psiquiátrica, encontramos a compreensão do caráter contraditório da 

instituição família. Para Basaglia a família era entendida ao mesmo tempo sob o prisma 

da positividade, como local de recursos e potencialidades, e também como uma das 

instituições de violência (BASAGLIA APUD ROSA, 2002:153). 

Sob o prisma das políticas públicas, historicamente falando, foi ao final da década de 70 

que, tanto nos países centrais capitalistas quanto nos periféricos, a família passou a 

assumir posição de destaque no cenário dessas políticas enquanto espaço privado de 

proteção social. Entretanto, Pereira (2004) considera em seus estudos sobre família 

que, apesar desta nova tendência de privilegiar esta instituição enquanto lócus privado 

de proteção social, não se tem consolidado uma política de família propriamente dita, 

nem a nível dos países centrais e muito menos de países periféricos, assim como o 

Brasil. 

No caso brasileiro, segundo Goldani (2002), desde o final dos anos 80, do século 

passado, a conjuntura internacional adversa impulsionou um longo período recessivo 

para o modelo econômico do país, e provocou uma brutal desigualdade social e um 

contingente cada vez maior de indivíduos e famílias vivenciando situações de 

degradação da qualidade de vida, como o desemprego e a pobreza. Em consequência, 

com o apogeu das ideias neoliberais, já nos idos da década de 90, ocorre a retração 

gradativa do setor público no financiamento dos direitos sociais. É neste momento que 



48 

 

 

no Estado articulam-se as iniciativas tanto do mercado quanto da sociedade e da 

família para viabilizar a prestação de serviços/ ações sociais à população, constituindo-

se um sistema plural de atendimento às diversas problemáticas sociais. 

Neste contexto, Pereira (2004), citando Jonhnson (1990), concebe um agregado de 

quatros setores principais que comporiam o sistema plural:o setor oficial, identificado 

pelo governo; o comercial, que seria representado pelo mercado; o setor voluntário, 

composto pelas organizações sociais  não  governamentais e sem fins  lucrativos; e, por 

fim,  as redes primárias e o setor informal, que  forneceriam apoio espontâneo e seriam 

caracterizadas pela família, vizinhança e grupos de amigos. Segundo essa autora, 

existe uma dificuldade em definir qual seria a participação da família no sistema plural 

em relação aos demais setores, na medida em que no debate atual sobre política 

pública não se estabelecem limites entre a provisão pública e privada e assim, ocorre 

que, muitas vezes, o mercado executa atividades de caráter filantrópico, e organizações 

voluntárias e filantrópicas promovem atividades mercantis aos seus beneficiários. Mais 

especificamente em relação a família, ainda segundo essa autora, grupos  feministas 

vêm criticando enfaticamente a tendência de reduzir as relações familiares à esfera  

privada  ou pessoal, aludindo ao  fato de que essas relações estão coadunadas e 

interligadas às estruturas socioeconômicas maiores. 

Apesar do atual destaque obtido pela família no cenário das políticas públicas brasileira, 

a relação entre esta instituição, enquanto espaço privado, e o Estado, enquanto esfera 

pública, é permeada por contradições. Esse caráter conflituoso e contraditório gerado 

na relação entre Estado e família, especialmente na contemporaneidade, é motivado 

pelo fato de que ambas as instituições se constituem espaços complexos e de 

interesses não homogêneos.  

 Nesta discussão, segundo Mioto (2004), o debate contemporâneo aponta duas 

perspectivas para a análise da relação entre o Estado-família. Uma delas é que registra 

perdas da funcionalidade desta instituição, da sua capacidade de guiar-se pelos 

próprios princípios, sendo isto impulsionado pela atuação de um Estado que intervém e 

regula a vida privada dos indivíduos. Na outra perspectiva, interpreta - se que a invasão 

do Estado na família dá-se não pela redução de sua capacidade de autonomia, mas, ao 
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contrário, pela sobrecarga de funções atribuídas a esta instituição.  Segundo essa 

autora, o que estas vertentes possuem em comum é o fato de ambas considerarem a 

importância do Estado como agente regulador de normas e regras nas quais às famílias 

estão inseridas na sociedade. A diferença que se coloca para essas duas vertentes, 

ainda segundo essa autora, é que na última linha de interpretação, a intervenção do 

Estado é muito mais criticada pela sua ausência do que pela sua invasão, remetendo a 

necessidade de implementação de políticas públicas direcionadas para os sujeitos de 

direitos, assim como os idosos, mas também focadas na proteção social das famílias 

como um todo. Conforme Mioto : 

[...] a tomada de posição mais cadente em relação à perda de funções 
se relaciona sobremaneira a uma imagem de família mais homogênea. 
Uma família que está ameaçada no seu núcleo de afeto pelo Estado e 
pela inserção das mulheres no mercado de trabalho. O contrário 
acontece em relação à posição que tem uma visão menos homogênea 
de família. Ou seja, àquela que pensa a família na sua diversidade, tanto 
em termos de classes sociais como em termos das suas diferenças 
entre membros das famílias e de suas relações. Nesta perspectiva, 
prevalece muito mais a idéia de família sobrecarregada e menos de 
família esvaziada (MIOTO,2004: 48). 

 Em tempos recentes observa-se, que tanto no Brasil como em muitos países centrais, 

há tendência de implementação de políticas e programas sociais com foco de atuação 

na família. Assim, diversas políticas sociais, assim como a Saúde e a Assistência 

Social, implementam programas sociais voltados para a comunidade, privilegiando a 

família. Sobre esse assunto, afirma Carvalho que:  

[...] os serviços coletivos implementados pelas políticas sociais estão 
combinando diversas modalidades de atendimento ancoradas na família 
e na comunidade. Fala-se hoje menos em internação hospitalar e mais 
em internação domiciliar, médico de família, cuidador familiar, agentes 
comunitários de saúde; e em programa de saúde da família, centros de 
acolhimento, reabilitação, convivência, etc (CARVALHO,2008: 270). 

 É inegável que a família assim como o Estado, desempenham um importante papel 

para a manutenção do sistema de produção capitalista.  Entretanto, a família é 

chamada a atuar como fonte complementar privada de proteção em meio a um quadro 

de intensa desigualdade social que assola o país, em que sua própria reprodução 

econômica enquanto instituição social encontra-se ameaçada.  
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Com a reestruturação produtiva e o neoliberalismo, o relevo dado à família no campo 

das políticas públicas, remete à necessidade constante de diálogo e discussão, tanto no 

nível da academia, quanto dos formuladores e gestores das políticas públicas. Famílias 

inteiras, principalmente as da classe trabalhadora, veem-se desafiadas a suprir as 

necessidades materiais e financeiras de seus membros, sem, contudo, em 

contrapartida, obter da esfera pública um amplo sistema de proteção social.  

Também faz-se  importante  refletir sobre algumas mediações de gênero que  se 

colocam na relação Estado-família e que  causam impacto. Aliado ao tamanho cada vez 

mais diminutivo das famílias e aumento das famílias monoparentais, umas das 

tendências contemporâneas das novas configurações desta instituição diz respeito ao 

ingresso cada vez mais maciço no mercado de trabalho das mulheres, que passam a 

ser responsáveis pelo orçamento doméstico, mas o fazem em situação de desvantagem 

financeira em relação ao sexo masculino e, também, muitas vezes, submetidas a 

relações de trabalho precarizadas. Neste cenário, também o trabalho doméstico não 

remunerado da mulher é “naturalizado” pelo discurso liberal, no sentido de ser 

ideologicamente identificado como de pertencimento da esfera privada da família, em 

contraposição ao status conferido ao trabalho exercido pelo sexo masculino na esfera 

pública e com remuneração. 

Arrazola (2004), pautada na teoria marxista, introduz discussões entre Estado e 

relações de gênero. Apesar de admitir em seu estudo que o domínio estatal está 

pautado preponderantemente no domínio de classe, evidencia que também o Estado é 

sedimentado com base nas construções sociais das relações de gênero, reproduzindo 

a organização e a dinâmica social da ordem patriarcal de gênero na sociedade 

capitalista.Neste sentido, segundo essa autora, as classes sociais, burguesa e 

subalterna, são heterogêneas por estarem constituídas em frações e camadas 

diferenciadas, as quais são combinadas entre interesses opostos e conflitantes, mas 

também por serem integradas por sujeitos sexuados de raça, etnia, de gerações 

diferentes, dentre outros aspectos.Tais diferenças entre os sujeitos, ainda segundo 

Duque, são reveladas na sociedade concreta enquanto sistemas de dominação, 

opressão, e desigualdades de gênero para as mulheres, isto tanto no interior das 
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classes, como também entre classes, e também frente ao Estado na condição de 

sujeitos de direitos políticos e cidadão. 

 Nessa discussão, concordamos com Toledo (2001) quando ao tratar sobre a questão 

da opressão feminina, admite que a complexidade que envolve esse assunto não pode 

ser explicada apenas à luz das categorias econômicas, sendo necessárias à utilização 

de outras categorias como as psicológicas, culturais, dentre outras. Por outro lado, essa 

mesma autora aponta que as diversas formas de opressão da mulher, do negro, dos 

idosos, não podem explicar as leis econômicas, mas são essas leis que a determinam, 

em última instância. Evidentemente também que o grau de opressão feminina depende, 

sobremaneira, do contexto social e histórico estabelecido em cada sociedade. 

A incursão histórica feita até então sobre os aspectos socioeconômicos e políticos e 

culturais em que estão inseridas as famílias na contemporaneidade da sociedade 

brasileira, são de fundamental importância para entendermos o lugar que esta 

instituição vem ocupando na proposta de desinstitucionalização da Política de Saúde 

Mental brasileira hoje.    

 Segundo Rosa (2003), é apenas nos anos 90 que ocorre o crescimento do volume de 

estudos acadêmicos que abordam o binômio família/ pessoa com transtorno mental. 

Para essa autora, a família vem sendo representada em várias direções, sendo que o 

que vem prevalecendo é o posicionamento do enfoque familiar nos moldes do 

protagonismo e também do provimento de cuidados; assim, a família tanto é vista 

enquanto sujeito de ação, com capacidade organizativa de avaliador dos serviços, 

como também é vislumbrada enquanto local historicamente privilegiado de cuidados e  

reprodução social. 

 Do ponto de vista da legislação, é apenas na contemporaneidade da Política de Saúde 

Mental brasileira que a família ganha posição de destaque no contexto da proposta de 

desinstitucionalização do Movimento de Reforma Psiquiátrica. 

  A Lei de Reforma Psiquiátrica nº 10.216/2001, em seu artigo 02, define que é direito 

da pessoa portadora de transtorno mental: “ser tratada com humanidade e respeito e no 

interesse exclusivo de beneficiar a sua saúde, visando alcançar a sua recuperação pela 

inserção na família, no trabalho e na comunidade” (BRASIL, 2002:15). Assim, 
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superando a lógica da segregação característica das internações psiquiátricas, a família 

aqui aparece como parte integrante do processo de (re) inserção social das pessoas 

com transtorno mental. 

 Esta mesma Lei, em seu artigo 03, a Lei 10.216/2001, garante que:  

“é responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde 
mental, a assistência e a promoção de ações e serviços de saúde aos 
portadores de transtornos mentais, com a devida participação da 
sociedade e da família” (BRASIL, 2002:15-16). 

 Neste sentido, é pontuada a necessidade de participação da família e da sociedade 

não apenas como parte do processo de reabilitação psicossocial da pessoa com 

transtorno mental, mas também com o desenvolvimento da própria Política de Saúde 

Mental através da sua participação, no sentido de democratizar a gestão. 

 Entendemos que o fato da legislação definir um novo padrão de abordagem em Saúde 

Mental na relação instituição-família, não significa que, na prática, os serviços 

vinculados a esta política estejam garantindo plenamente essa nova ressignificação da 

assistência prestada às famílias, o que sinaliza a necessidade de estudos científicos 

que problematizem a dinâmica desta relação.  

 Problematizamos, neste contexto, o provimento de cuidados domésticos às pessoas 

egressas de internação psiquiátrica de longa permanência que retornam ao convívio 

familiar. Essas pessoas, como já dito anteriormente, têm uma maior possibilidade de 

dependência e necessidade de acompanhamento para a realização das atividades 

cotidianas e, consequentemente, a exigência da presença de membros da família que 

assumam este cuidado.   

 A exigência do ato dos cuidados domiciliares da pessoa com transtorno mental na 

família, especialmente das pessoas que passaram por longo período de internação 

psiquiátrica, implica uma reorganização do grupo familiar, que se vê obrigado a delinear 

estratégias para lidar com a dependência e com a carga emocional e financeira advinda 

da convivência com seu membro com transtorno mental. Em tese, caberia ao Estado 

prover as condições necessárias para que as famílias pudessem assumir a 

responsabilidade dos encargos do provimento de cuidados às pessoas com transtorno 

mental. No entanto, em épocas de desresponsabilização e retração da participação 
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estatal com a prestação de serviços sociais, vem cabendo a família predominantemente 

o ônus financeiro e emocional do cuidar do membro com transtorno mental, sem, 

contudo, além da implementação de programas sociais focalizados, contar com um 

amplo sistema de proteção social estatal. 

Rosa afirma que:  

[...]prestar cuidados às pessoas enfermas traduz uma das obrigações do 
código de direitos e deveres entre os integrantes da família 
consangüínea. Mesmo que redunde, em algum ganho ou prejuízo 
econômico, prover cuidado, figura como uma das atividades inerentes a 
tarefas familiares ou domésticas que, da perspectiva do grupo familiar, 
foram naturalizadas como próprias da família (ROSA,2003: 277).  

 É neste contexto que para Wanderley (1998) a discussão atual não perpassa pela 

prática do cuidar, mas, sobretudo, pela função social do cuidar, em que a pessoa 

responsável pelos cuidados ganha novo contorno e visibilidade, o que vem permitindo a 

emergência de espaços de reconhecimento da sua dimensão social e pública neste 

processo. 

Compreendemos que cuidador é “todo aquele que vivencia o ato de cuidar e expressa 

esta experiência em diferentes momentos e situações, e pode realizar-se com 

diferentes pessoas em ocasiões distintas de suas vidas” (COSTENARO & LACERDA 

APUD GOES, 2007: 64).  

As ações compositoras do provimento de cuidados no plano material trazem 

implicações à pessoa com transtorno mental e também aos familiares, em relevo ao 

cuidador. Mesmo quando a pessoa com transtorno mental é reintegrada ao convívio 

familiar com alguma renda oriunda de benefícios previdenciários /assistenciais e/ou dos 

programas sociais vinculados à Política de Saúde Mental, torna-se dispendioso aos 

familiares suprir as múltiplas necessidades que podem decorrer da continuação do 

tratamento no ambiente doméstico. E, quando acontece de a pessoa com transtorno 

mental retornar ao convívio familiar sem renda própria, geralmente a integralidade de 

suas despesas financeiras fica a cargo de seu principal cuidador na dinâmica familiar. 

Um ponto importante a se considerar nesta discussão é a questão da fragilidade dos 

vínculos afetivos estabelecidos entre a família e seu membro com transtorno mental, 

provocada pelo afastamento durante o período de internação psiquiátrica. Ocorre que, 



54 

 

 

muitas vezes, a família acaba por adaptar-se em sua dinâmica sem a presença desse 

parente, que, ao retornar ao seu convívio, tem dificuldades de interagir com os códigos 

afetivos existentes no ambiente doméstico, além de não mais lhe ser reservado um 

espaço para dormir na estrutura física. Acrescido a isto, a própria desinformação e falta 

de manejo da família em lidar com a problemática da “loucura” do seu parente, torna-se 

obstáculo ao restabelecimento de vínculos afetivos.  Nesse sentido, concordamos com 

Uchôa, quando afirma que:  

[...] é compreensível que em algumas famílias as pessoas não queiram 
conviver com o imprevisível e com as crises de seu familiar. A família, 
que durante anos também foi vítima da desasistência, não pode ser 
culpalizada por ter se re- organizado com a ausência de seu parente 
(UCHÔA,2007: 149). 

  A internação psiquiátrica, torna-se, neste contexto, uma das alternativas utilizadas pela 

família para atenuar a sobrecarga financeira e também emocional derivada das 

atribuições do ato de cuidar.Contraditoriamente, ao mesmo tempo em que as famílias 

consideram o hospital psiquiátrico um espaço de violação de direitos e violência, 

também o elegem enquanto espaço de proteção ao membro com transtorno mental, 

sobretudo nos momentos em que ocorrem as chamadas “crises”.  

 A dimensão das relações de gênero são importantes e devem ser consideradas na 

problematização do cuidado domiciliar à pessoa com transtorno mental, na medida em 

que esse cuidado é atribuído prioritariamente  como de responsabilidade da família 

consaguínea e, particularmente, é designado como de obrigação do sexo feminino. Isso 

porque fundamentado nas próprias construções sociais de gênero, são atribuídas ao 

sexo feminino as características de dedicação, mistificação da maternidade, proteção, 

resultando daí a ideologia de que a este sexo estaria relacionado a uma maior 

habilidade para lidar com os cuidados aos membros enfermos da família. 

 Butler ressalta que: 

 A preocupação da mulher consigo mesma é considerada, com 
freqüência, como abandono a família (...). Ela não deve negligenciar às 
necessidades da  família; não deve aceitar um emprego, não pode ser 
emocionalmente instável, fisicamente indisposta, irritada ou 
desinteressada de suas obrigações. Se o fizer, e sua família desintegrar-
se, o peso da responsabilidade recai sobre a sua traição de seu papel – 
um papel rígido, que não lhe dá muita margem para crescer e 
desenvolver-se livremente, sinceramente, e sem grandes penas. Assim, 
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como a maior parte de nossa sociedade continua a definir a mulher 
“normal” como aquela que preenche sua função de mulher e mãe de 
forma coerente e competente, aquelas que não podem fazer porque 
estão sofrendo emocional ou fisicamente, ou porque preferiram 
esquivar-se a essa responsabilidade por qualquer razão, são obrigadas 
a arcar com a culpa do desequilíbrio emocional que pode resultar de sua 
abdicação (BUTLER APUD MORGADO, 2001:210). 

Neste cenário, Rosa partilhando com a reflexão feita por Butler, compreende que: 

 [...] a mulher é, então, pressionada socialmente a tomar para si o 
encargo que com freqüência assume como desejo, embora tenha 
relativa autonomia para renunciar a ele, o que raramente ocorre, posto 
que a expectativa da maternidade seja ainda traduzida como sendo o 
cerne da identidade feminina (ROSA,2002: 285). 

O ônus do trabalho não remunerado, pesado e invisível com os cuidados domiciliares à 

pessoa com transtorno mental, torna-se mais penoso para o conjunto da classe 

trabalhadora, haja vista que esta classe é mais penalizada nas condições e qualidade 

de vida, em tempos de redimensionamento das funções do Estado e de reestruturação 

produtiva. Neste contexto, o cuidador da pessoa com transtorno mental no lar, 

geralmente a mulher, permanece imersa em objetivos contraditórios, tensionada, muitas 

vezes, na tarefa de cumprir diariamente uma dupla jornada: entre exercer a 

integralidade do cuidado domiciliar ao membro com transtorno mental e, 

concomitantemente, em obter mais rendimento financeiro para a manutenção das 

despesas da família. Desse modo, ocorre um ocultamento do tempo de trabalho 

gratuito que a mulher exerce no ambiente doméstico em relação ao membro com 

transtorno mental, como se as atividades exercidas para a execução desse trabalho 

estivessem distanciadas do plano econômico e mercantil, e não estivessem também 

colaborando para o processo de acumulação do capital.  Além disso, reforça e reproduz 

o acirramento da divisão sexual do trabalho e, em consequência, contribui para a 

manutenção da mulher na esfera doméstica.  Sem contar que o provimento de cuidados 

à pessoa com transtorno mental, exige disponibilidade temporal do cuidador para 

exercer atividades tanto no âmbito da família (a exemplo de ministrar a medicação), 

como também no espaço externo (a exemplo das marcações de consultas médicas 

ambulatoriais).  

Também temos que considerar que, dentre as tendências contemporâneas da família, 

está o tamanho cada vez menor de sua composição. No entanto, apesar de diminuídas 
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em seu tamanho, as famílias abarcam a cada dia um número maior de dependentes, 

quer se trate da dependência por alguma exigência de cuidados domiciliares e/ou a 

dependência da sustentabilidade econômica. Este fato é agravado em sua dimensão 

social se considerarmos a questão das famílias monoparentais com chefia feminina, 

haja vista as implicações de gênero que as envolve, no sentido da maior 

vulnerabilidade que a mulher ocupa no mercado de trabalho em relação ao homem, que 

poderá implicar incertezas em relação ao sustento de seus membros.                                      

Do ponto de vista da carga emocional, refere Pereira que: 

A atividade de cuidar exige do cuidador que se coloque objetiva e 
subjetivamente no seu cotidiano de forma inteira. Este cotidiano o 
absorve de forma total. A construção de sua nova identidade como 
cuidador ocorre no processo de cuidar. Este cuidador é um ser em 
construção que se altera diariamente em função do paciente (PEREIRA 
APUD GOES, 2007:65). 

Neste sentido, pode acontecer de o cuidador, em relevo à mulher, isolar-se no espaço 

privado da família, em função das tarefas que lhe são requisitadas no desempenho do 

cuidar dos parentes debilitados e enfermos da família. Sendo assim, muitas vezes, 

renuncia e sacrifica aspectos de sua vida pessoal, sejam questões relativas a 

relacionamentos afetivos e/ ou vínculos empregatícios. Também as relações que o 

cuidador (a) estabelece com grupos sociais/ lazer são penalizadas face às limitações 

temporais decorrentes do ato de cuidar. Pereira ao abordar sobre o assunto do cuidar 

aos membros debilitados da família, correlacionado ao universo feminino, questiona:  

[...]quem, na família contemporânea, arcará com o encargo de cuidar 
cotidianamente de crianças, enfermos, idosos debilitados, além de 
assumir as responsabilidades de provisão e gestão do lar?(...).Ora, 
como a visão tradicional continua em pauta, é das mulheres que se 
espera a renúncia das conquistas no campo do trabalho e da cidadania 
social, pois se presume que o foco central de suas preocupações 
continua sendo a casa, enquanto o do homem ainda é o local do 
trabalho (PEREIRA,2004:39). 

Os aspectos materiais do provimento de cuidados no que se refere à alimentação, 

vestuário e medicação, são associados à necessidade da família, sobretudo do 

cuidador, de fornecer cuidados físicos ao parente com transtorno mental. Em momentos 

de crise psíquica, muitas vezes, o cuidador tem seu sono interrompido para efetuar a 
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vigilância noturna a este membro com transtorno mental, de modo a protegê-lo de 

algum risco de vida.  Sobre o assunto, afirma Rosa que são: 

[...] vários aspectos da vida do cuidador que ficam comprometidos. Mas 
a principal queixa se relaciona ao descanso, sobretudo às interrupções 
ou qualidade noturna do sono(...)o sono e sua qualidade estão 
relacionados à saúde mental e ao que há de mais significativo em 
relação à individualidade e preservação da liberdade do provedor de 
cuidados (ROSA,2003: 287). 

As pessoas egressas de longos períodos de internação psiquiátrica que retornam ao 

convívio familiar, geralmente, exigem, em função de suas debilidades, a presença 

constante de um cuidador, que, por sua vez, abdica parcialmente e/ou integralmente de 

sua vida pessoal, ficando, em consequência, com sua autonomia e saúde mental 

prejudicadas. Por outro lado, a sobrecarga emocional do cuidador dependerá, 

sobremaneira, do grau de autonomia e capacidade de guiar a própria vida do parente 

com transtorno mental. Isto porque a depender do nível de dificuldade enfrentada pela 

pessoa com transtorno mental para realizar as atividades da vida diária, haverá uma 

maior ou menor exigência das funções do “cuidar”. Neste sentido, o projeto do cuidador 

sofre metamorfose, conforme o acumulo de experiência que adquire com o manejo do 

parente com transtorno mental, a partir do momento em que o mesmo se apropria dos 

recursos do meio e toma conhecimento que o transtorno mental é incurável, nos termos 

médicos (ROSA, 2003). 

Consideramos que as relações familiares são fundamentais no suporte às pessoas 

egressas de internação psiquiátrica de longa permanência, no sentido do 

enfrentamento das condições e desafios que lhe são postas no pós-alta hospitalar, 

porém supomos que o processo de desinstitucionalização da sociedade brasileira, está 

ocorrendo alheio às condições socioeconômicas, culturais e emocionais que a família 

tem para promover o retorno de seu membro com transtorno mental ao lar. 
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CAPÍTULO 3: A METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1: O contexto da pesquisa: caminhos percorridos 

 

Para dar início à pesquisa de campo, fazia-se necessário a identificação e localização 

das famílias dos beneficiários dos programas sociais De Volta Para Casa e Rehabitar, 

residentes no Distrito Sanitário IV da cidade do Recife.Estas informações estavam 

apenas disponíveis na Coordenação de Saúde Mental - CMS, da Secretaria de Saúde 

da Prefeitura da Cidade do Recife - PCR, que é a gestora desses programas no âmbito 

da cidade do Recife. Neste sentido, solicitamos à Coordenação da Pós-Graduação em 

Serviço Social, da UFPE, para encaminhar ofício à referida CSM, solicitando os nomes 

e os endereços dos beneficiários dos referidos programas sociais. Além dos dados 

correlatos à pesquisa, este ofício salientava a relevância deste estudo para a 

construção da política de Saúde Mental nesta cidade, sendo protocolado na PCR em 

23/04/2008 (anexo1). Além de encaminhar o citado ofício, realizamos 4 (quatro) visitas 

à Coordenação de Saúde Mental para explicarmos pessoalmente o projeto de 

pesquisa. Em nenhuma das ocasiões fomos recebidas pela representante da PCR e até 

a presente data não recebemos comunicação oficial da CSM informando os dados 

solicitados, tampouco justificando o não atendimento de nosso pleito.  

Apesar dos caminhos oficiais não terem sido abertos, ainda assim foi possível a 

localização dos sujeitos de pesquisa. Isto porque procuramos nos dirigir a alguns 

bairros que integram o Distrito Sanitário IV, onde efetuamos diálogos com moradores da 

área, além de contatos com alguns profissionais de equipamentos de saúde, e com 

representantes de associações de moradores, dentre outros. Desses contatos, resultou 

a localização dos endereços de duas famílias que tinham membros com transtorno 

mental.Contactamos estas famílias em momentos diferenciados, porque ficamos à 

mercê das informações que nos foram sendo disponibilizadas ao longo do processo de 

localização dos endereços. Apenas quando realizamos visitas domiciliares, 

constatamos que as famílias foram usuárias do CAPS Espaço Vida durante o período 

em que exercíamos a atividade profissional como assistente social. O fato de 



59 

 

 

conhecermos os usuários e os familiares, previamente, foi fundamental para a 

realização das entrevistas, pois estes familiares nos receberam sem impor 

condicionalidades. Os nomes dos usuários e dos familiares foram trocados por nomes 

fictícios, preservando assim o anonimato e a privacidade das famílias. A primeira família 

recebeu os seguintes nomes: Cravo (usuário) e sua irmã Rosa (cuidadora); e a 

segunda, Ipê Amarelo (usuário) e sua filha Violeta (cuidadora). 

A proposta inicial era entrevistar familiares dos beneficiários dos programas sociais De 

Volta Para Casa e Rehabitar. Tanto Cravo como Ipê Amarelo atendem aos critérios 

previstos nesta pesquisa: possuem transtorno mental, foram internados em hospitais 

psiquiátricos por mais de 10 (dez) anos ininterruptos e retornaram ao convívio familiar, 

através da política de desospitalização encaminhada pela PCR a partir de 2002. Mesmo 

não sendo Cravo e Ipê Amarelo beneficiários dos programas sociais vinculados à 

Política de Saúde Mental, optamos em entrevistar suas famílias uma vez que a não 

inclusão deles nos referidos programas sociais por si só já revela uma limitação do 

processo de desinstitucionalização psiquiátrica em curso na cidade do Recife. Isto 

porque a renda de Cravo é proveniente do BPC, no entanto, ele poderia receber 

acumulativamente a bolsa auxílio reabilitação – psicossocial estabelecida no PVC ou a 

Ajuda Financeira de que trata a Lei 16. 782/ 2002 (RECIFE,2002) da cidade do Recife. 

A renda de Ipê Amarelo é oriunda da aposentadoria por invalidez que recebe do 

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, mas ele também poderia receber 

acumulativamente a bolsa auxílio-reabilitação psicossocial garantida pelo PVC ou a 

Ajuda Financeira de que trata a Lei 16.782/ 2002 (RECIFE, 2002) da cidade do Recife. 

 Este estudo inicialmente previa, como técnica para coleta de dados, a utilização de 

entrevista semi-estruturada. Mas como o universo da pesquisa foi reduzido para apenas 

duas famílias, resolvemos adotar a técnica de “depoimento pessoal”, considerando que 

poderíamos dedicar mais tempo a estes sujeitos para conhecer com mais profundidade 

suas experiências como cuidadoras. Esta escolha deve-se ao fato de que esta técnica 

nos permite recuperar períodos recentes da trajetória de vida dos indivíduos, 

percebendo fatos/ experiências que se fizeram importantes em suas vidas, feito isto de 

forma mais detalhada, interpretando-os e relacionando-os com o contexto social. 

Resulta daí a importância deste instrumento de pesquisa, porque nos possibilitou 
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perceber a vivência das cuidadoras, identificando seus temores, suas dificuldades e 

esperanças, suas convergências e divergências em relação ao ato de cuidar e, 

posteriormente, analisando tais vivências à luz das múltiplas determinações do real. 

Além disso, esta técnica é um instrumento de pesquisa de caráter essencialmente 

qualitativo. Neste cenário, explica Blumer que os depoimentos pessoais são “um relato 

da experiência individual que revele as ações do indivíduo como agente humano e 

como participante da vida social” (BLUMER APUD KOSMINSKY, 1986:32). 

Os relatos das cuidadoras nos permitiu efetuar mediações entre cada narrativa e os 

processos sociais, buscando articular a fala das entrevistadas em algumas categorias, a 

exemplo de classe social, além de propiciar uma compreensão mais aprofundada das 

características cotidianas da condição de cuidadora de pessoas com transtorno mental 

no lar. 

Nesta perspectiva, concordamos com Silva quando afirma que: 

[...]através da recomposição articulada das individualidades existente no 
espaço social, é que o indivíduo na sua singularidade e generacidade 
devem procurar sua síntese social. Ao conhecê-los, temos acesso à 
natureza e à sociedade, ao que ele revela de singular e de universal, na 
específica forma pela qual cada subjetividade vive sua universalidade 
(SILVA-b,1991: 58). 

Nas entrevistas com as cuidadoras Rosa e Violeta, utilizamos a técnica de “depoimento 

pessoal” de modo que as citadas pudessem narrar e, em decorrência, reconstituir as 

lembranças sobre os fatos mais importantes do processo entre a desospitalização e o 

retorno ao lar de Cravo e Ipê Amarelo, ressaltando os obstáculos e/ ou facilidades para 

o provimento de cuidados a estes membros. Buscamos relacionar a narrativa individual 

de cada cuidadora, analisando as semelhanças e as diferenças com a experiência de 

prover os cuidados aos parentes com transtorno mental. 

Apesar do depoimento pessoal pressupor a narrativa em tempo livre pelo entrevistado e 

sem roteiro pré-definido, isso não impede a possibilidade de que o pesquisador elabore 

um roteiro que esteja em consonância com os objetivos da pesquisa (QUEIROZ,1983). 

Neste sentido, dividimos os nossos encontros com Rosa e Violeta em três momentos 

específicos: um primeiro destinado às lembranças sobre o período que seus membros 

com transtorno mental estavam internados no hospital psiquiátrico; um segundo 
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destinado ao relato da transição entre o hospital e o retorno destes membros ao lar; e o 

terceiro, ressaltando os principais entraves, dificuldades e necessidades das famílias ao 

realizar o provimento de cuidados no lar de Cravo e Ipê Amarelo. Além da técnica de 

depoimento pessoal, as falas de Rosa e Violeta também foram relatadas em conversas 

informais que registramos em nosso diário de campo. 

As visitas às casas de Rosa15 e Violeta16 foram realizadas entre os meses de julho e 

agosto/2008, seguindo o roteiro supracitado. Estas entrevistas foram gravadas, pois 

não houve por parte delas nenhuma objeção ao uso do aparelho de gravação. Nas 

primeiras visitas os objetivos da pesquisa foram informados. As entrevistas assinaram 

um termo consentimento livre e esclarecido (anexo 2), autorizando as entrevistas 17.  

Realizamos interferências breves durante as entrevistas. A duração total da entrevista 

de Rosa foi de 1 hora e 20 minutos, enquanto a de Violeta foi de 60 minutos. Nesta fase 

da pesquisa, a dificuldade encontrada foi na família de Violeta, na medida em que cabe 

à referida a responsabilidade com os cuidados domiciliares a seu pai Ipê Amarelo e à 

sua mãe que possui problemas de saúde. Isto implicou em algumas interrupções 

durante a gravação da sua narrativa, para fins de prover cuidados aos genitores. 

Ao passo que as entrevistas foram evoluindo, Rosa e Violeta demonstraram cada vez 

mais receptividade e confiança em participar deste processo de pesquisa, relatando de 

forma tranquila as experiências vivenciadas na condição de cuidadoras de Cravo e Ipê 

Amarelo, respectivamente. Neste cenário, nos chamou atenção o fato de Rosa 

mencionar em conversa informal conosco que poucas vezes alguém quis saber dos 

                                                 
15Realizamos 04 (quatro) visitas à casa de Cravo, especificamente nos dias 05, 12, 29 e 30/07/08. Sendo 
que as três últimas visitas foram destinadas à gravação das entrevistas com Rosa.Estas entrevistas 
foram realizadas no ambiente da cozinha, que foi o local sugerido por ela com o que se preservaria o 
sigilo da sua narrativa. 
16Foram realizadas 3 (três) visitas à casa de Ipê Amarelo, nos  dias 22, 26 e 29/08/08, sendo as duas 
últimas visitas correspondentes aos relatos de Violeta, que ocorreram na sala de jantar de sua casa, por 
este ser o local identificado como o que garantiria o sigilo de sua fala, na medida em que este local 
apenas é utilizado no período noturno. 
17O termo de consentimento livre e esclarecido corresponde a um documento que contém os objetivos e 
finalidades de cada pesquisa científica, objetivando autorização dos entrevistados (as) em participar 
/colaborar com sua fala com o processo de pesquisa.São assegurados neste termo o direito do 
anonimato dos entrevistados, e também a garantia de que suas falas apenas serão utilizadas para fins 
meramente científicos.Este documento é assinado pelo pesquisador e entrevistado, com cópia para 
ambos. 
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problemas que tinha enfrentado com o retorno ao lar de seu irmão Cravo, enfim, das 

dificuldades em lidar com o mesmo.  

Finalizado o processo de gravação dos depoimentos pessoais de Rosa e Violeta, 

iniciamos a etapa de transcrição das narrativas. Estas transcrições seguiram os 

mesmos passos metodológicos. Inicialmente houve a escuta e transcrição literal dos 

relatos, sem preocupação com os aspectos relacionados à ortografia. Apenas em uma 

segunda etapa de transcrição é que os conteúdos dos relatos foram revisados na 

ortografia, mantendo, no entanto, a fidelidade da narrativa. Quanto ao tempo de 

duração, a transcrição do relato de Rosa foi de 2 (dois) dias, enquanto o relato de 

Violeta levou aproximadamente 1 (um) dia. 

 A etapa metodológica da leitura detalhada das narrativas e dos registros no diário de 

campo e a seleção das temáticas para análise dos dados constituíram -se na fase mais 

árdua e longa do processo de pesquisa. Há de se considerar ainda que no caso de 

nossa pesquisa de Mestrado, não estavam previstas a utilização da técnica de 

“depoimento pessoal” para efetuar a coleta de dados das narrativas de Rosa e Violeta, 

o que nos obrigou a aprofundar a temática durante a realização do trabalho de campo e 

do próprio processo de transcrição e análise dos dados. As narrativas de Rosa e Violeta 

evidenciam uma multiplicidade de significados, que abarcam questões que expressam 

as contradições das vidas particulares das famílias de pessoas com transtorno mental, 

assim como questões singulares de cada família.  

 Quanto à análise dos dados, mantém os mesmos eixos da entrevista: um primeiro eixo 

relativo “a convivência com o familiar com transtorno mental durante a internação no 

hospital psiquiátrico” enfatizando a visão das cuidadoras sobre o hospital psiquiátrico e 

também os cuidados com seus familiares durante o internamento; o segundo sobre o 

“processo de desinstitucionalização”, destacando o momento de transição entre o 

hospital psiquiátrico e o retorno ao lar das pessoas com transtorno mental; e um terceiro 

sobre “o retorno ao convívio familiar”, evidenciando na convivência familiar as questões 

financeiras e emocionais geradas com a volta para casa do parente com transtorno 

mental.  
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 Os depoimentos pessoais de Rosa e Violeta estão dispostos no anexo 3  desta 

dissertação, e foram agrupados conforme os  eixos temáticos utilizados para a análise 

dos dados.  

 Este estudo não pretende generalizar e nem tão pouco esgotar as discussões sobre os 

obstáculos e / ou facilidades do provimento de cuidados às pessoas egressas de longa 

internação psiquiátrica na família.Outrossim, pretende fornecer subsídios no âmbito da 

política de Saúde Mental brasileira, contribuindo para as discussões sobre o papel da 

família no processo de desospitalização dessas pessoas. 
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CAPÍTULO 4: O PROVIMENTO DE CUIDADOS À PESSOA COM TRANSTORNO 

MENTAL NA FAMÍLIA: OS DEPOIMENTOS PESSOAIS DE ROSA E VIOLETA 

 

4.1: Identificação das cuidadoras e de suas famílias 

 

A residência da cuidadora Violeta está situada no bairro da Várzea, o qual integra o DS 

IV da cidade do Recife. Quanto à infra-estrutura, a casa tem construção de alvenaria, 

possuindo ainda rede de esgoto, luz e água. A casa da família de Violeta está 

localizada em uma rua de extensão pequena, próxima à principal avenida do bairro da 

Várzea. Vários serviços públicos e privados compõem o entorno da residência, como 

escolas, igrejas, supermercados, dentre outros.Quanto à dimensão, a casa de Violeta 

possui apenas 6 comodos, divididos entre: duas salas, dois quartos, uma cozinha e um 

banheiro. 

A família de Violeta possui dois membros dependentes de cuidados no ambiente 

doméstico, que são o seu genitor Ipê Amarelo, e sua mãe, portadora da doença de 

Alzheimer, o que implica uma sobrecarga dupla de necessidade de cuidados. Além 

disso, o provimento de cuidados a estes membros é feito sob condições desfavoráveis, 

exemplo disso é a estrutura física da moradia de Violeta, que, ao contemplar um 

espaço físico reduzido e sem a devida adaptação (seja com a instalação de telas de 

proteção na janela, por exemplo) permanece a maior parte do tempo com portas e 

janelas fechadas, em virtude dos inúmeros episódios de “fugas” de casa realizados por 

seu pai, e também, por sua genitora. 

No que diz respeito à configuração familiar, a família de Violeta é do tipo “extensa”, 

composta por indivíduos de várias gerações. Violeta reside na casa com mais 5 (cinco) 

membros, sendo estes: seu pai Ipê Amarelo, sua genitora, um filho adulto, uma  filha 

adulta, e uma tia materna.  

Quanto à renda familiar, constatamos que a renda da família de Violeta é composta 

basicamente pelos recursos advindos da aposentadoria por invalidez assegurada a Ipê 
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Amarelo e esposa pelo INSS, totalizando a quantia atual de R$ 830,00 (oitocentos e 

trinta) reais mensais. 

A composição familiar de Violeta inclui a presença de uma tia materna que é idosa, a 

qual devido a problemas de saúde faz sua locomoção com um auxílio de uma 

“bengala”. Apesar disto, esta senhora ainda consegue dar suporte a Violeta nos 

cuidados destinados a Ipê Amarelo e esposa, feito isto através da concretização de 

algumas tarefas diárias. Relata Violeta que esta tia também é aposentada do INSS, no 

entanto, o dinheiro proveniente de sua aposentadoria não é utilizado pela família como 

parte do orçamento doméstico,sendo destinado apenas aos gastos pessoais dela. 

Quanto aos filhos de Violeta, estes não trabalham e não estudam. Durante todo o 

processo de gravação da entrevista, Violeta fez poucas alusões as características 

pessoais de seus filhos.  

Violeta é uma mulher de 43 anos, viúva, mãe de 2 (dois) filhos, e, estava 

desempregada. Aparenta vaidade no cuidar do corpo, do cabelo, das roupas, além de 

gostar de dançar e ir para shows de “pagode”. Em sua fala, quando remete às 

privações que vem sendo obrigada a realizar na sua vida pessoal em razão dos 

cuidados domiciliares a seu pai, demonstra sentimento de revolta da condição de 

cuidadora, o que foi percebido na expressão áspera e fechada da sua face. 

A despeito do seu genitor Ipê Amarelo, relata Violeta que não tem muitos registros em 

sua memória sobre as razões que motivaram a internação psiquiátrica dele durante 27 

(vinte e sete) anos. Lembra que seu pai trabalhava como operário na linha de produção 

de uma renomada empresa de fabricação de sorvete, e que estava alcoolizado no dia 

em que sofreu um acidente de bicicleta, tendo, em consequência, um forte impacto na 

região da cabeça. Após o acidente, seus pensamentos ficaram confusos e 

desordenados, momento em que ocorreu a internação psiquiátrica. Em suas 

lembranças, registra apenas o uso excessivo de álcool por parte de Ipê Amarelo, fato 

que gerava conflitos na família. Ao que deixa transparecer em seus relatos, Violeta tem 

dúvidas sobre a necessidade de seu pai ter sido internado em hospital psiquiátrico, 

chegando a afirmar que não acredita no seu diagnóstico de “Esquizofrenia”, 

entendendo que seus problemas estavam relacionados a uma possível dependência 
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química do álcool, sendo seu comportamento atual de introspecção e pouco diálogo 

com a família, fruto do longo período em que passou isolado do convívio social. Hoje, 

com 72 anos de idade, Ipê Amarelo passa a maior parte do tempo sem se comunicar 

com os familiares, chegando mesmo a não reconhecer os nomes dos filhos e da 

esposa em alguns momentos. Sua única diversão no ambiente doméstico é assistir a 

programas de entretenimento na televisão, não participando de atividades lúdicas e/ou 

de lazer fora de seu domicílio. 

Quanto à residência de Rosa, está localizada no bairro Torrões, próximo a comunidade 

de Roda de Fogo, e também compõe o DS IV da cidade do Recife. A casa de Rosa 

está situada em uma rua sem pavimentação, onde, nas proximidades, encontramos 

alguns serviços públicos, a exemplo de uma creche, além de pequenos comércios de 

alimentação, roupas e bebidas. Ressaltamos que durante o processo de coleta de 

dados, sempre tivemos acesso à casa de Rosa no período matinal. Neste período, 

observamos que os bares próximos a residência dela, mesmo no horário da manhã, 

tinham sempre clientes. Segundo Rosa, esta proximidade de sua casa com bares, e a 

conseqüente facilidade de acesso ao uso de bebida alcoólica, a deixam ainda mais 

apreensiva em relação aos cuidados ao irmão Cravo e também aos seus filhos, por 

todos os riscos relacionados ao álcool: dependência, violência, etc.Além disto, Rosa 

menciona que a comunidade onde reside enfrenta sérios problemas de violência 

urbana, sobretudo, em relação ao tráfico das chamadas “drogas ilícitas” (a exemplo do 

crack).  

No que diz respeito à dimensão, a casa de Rosa possui apenas 5 (cinco) pequenos 

cômodos, divididos entre uma sala, dois quartos, um banheiro, e  uma cozinha, além de 

uma área externa. 

A configuração da família de Rosa é extensa. Rosa reside com mais 6  (seis) membros, 

sendo estes: seu irmão Cravo, seu esposo, um filho adulto, uma  filha adolescente que 

já é mãe, um neto de 2 (dois) anos de idade, além de seu genro. 

Na composição familiar de Rosa, encontramos a presença de uma filha adolescente 

que já é mãe de uma criança pequena. Esta filha estuda na rede de ensino público e 

divide suas atividades diárias entre a escola e o cuidar deste filho. Quanto ao filho de 
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Rosa, nos dias atuais não trabalha e no pouco contato que mantivemos com o mesmo, 

nos revelou sua preocupação com o futuro profissional. O marido de Rosa, segundo 

relato, encontra-se atualmente desempregado e enfrentando problemas com o uso 

abusivo de álcool. 

A renda familiar de Rosa é proveniente do BPC da política de Assistência Social 

recebido em nome de Cravo, e ainda da realização de trabalhos informais (faxinas) 

feitos pela mesma, totalizando a soma financeira aproximada de R$ 680,00 (seiscentos 

e oitenta) reais mensais. 

No que tange aos aspectos pessoais, Rosa é uma mulher de 45 (quarenta e cinco 

anos) de idade, sendo casada e mãe de 2 (dois) filhos. Observamos que Rosa é uma 

pessoa pouco vaidosa com adornos e roupas, preferindo os passeios e as 

comemorações na própria família. 

Quanto a Cravo, esteve durante 18 (dezoito) anos internado em um hospital 

psiquiátrico, é solteiro, tem 41(quarenta e um) anos de idade, não tem filhos e nunca foi 

alfabetizado.  Segundo Rosa, possui atitudes pueris, o que é demonstrado na sua 

pouca compreensão dos acontecimentos e fatos que demarcam a sua vida e a de seus 

familiares, e também pelo fato de identificar-se com entretenimentos típicos da infância, 

a exemplo do gostar de divertir-se com “brinquedos”. Algumas vezes, no entanto, 

ameaça “bater” nas pessoas, sendo um pouco agressivo. Nos contatos estabelecidos 

conosco, Rosa identificou seu irmão como uma “criança grande”. Atualmente Cravo 

vem encontrando dificuldades para locomover-se, sobretudo no espaço da rua, haja 

vista alguns problemas de visão. 

 

4.2: A convivência com o familiar com transtorno mental durante a internação no 

hospital psiquiátrico 

 

As narrativas de Rosa e Violeta sobre os hospitais psiquiátricos perpassam pela crítica 

aos maus tratos dirigidos aos pacientes, nestas estruturas institucionais, assim como 

evidenciam o pouco diálogo estabelecido entre a família e estas unidades hospitalares 
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para fins de esclarecimentos/ orientações sobre o estado psíquico do membro com 

transtorno mental. Além disso, destacam as poucas responsabilidades de cuidados que 

os familiares possuíam com o parente com transtorno mental à época da internação 

psiquiátrica.      

 Rosa não mantinha muitas responsabilidades de cuidados com o irmão Cravo na 

época em que estava internado no hospital psiquiátrico, uma vez que estas 

responsabilidades ficavam a cargo de sua genitora. Porém, com a morte dela, sua outra 

irmã assumiu as tarefas relativas aos cuidados a Cravo. 

Quando ele foi internado minha mãe estava viva. Quem o internou foi 
minha mãe. Aí depois minha mãe morreu, pra ele foi prejuízo total. Para 
ele foi muito mais prejuízo do que para a gente, porque ele ficou lá, 
praticamente ele ficou sozinho. Depois de um tempo da morte de minha 
mãe, minha irmã passou a tomar conta dele (...).Quando ele estava no 
hospital a responsabilidade era mais de minha irmã. Ela que visitava 
mais ele. A gente só sabia mais porque ela é quem falava. Quem 
pegava ele no final de semana, às vezes, era ela, eu não ia não. Eu tava 
trabalhando nessa época!     

Com o falecimento também de sua irmã, Rosa assumiu o cuidado integral a Cravo, 

tanto no hospital quanto no núcleo familiar.  

Eu vendo minha irmã sem disposição para colocar os papéis para frente 
(referente a concessão do BPC),aí dei uma  virada. Ele estava lá jogado, 
sem ninguém, achei melhor pegar os papéis dele e resolver. Aí eu fiz um 
acordo com minha irmã: eu vou andar para resolver o dinheiro dele, aí 
fica com a responsabilidade dele eu e você, dividimos nós duas. Mas só 
que foi ao contrário, porque ela faleceu (...). Comecei a visitá-lo toda 
quarta-feira e trazer no final de semana. 

Rosa mantinha um acompanhamento sistemático de visitas ao irmão Cravo no hospital 

psiquiátrico, e, em decorrência, constatou os maus tratos a que o mesmo era submetido 

durante o longo período de internação em instituição desta natureza. 

Quando a gente ia visitá-lo estava todo sujo. Ficava sem tomar banho. 
Se você levasse uma roupa nova, muitas vezes, você não encontrava 
depois. Ficava enrolado em lençóis. Diziam que lá tinha armário, mas 
ele não tinha tino para guardar. 

Também Rosa retrata em sua fala a pouca autonomia de Cravo para realizar atividades 

diárias nas vindas de final de semana. 

Quando ele vinha, não sabia fazer nada, era praticamente uma criança 
grande. Para beber água, para comer, ele não sabia nem tomar banho.  
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Violeta explica que era a sua genitora que fazia questão das visitas ao seu pai Ipê 

Amarelo, no hospital psiquiátrico, e também dos cuidados nas vindas do final de 

semana. Com o adoecimento de sua mãe, as filhas assumiram a responsabilidade de 

efetuar estas visitas ao genitor. 

Ia eu, minhas irmãs e minha mãe, revezamos durante os 27 (vinte e 
sete) anos as visitas a ele. Mas, depois minha mãe adoeceu, e apenas 
as filhas passaram a visitá-lo.  

 Violeta destaca em sua fala o pouco diálogo estabelecido entre a sua família e o corpo 

técnico do hospital psiquiátrico, o que prejudicava, sobremaneira, o entendimento 

familiar das reações comportamentais apresentadas por Ipê Amarelo em função do 

transtorno mental. 

Quando ele vinha no final de semana, muitas vezes, vinha agressivo, ou 
então parado demais. Quando ele vinha parado demais, elas diziam que 
eram os remédios. Tanto fazia ele vir de um jeito ou de outro, mas elas 
não explicavam muito. 

 

 

4.3: O processo de desinstitucionalização 

 

As narrativas de Rosa e Violeta sobre o momento da transição entre o hospital 

psiquiátrico e a reintegração ao convívio familiar dos seus parentes com transtorno 

mental, salvo algumas particularidades, apresentam inúmeras semelhanças, 

principalmente em relação às repercussões financeiras e emocionais instauradas 

nessas famílias ao lidar com esta situação inesperada.  

  À época em que ia haver o fechamento do hospital psiquiátrico no qual Cravo estava 

internado, coube à equipe técnica desta Instituição a tarefa de convencer Rosa a se 

responsabilizar pelo provimento de cuidados. 

Eu comecei a andar com os papéis dele em 2003, tome tempo. Foi na 
mesma época em que a “Clínica” ia fechar (a clínica refere-se ao 
Hospital Psiquiátrico onde Cravo foi internado), e as meninas (as 
“meninas” são funcionárias do hospital) lá da direção me chamaram para 
conversar. Perguntaram se não tinha um jeito de eu ficar com ele, se eu 
não podia fazer um teste. Disseram que era melhor ele voltar para casa 
do que ser transferido, porque lá ele ia sofrer; não ia se adaptar, porque 
os outros eram violentos. Perguntaram se não tinha um jeito de ficar 
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com ele, de fazer um teste (...).Elas (funcionárias do Hospital) me 
chamaram numa sala. Disseram que os que tinham família estavam 
sendo lotados em casa. 

Diante das situações de maus-tratos e segregação a que Cravo estava sendo 

submetido no hospital psiquiátrico, Rosa se sensibilizou em promover a sua 

reintegração ao convívio familiar. 

Me comoveu deixar ele desse jeito. Aquilo doeu, eu disse a elas: vou ver 
se eu aguento, se eu não tiver condições de ficar com ele, eu peço 
ajuda. Ele passou 18 (dezoito) anos internado.   

 Foi apenas com 15 (quinze) dias de antecedência, que Rosa recebeu a notícia oficial 

do retorno de Cravo ao lar. E, nesse momento, ainda não havia sido autorizada a 

concessão da renda proveniente do BPC da política de Assistência Social em nome de 

Cravo. Em decorrência, houve a preocupação imediata por parte de Rosa de como 

seriam supridas as necessidades alimentares e de vestuário dele.  

Quando me chamaram para dar a notícia que ele ia voltar para casa, 
isso foi só 15 (quinze) dias antes dele vir. Eu disse: Jesus!  Eu ainda 
estou andando com os papéis, ele não tem dinheiro, e as condições 
financeiras para dar comida a ele? Ele não tinha nada, praticamente 
sem roupa, foram os vizinhos que me ajudaram. 

Para além das preocupações com a face econômica do provimento de cuidados, Rosa 

mencionou à equipe técnica do hospital psiquiátrico os seus temores em permanecer 

com Cravo no ambiente doméstico, haja vista a falta de manejo em lidar com a 

sintomatologia decorrente do seu transtorno mental.  

Eu fiquei com medo, eu não sabia como ele ia reagir em casa. E se ele 
não obedecesse, eu tinha medo dele sair na rua, correndo. Confesso a 
você que não foi uma notícia muito boa na minha vida. Mas o hospital 
tava fechando e, quem tinha família, tinha que voltar para casa. 

 Rosa e seu esposo estavam trabalhando na época da alta hospitalar de Cravo, o que 

representou mais um obstáculo para operacionalizar os cuidados a este parente em 

casa. 

Quando eu recebi a notícia que ele ia voltar para casa, aí eu pensei: 
como é que vai ser, quem vai cuidar dele em casa? Nessa época, meu 
marido trabalhava, meus dois filhos eram menores. Eu trabalhava, mas 
não ganhava nem um salário mínimo.  

 A garantia da continuidade do tratamento psiquiátrico de Cravo no momento do pós - 

alta hospitalar, foi uma exigência feita por Rosa ao hospital psiquiátrico.    
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E eu disse a elas no hospital. E como é que vai ser quando ele precisar 
de remédio? Aí elas responderam que ele ia ficar no CAPS, que ele ia 
receber remédio, que eu ia receber toda a assistência. Mas disse a elas 
que era preciso elas  levarem  ele comigo para o CAPS, porque senão 
iam dizer que não tinha  vaga (...) A menina do hospital que tava 
acompanhando o caso dele me levou para o CAPS. Lá no CAPS, ela 
contou a história dele todinha. 

Já a família de Violeta, participou de um encontro realizado na Câmara de Deputados 

do Estado de Pernambuco, onde foram elencadas as justificativas dos gestores da 

PCR para promover a desospitalização e retorno ao lar das pessoas com transtorno 

mental, após longo período de internação.  

Já tava uma conversa na época que eles iam voltar para casa. Teve 
uma reunião na Câmara, onde disseram que era muito dinheiro que o 
SUS gastava, por isso eles tinham que voltar para casa.  

 A família de Violeta também foi abordada pelo hospital psiquiátrico onde Ipê Amarelo 

estava internado, sobre a necessidade de reintegração desse parente ao convívio 

familiar. No entanto, a notícia oficial do retorno ao lar dele foi dada a sua família apenas 

com 2 (dois) meses de antecedência. 

O hospital chamou a gente e disse que ele iria voltar para casa 
(...).Foram apenas 2 (dois) meses. Ele saiu em 2006. Já vinham falando 
da saída dele, mas foram 2 (dois) meses antes que a gente ficou 
sabendo. 

O fato de Ipê Amarelo ter sido reintegrado ao convívio familiar com a renda oriunda da 

aposentadoria por invalidez do INSS, não desobrigou sua família de gastos financeiros. 

Esclarece Violeta que no momento da desospitalização e retorno ao lar do seu genitor, 

a família teve que construir e mobiliar um novo espaço na estrutura física da casa para 

acolhê-lo, haja vista que o cômodo que antes lhe era reservado na dinâmica familiar 

estava ocupado apenas por sua mãe. 

Sentimentos de expectativa e ansiedade foram gerados na família de Violeta pelo 

retorno de Ipê Amarelo ao lar, considerando o longo tempo de afastamento desse 

parente da convivência familiar, em função da internação psiquiátrica.   

Aí a gente ficou sem saber o que fazer, sem saber como lidar com a 
situação, todo mundo ficou na maior expectativa. Chegou o dia que tinha 
que ser, o dia da vinda dele, aí não teve chance, ele voltou. 
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Como já era a principal responsável na família pelos cuidados a sua genitora, Violeta 

supôs imediatamente que ficaria a seu cargo o provimento de cuidados ao pai, Ipê 

Amarelo. 

Quando eu soube que ele ia voltar para casa, pensei logo: vai sobrar 
para mim porque eu fico em casa. Mas, fazer o que, né? 

No momento da reintegração ao convívio familiar, o hospital psiquiátrico orientou a 

família de Ipê Amarelo a dar continuidade ao tratamento do mesmo no âmbito do 

CAPS.     

Do hospital, mandaram ele para o CAPS, foi a única orientação que 
tivemos. 

 

 

4.4: O retorno ao convívio familiar 

 

Nos relatos de Rosa e Violeta sobre o retorno ao convívio familiar de Cravo e Ipê 

Amarelo, encontramos semelhanças e também algumas diferenças em relação aos 

obstáculos e/ ou facilidades enfrentados pelas suas famílias ao prover cuidados a estes 

parentes com transtorno mental egressos de longo período de internação psiquiátrica.   

 A princípio, a fala de Rosa é reveladora da ausência de preparo e manejo que a sua 

família tinha para lidar com Cravo, além dos preconceitos que tiveram que enfrentar da 

vizinhança em relação ao transtorno mental desse parente.  

Quando ele voltou foi um sufoco! Quando ele chegou em casa, minha 
filha, a gente não sabia lidar com ele. Ele não sabia tomar banho, 
escovar a boca dele, comer. Para ele, o errado era o certo. Ele tirava a 
roupa o tempo inteiro, até hoje ele tem essa mania. Ele ia o tempo 
inteiro para a casa dos vizinhos, pedir tudo que ele queria. Tinham uns 
vizinhos que falavam assim: “quem tem seus doidos que tome conta, 
doido é para ficar internado e não na porta dos outros perturbando não”. 
Uns poucos consideravam que ele era doente, mas a maioria chamava 
ele de “doido”. 

Nesse período, relata Rosa que coube à equipe técnica do programa social Rehabitar 

da cidade do Recife responsabilizar-se conjuntamente com os técnicos do hospital 

psiquiátrico pelo encaminhamento de Cravo ao serviço CAPS, e também pela 

efetivação de visitas domiciliares. Essas visitas objetivavam monitorar o estado de 
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saúde de Cravo e tinham, inicialmente, uma periodicidade trimestral. Logo depois, 

foram espaçadas para um período semestral, e, por fim, foram finalizadas sem nenhum 

comunicado prévio nem a Cravo e nem tão pouco à sua família. 

O programa da Prefeitura ajudou a entregar a gente às meninas do 
CAPS (...). No início, quando ele voltou para casa, elas da Prefeitura 
visitaram ele durante 3 meses. Depois, passaram a visitá-lo de 6 em 6 
meses e, depois, pararam. Quando elas chegavam, perguntavam como 
ele estava e só. Só visita. Mas assistência, assim de ajuda, isso não. 
Mas, nunca mais ninguém da parte do Programa da Prefeitura veio 
visitar ele.                                                                               

Para Rosa, o CAPS atuou como um importante instrumento no momento da volta de 

Cravo para casa, pelo fato de ter dado continuidade ao tratamento psiquiátrico, e 

também pelas orientações dadas ao processo de ressocialização desse membro no 

convívio social. Acrescido a isso, este serviço orientava sobre as condutas e 

procedimentos mais adequados a serem adotados pelas famílias na convivência com 

parentes com transtorno mental.                         

O CAPS me ajudou porque ele ficou lá o tempo inteiro no início, e 
também dava a medicação. Ajudaram em muitas coisas: como a ensiná-
lo a comer, e também me explicaram como conseguir a carteira de livre 
acesso, para ele andar de ônibus sem pagar nada. Também quando eu 
dizia que ele tava “aperriando” na porta dos vizinhos, elas lá do CAPS 
diziam que se preciso fosse, elas fariam uma reunião com estes 
vizinhos, ou aqui em casa ou em um colégio, para explicar que ele não 
fazia aquilo porque queria, mas, por conta do problema mental dele (...). 
Eu era leiga, não sabia de nada, não sabia se dava nele, se puxava, se 
usava de força. Foi na reunião do CAPS de família, com cada uma 
contando sua história, elas me orientando, que eu fui aprendendo um 
pouco.A família é desorientada para viver com gente doente mental. 

Cravo recebeu alta do hospital psiquiátrico em junho de 2004. No entanto, foi apenas 

no mês de outubro desse mesmo ano que lhe foi concedido o Benefício de Prestação 

Continuada da política de Assistência Social. Durante o intervalo do tempo em que não 

estava recebendo esse benefício assistencial, coube a Rosa suprir todas as suas 

necessidades materiais, feito isso com o dinheiro que recebeu de um acordo 

trabalhista.   

Eu já estava trabalhando há a mais de 15 anos, sem carteira assinada. 
Aí eu falei com meu patrão, disse a ele do meu irmão, ele já estava 
falindo, aí ele juntou o útil ao agradável e fez um acordo comigo. Saí e 
não tive mais condições de trabalhar por causa do meu irmão. Eu fiz um 
acordo com meu serviço, depois de mais de 10 anos, recebi 3.000 mil 
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reais, ainda em pedaços. Foi justamente na época que ele chegou em 
casa (...).Com o dinheiro do acordo do meu serviço, eu comprei roupa 
para ele, paguei as passagens de ônibus.Todo mês eu ia duas vezes no 
Fórum para conseguir a curatela. Ele chegou em casa em junho/ 2004 e 
o dinheiro dele só saiu em outubro do mesmo ano. 

 Em razão do exercício das funções de cuidadora do irmão Cravo, no ambiente 

doméstico, esclarece Rosa que não está podendo aceitar propostas de trabalho que 

demandem sua ausência do lar em tempo integral.  

A minha vida ficou totalmente presa. Não posso mais ter emprego fixo. 
Por que quem vai ficar com ele? Quem vai levar ele ao médico? Quem 
vai dar comida a ele? Minha filha e meu marido fazem uma coisa e 
outra, umas besteiras para ele, mas só eu tenho paciência.  

Apesar de sobrecarregada com as tarefas de cuidadora, Rosa executa informalmente 

trabalhos na função de faxineira, de modo a complementar a renda do orçamento 

doméstico, e também contribuir com as despesas decorrentes do tratamento de Cravo 

no ambiente doméstico. 

 Hoje em dia eu só faço “bico” de faxina (...). Eu já faço esses “biscaites” 
para ajudar nas despesas de casa e também com ele. 

Mesmo quando está ausente do lar, Rosa redireciona apenas parcialmente as 

atribuições que lhe são conferidas como cuidadora para os demais familiares. Além 

disso, a pouca divisão de tarefas estabelecidas na dinâmica de Rosa no que concerne 

ao provimento de cuidados a Cravo, deixam-na insegura em permanecer muitas horas 

ausente do lar, haja vista os laços de dependência que a une a esse parente, na 

condição de cuidadora e irmã. 

Quando eu saio de casa, já deixo tudo organizado, com a medicação 
separada. Quando eu saio para demorar, eu fico muito preocupada com 
ele, porque ele é totalmente dependente de mim. Meus filhos ainda 
cuidam um pouco dele, e meu marido também cuida quando não está 
“bêbado”. Quando eu não estou em casa, ele fica ainda mais preso, não 
deixam ele fazer nada, ele fica ainda mais nervoso, é impedido de tudo. 

Também a vida pessoal de Rosa, sobretudo a questão do lazer, fica comprometida em 

razão das atribuições como cuidadora. A ausência de atividades e o tempo livre de 

Cravo são fatores que isolam ainda mais Rosa no espaço privado da família, que se vê 

absorvida temporal e emocionalmente. 

Eu não posso mais viajar sem ele. Só posso assim ir à Igreja, porque 
ninguém quer passar a noite com ele (...). Ele também não faz nada fora 
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de casa, só sai para ir ao médico, e apenas vai para alguma diversão se 
estiver na minha companhia. Seria bom se ele aprendesse coisas novas. 

Dada a pouca autonomia de Cravo para efetuar atividades da vida diária, cabe a Rosa, 

na função de cuidadora, a tarefa de monitorar e/ ou supervisionar essas atividades, seja 

no âmbito privado da família ou no espaço público.  

Eu tenho toda uma obrigação com ele. Banhos, por exemplo, quando eu 
quero que ele tome um banho decente, eu tenho que orientar. A comida 
eu tenho que colocar no prato dele, e chamar para comer na 
mesa.Roupa, quando quero que ele fique certinho, tenho que 
trocar.Tenho que levar ao médico quando precisa, qualquer lugar eu 
tenho que ir com ele, ele apenas vai sozinho numa “venda” aqui perto de 
casa . Quando ele é agressivo fora ou dentro de casa, me chamam logo. 

 Em virtude do longo período em que esteve isolado do convívio social, Cravo nos dias 

de hoje ainda tem medo de permanecer em ambientes fechados. Mesmo no ambiente 

familiar, tem preferência por permanecer durante o dia na área externa da casa, 

estando na parte interna apenas para desenvolver atividades de higiene pessoal, 

realizar refeições e dormir. O medo que Cravo desenvolveu de permanecer em 

ambientes fechados é revelado cotidianamente na simbologia que atribui ao cadeado, 

enquanto objeto, que representa o fechamento de portas.   

Ele tem pânico de cadeado até hoje, porque ficou muito tempo preso 
(...).Até hoje ele tem medo de cadeado, ele pensa que a gente vai deixar 
ele preso.Quando ele acorda, ele sai logo de casa e fica na porta, só 
entra em casa para dormir. Quando ele está calmo, muito calmo, ele 
ainda entra em casa, mas, se ele tiver agitado, dá muito trabalho para 
entrar. Se ele quiser sair de casa e alguém impedir, ele é capaz de 
empurrar, por isso tem que ter “jeito” para lidar com ele. 

Um dos maiores obstáculos enfrentados por Rosa ao prover cuidados ao irmão Cravo 

diz respeito ao preconceito com a problemática da “loucura” existente na sociedade, e 

que é também internalizado pelos seus familiares, e até pelos próprios profissionais da 

área de saúde.    

Um dia ele foi em um aniversário e a vizinha disse:  o que é que esse 
“doido” está fazendo aqui? Desde esse dia eu corto ele dos aniversários 
aqui dos vizinhos, nem vai ele e nem eu, para evitar aborrecimento.Ele 
só vai em festa de família, aí eu  deixo ele sentado junto de mim (...). Eu 
já briguei com minha família por causa dele, com minhas irmãs. Porque 
até hoje elas o tratam como se ele tivesse uma doença contagiosa.Elas 
não colocam os filhos delas, assim como os netos no colo dele (...).E 
também esta minha filha tem medo de cuidar dele, aí piora mais ainda a 
situação (...).Não sei o que é, acho que os dentistas e os médicos têm 
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medo de dar injeção, anestesia a ele porque ele é assim.Muita 
dificuldade, porque tem médico do posto que não quer atender ele não.  

Também os recursos financeiros advindos do BPC, são insuficientes para suprir as 

necessidades integrais do provimento de cuidados a Cravo na família. Não é à toa que 

em sua fala Rosa se queixa da pouca quantia em dinheiro fornecida pelo Governo 

Federal para as pessoas com transtorno mental que são reintegradas ao convívio 

familiar, e, também admite que, muitas vezes, o benefício assistencial recebido em 

nome de Cravo é diluído nas despesas com alimentação de todos os familiares.   

O governo precisa orientar mais as famílias. O dinheiro não é só para 
ele, para ser sincera, eu uso também para fazer compras, basicamente 
compro comida com o dinheiro dele. Só que ele precisa de muitas 
coisas, e o dinheiro dele não dá pra comprar (...). Ele come muito, 
alimentação é cara, o dinheiro é muito pouco(...).Tudo tem a ver com 
dinheiro.Roupa, alimentação, por isso o governo devia dar mais dinheiro 
para eles. 

 Quando Cravo recebeu alta do CAPS, Rosa enfrentou uma série de barreiras para dar 

continuidade ao seu tratamento no ambulatório de psiquiatria da rede de saúde pública. 

Diante dos fatos, teve que exigir ao CAPS a continuação do atendimento com o 

profissional de psiquiatria e também o fornecimento da medicação para seu irmão. 

Hoje em dia, a ajuda do CAPS é só com a medicação e com o 
psiquiatra. Quando ele teve alta, queriam que ele ficasse sendo atendido 
na Madalena, no ambulatório.Mas quando fui ao ambulatório, fiquei 
sabendo que não estavam atendendo a novatos, e a médica só atendeu 
ele porque o conhecia, porque ela também já tinha trabalhado no 
hospital. Aí eu voltei ao CAPS e disse: eu não vou ficar nesse para lá e 
para cá, fiquei insistindo e disse que queria que ele ficasse sendo 
atendido no CAPS, mesmo de alta. Eu só sei que fizeram uma reunião e 
deixaram ele ficar sendo atendido no CAPS pelo Psiquiatra e também 
receber medicação. 

 Até hoje Rosa tem receio que os profissionais do CAPS deixem de permitir o acesso de 

Cravo ao atendimento com médico psiquiatra e também a medicação. 

De vez em quando, ainda tentam me botar de fora do CAPS, e alguns 
técnicos ficam dizendo que ele deveria ser atendido no ambulatório e 
não lá no CAPS. 

Rosa explicita em sua narrativa a demora com a marcação das consultas e com os 

resultados de exames laboratoriais feitos por Cravo na rede de saúde pública. 

Hoje é dia 30 de julho, eu marquei um exame de hemograma dele 
somente para o dia 21 de agosto.Daqui que ele faça e saia o resultado 
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são mais dois meses. Os serviços que cuidam dele são lentos demais! 
(...).Uma das maiores dificuldades de conviver com ele hoje é a questão 
dos médicos, ou não atendem ou tem também a questão da demora das 
consultas. 

Diante das dificuldades enfrentadas pela família para prover os cuidados a Cravo, em 

sua entrevista, Rosa comenta que o seu irmão mais velho ficou indignado pelo fato do 

Sr. Humberto Costa com a aprovação do programa De Volta Para Casa.  

Meu irmão mais velho ficou querendo se revoltar com Humberto Costa, 
que fez o Programa De Volta Para Casa. Ele dizia: tá vendo, ele 
inventou o Programa, porque ele não tem um paciente assim em casa. 

 O pouco entrosamento e diálogo mantido entre Cravo e os demais irmãos é motivo de 

preocupação para Rosa, que receia uma possível situação de abandono a esse parente 

com transtorno mental, na hipótese dela vir a adoecer ou mesmo falecer. 

Digo aos meus irmãos, que eles têm que aprender a lidar com ele, 
porque se eu morrer (...).Digo a meus irmãos: vocês precisam se 
aproximar dele, porque se eu morrer, ele não pode ser jogado no lixo. 

Apesar de se sentir sobrecarregada com o provimento de cuidados ao irmão Cravo, 

Rosa pontua em sua narrativa que apóia as medidas implementadas pelo Governo 

Federal de desospitalização e retorno ao lar das pessoas com transtorno mental após 

longo período de internação psiquiátrica. O que põe em xeque é apenas a forma como 

estas pessoas vêm sendo reintegradas ao convívio familiar, sem que suas famílias 

estejam preparadas financeiramente e emocionalmente para efetivar esta reintegração.  

Eu me sinto sobrecarregada com ele (...).O que eu acho errado é a 
forma como eles estão voltando. Acho justo eles voltarem para casa, 
sendo tratados em casa, com as famílias acompanhando. A gente tem 
dificuldade de ir com eles para os cantos e ser bem recebido. A gente 
tem dificuldade de ir com ele para os médicos, porque tem médico e 
dentista que tem medo de atender pessoas assim, tem também a 
dificuldade de sair de ônibus com eles. 

Também Rosa expõe suas alegrias e compensações com o provimento de cuidados a 

Cravo, mesmo em face dos inúmeros obstáculos enfrentados cotidianamente para o 

cumprimento desta tarefa.                                

Valeu a pena mesmo assim (...).Eu gosto muito dele, ele é meu irmão. 
Fico pensando que ele já não tem pai e nem mãe, e os outros meus 
irmãos sabem se defender, mas ele não sabe (...).É muito difícil, mas, eu 
tenho muitos momentos bons com ele. Hoje em dia ele ainda faz mais 
coisa do que na época em que chegou do hospital, mesmo assim, ainda 
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em muitas atividades, ele precisa de ajuda. Praticamente, eu hoje posso 
dizer: na verdade, eu ganhei foi outro filho, um filho grande. 

Ao ser reintegrado ao convívio familiar, Ipê Amarelo enfrentou uma série de 

dificuldades para adaptar-se ao ambiente familiar, como esclarece Violeta: 

No princípio quando ele chegou era muito agressivo.Uma força danada, 
que quebrou tudo dentro de casa.Acho que ele tava acostumado com a 
agressividade do hospital, aí depois ele sentiu que o ambiente era 
diferente, que o tratamento era diferente, mas ele até hoje não mudou 
completamente.  

 Explica Violeta que, mesmo antes da internação psiquiátrica, Ipê Amarelo não 

mantinha um bom relacionamento afetivo nem com seus filhos nem com a própria 

esposa. Muitos conflitos e discussões eram gerados na dinâmica familiar, em função do 

uso excessivo de bebida alcoólica por parte de Ipê. Acontece que depois do longo 

período de internação psiquiátrica de Ipê Amarelo, a família acabou por estruturar a 

vida e a dinâmica familiar, sem a presença dele. E, se antes da internação psiquiátrica, 

já existia um distanciamento afetivo entre Ipê Amarelo e seus familiares, esse fato não 

foi alterado completamente com a reintegração do mesmo ao contexto familiar. 

Ele vivia num ambiente diferente. Praticamente ele era um estranho. 
Ainda somos estranhos. Ele só lembra do nome, mas não sabe nada da 
gente (...).Embora ele seja meu pai, eu tive medo da convivência e me 
senti invadida. Pelo menos ele melhorou!  

Para a família de Violeta, o CAPS não proporcionou mudanças substanciais ao estado 

de debilitação e dependência de seu genitor, após o longo período de internação 

psiquiátrica. Também as orientações obtidas nas reuniões de família deste serviço, não 

alteraram, na prática, as inúmeras dificuldades enfrentadas por sua família, ao 

reintegrar Ipê a convivência familiar.  

A gente achou que os de lá do CAPS eram diferentes dele, ele era mais 
dependente. Acho que ele passou uns três meses, mas, depois de tanto 
tempo de internação psiquiátrica, não achei que o CAPS ajudou ele a 
evoluir não. Nas reuniões de família, eles falavam e orientavam só de 
como lidar com ele, mas, isso, na prática, não  mudou a  dificuldade de 
lidar com ele em casa. 

Diferentemente de Rosa, Violeta afirma que em nenhum momento do processo de 

desospitalização e retorno ao lar de seu pai, Ipê Amarelo, sua família recebeu alguma 

orientação / informação ou encaminhamentos por parte de técnicos do programa social 

Rehabitar da PCR. 
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Eu nunca fui orientada em nada para lidar com ele. Não me lembro de 
nenhum órgão ter vindo visitá-lo, nunca ele recebeu visita de instituição 
(...).Nunca, nunca recebemos orientação de nada. Só fomos 
encaminhadas ao CAPS. Mas não me lembro de ter recebido visita de 
ninguém de programa de Prefeitura. 

 Violeta já era a principal responsável pelos cuidados a sua mãe no ambiente familiar. 

E, assim como previu, passou a acumular mais uma sobrecarga de trabalho, mediante 

o retorno ao convívio familiar do genitor, Ipê Amarelo.  

Eu já tinha um problema que era a minha mãe, aí acumulou mais um 
com a volta dele para casa. Porque ele só vinha final de semana, aí era 
rápido. 

 Na família de Violeta há um compartilhamento da divisão de tarefas para o provimento 

de cuidados a Ipê Amarelo e também à sua genitora. Esse revezamento de tarefas é 

efetuado entre três membros femininos da família: Violeta, sua irmã e sua tia materna. 

Eu ainda tenho a ajuda da minha irmã e da minha tia para cuidar dele e 
de minha mãe (...). Minha tia faz o café da manhã para ele e minha mãe. 
Quando minha irmã chega, dá o café a ele e o banho, e eu fico cuidando 
do almoço. Agora de tarde, fico sozinha com ele e minha mãe. 

Apesar de contar com a colaboração da tia e da irmã para cumprir as atribuições de 

cuidadora do seu pai, explica Violeta que a sobrecarga diária de responsabilidades vem 

ocasionando prejuízos à sua saúde mental.  

Qualquer dia quem vai ficar transtornada sou eu.Eu já estou com 
problema de memória. Tenho esgotamento de duas formas: física e 
mental. Se estiver cansada ou não, preocupada ou não, stressada ou 
não, doente ou não, tenho que cuidar dele.  

Também em relação aos aspectos da vida pessoal, narra Violeta que depois que 

assumiu os cuidados ao seu pai, sua participação em atividades extra-familiares se faz 

de modo limitado, ocasionado pela dependência integral deste parente de cuidados 

domiciliares. Para Violeta, a volta de Ipê Amarelo para casa, provocou um cerceamento 

da liberdade de todos os membros da família, que anteriormente a este fato já 

assumiam responsabilidades com o provimento de cuidados a sua mãe. 

Eu saía. Às vezes eu saía num dia e voltava no outro. Agora eu só tenho 
direito de ir na rua  para me divertir um vez no mês, quando 
muito(...).Porque a gente tinha mais liberdade, agora ficou mais restrito, 
porque tem que cuidar de dois. Foi uma pancada e tanto. 
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 Em sua narrativa, Violeta destaca que um dos obstáculos ao provimento de cuidados a 

Ipê Amarelo diz respeito ao baixo grau de autonomia que ele possui para efetuar as 

atividades básicas da vida diária como comer, tomar banho, dentre outras. Tal fato 

exige a presença em tempo integral de pessoas da família, sobretudo de Violeta, que 

possam ajudá-lo a completar a execução de algumas dessas atividades. 

Ele é totalmente dependente, não sabe nem usar colher. Tem que usar 
fralda também, porque não sabe usar o banheiro. Sozinho, com a mão 
dele, ele não faz nada. Se acostumou com isso no hospital (...).Também 
não tem noção nenhuma de dinheiro, não tem noção de realidade 
alguma, tomamos conta do cartão dele no banco. 

Violeta relata que o dinheiro da aposentadoria por invalidez recebida por Ipê Amarelo 

não é suficiente para cobrir os gastos adicionais decorrentes do seu tratamento no 

contexto familiar.     

O dinheiro é muito pouco para lidar com ele, só um salário mesmo. A 
alimentação dele é diferente, tem adoçante que é caro, tem também a 
fralda (...).Ele é tão dependente que até para levar ao médico tem que 
ser de carro, de táxi. Porque como ele é paradão, é impossível ir de 
ônibus com ele. 

Neste cenário, Violeta destaca que se houvesse a possibilidade de obter mais dinheiro, 

optaria por contratar uma pessoa para cuidar eventualmente de seus genitores, de 

modo a aliviar a sobrecarga de tarefas que lhe são atribuídas na função de cuidadora.  

Se eu pudesse ganhar mais dinheiro, eu colocava uma pessoa para 
cuidar deles dois, umas três vezes na semana, aí eu descansava um 
pouco. Porque para correr atrás de dois, é demais. 

Em sua entrevista, Violeta questiona quais são as razões econômicas que vêm 

impulsionando o processo de desospitalização e retorno ao lar das pessoas com 

transtorno mental, após longo período de internação psiquiátrica. 

O problema é que o dinheiro que era repassado era alto, aí eles 
deixavam o paciente, porque estavam lá comendo, isto antes dessa 
Lei.Agora, para ganhar mais dinheiro, eles devolvem à família, se 
aproveitam que a gente é leigo, e dizem que a sociedade tem que 
aceitá-los de volta. 

Por outro lado, mesmo considerando a sobrecarga financeira e emocional das famílias, 

Violeta apoia a reintegração ao convívio familiar dos parentes com transtorno mental, 

após internação psiquiátrica de longa permanência.  
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Acho legal o retorno dele. Mas a gente não tem assistência de nada, é o 
chamado “se vire”. Depois de 27 (vinte e sete) anos, voltar para a 
família? Acho que foi uma negligência do hospital, deixar uma pessoa 
quase trinta anos internado.Deixar uma pessoa debilitada, dessa 
maneira, voltar para a família(...).Deveria ter o meio termo. Não sei 
explicar. Porque também acho errado a família não querer e não aceitar 
a volta deles. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo principal: “conhecer os fatores que concorrem para 

obstaculizar e/ ou facilitar o provimento de cuidados à pessoa com transtorno mental na 

família após longa permanência em hospital psiquiátrico”. E, como objetivos 

específicos, delineamos as seguintes proposições: identificar e analisar as alterações 

ocorridas na dinâmica familiar (projeto de vida, dificuldades financeiras, estrutura de 

relações de gênero, dentre outras questões), a partir do retorno do parente com 

transtorno mental; e conhecer os recursos fornecidos e utilizados pelas famílias no 

âmbito das políticas públicas, em relevo, a política de Saúde Mental, de modo a 

favorecer a reintegração e o provimento de cuidados à pessoa com transtorno mental 

após longa permanência em hospital psiquiátrico.  

 Os sujeitos de pesquisa são Rosa e Violeta, que narraram sobre a experiência de 

cuidadoras dos seus respectivos parentes com transtorno mental, Cravo e Ipê Amarelo, 

os quais foram reintegrados ao convívio familiar após longo período de internação 

psiquiátrica. Foi utilizada a técnica de pesquisa do depoimento pessoal. Os 

depoimentos das cuidadoras Rosa e Violeta foram analisados a partir de três eixos 

temáticos: a convivência com o familiar com transtorno mental durante a internação no 

hospital psiquiátrico; o processo de desinstitucionalização; e o retorno ao convívio 

familiar.   

 A partir da análise do primeiro eixo temático, o caráter segregador, coercitivo e 

desumanizado típico das internações psiquiátricas em hospitais fechados é descrito nas 

narrativas das cuidadoras, especialmente de Rosa. O longo período de permanência 

em instituições desta natureza,traz, dentre outras implicações, prejuízos a capacidade 

da pessoa com transtorno mental de guiar de forma autônoma a sua própria vida.  

Neste cenário, há de se considerar que os pacientes vinculados a rede de hospitais 

psiquiátricos, pertencem as camadas mais empobrecidas da população, com baixa 

condições financeiras. O hospital psiquiátrico, imerso à realidade social contraditória, 

reproduz e reforça em sua assistência os antagonismos de classes presentes no 

sistema capitalista, através e, principalmente, do cerceamento e/ou negação constante 



83 

 

 

da fala, da autonomia, do potencial de crítica e dos sentimentos da população assistida 

em sua estrutura, de modo a preservar a manutenção da ordem e a perpetuação da 

existência destes hospitais. 

O principal fator facilitador para as famílias de Rosa e Violeta à época em que os 

parentes com transtorno mental estavam internados no hospital psiquiátrico, é revelado 

neste estudo nas poucas responsabilidades que mantinham de cuidados a estes 

parentes. Basicamente, as responsabilidades assumidas pelas famílias se limitavam a 

realização de visitas aos parentes no âmbito do hospital psiquiátrico, e também aos 

cuidados nas vindas de final de semana para casa. Neste sentido, contraditoriamente, 

apesar de configurar-se enquanto espaço de violência e segregação, os hospitais 

psiquiátricos servem, de certa forma, para aliviar a sobrecarga de cuidados das famílias 

com seus membros com transtorno mental, particularmente nos momentos de 

agudização da crise psíquica.   

Já a análise do segundo eixo temático, revela que as famílias de Rosa e Violeta não 

receberam a devida assistência do Estado para efetivar a reintegração ao convívio 

familiar dos parentes com transtorno mental após longo período de internação 

psiquiátrica. Neste sentido, os depoimentos de Rosa e Violeta sinalizam que suas 

famílias não foram escutadas e cuidadas pela Política de Saúde Mental, no momento 

da efetivação desta reintegração.   

As famílias de Rosa e Violeta foram comunicadas oficialmente do retorno ao convívio 

familiar dos parentes com transtorno mental com pouco tempo de antecedência. A partir 

de então, sentimentos de expectativa e ansiedade foram gerados nestas famílias, que 

não estavam preparadas financeiramente e emocionalmente para efetivar este retorno. 

Na narrativa da cuidadora Rosa, em especial, é possível identificar uma série de fatores 

que revelam a falta de condições financeira e a ausência de preparo da família para 

lidar com a problemática da doença mental no contexto doméstico. Estes fatores foram 

levados ao conhecimento da equipe técnica do hospital psiquiátrico, no sentido de 

esclarecer sobre os obstáculos enfrentados pela família de Rosa para promover o 

retorno de Cravo ao lar. No entanto, o discurso institucional promovido por esta equipe 

tratou apenas de valorizar a importância do núcleo familiar enquanto espaço de 
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proteção e afeto, em detrimento as condições desfavoráveis mencionadas pela família 

de Cravo, no momento da desopitalização. Neste sentido, acreditamos que a atual 

valorização do papel da família na legislação concernente a Política de Saúde Mental 

brasileira, não deve e não pode ser interpretada como substituição do papel do Estado 

enquanto principal responsável pela busca de efetivas soluções para o enfrentamento 

da problemática da reintegração ao convívio familiar de pessoas com transtorno mental 

após longo período de permanência em hospital psiquiátrico. 

Em relação aos recursos fornecidos pelas políticas públicas, em relevo a Política de 

Saúde Mental, a família de Violeta foi orientada pelo hospital psiquiátrico a dar 

continuidade ao tratamento de Ipê Amarelo no CAPS. Já a família de Rosa recebeu o 

apoio tanto dos técnicos vinculados ao hospital psiquiátrico quanto dos profissionais do 

programa Rehabitar da cidade do Recife, que encaminharam e acompanharam o 

processo de admissão de Cravo no CAPS.  

A análise do retorno ao lar de Cravo e Ipê Amarelo, torna evidente neste estudo que 

houve um acréscimo de atribuições e responsabilidades delegadas pelo Estado às 

famílias, no que se refere aos cuidados a estes parentes. Este dado de realidade traduz 

a face neoliberal da condução das políticas públicas, em relevo, a Política de Saúde 

Mental, que ao mesmo tempo em que privilegia o núcleo familiar enquanto local de 

proteção aos membros doentes e/ou fragilizados, minimiza as responsabilidades e 

funções do poder público no atendimento as problemáticas sociais.  

Nessas famílias estudadas, o provimento material de cuidados aos parentes com 

transtorno mental vem ocorrendo de forma precarizada. A renda financeira de Cravo e 

Ipê Amarelo, respectivamente oriundas do BPC da política de Assistência Social e da 

aposentadoria por invalidez do INSS, não são suficientes para suprir a integralidade de 

demandas que decorrem do seu tratamento na comunidade, no que diz respeito aos 

gastos com alimentação, transporte, dentre outros. Além disto, suas famílias não foram 

orientadas sobre a possibilidade destes parentes receberem acumulativamente a bolsa 

auxílio-reabilitação psicossocial do programa social De Volta Para Casa ou a Ajuda 

Financeira de que trata a Lei 16.782/ 2002 da cidade do Recife, a depender da análise 

das peculiaridades de cada caso. Neste sentido, há de se considerar que as famílias de 
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Cravo e Ipê Amarelo encontram-se imersas em situações de vulnerabilidades sociais e 

econômicas, com a maioria dos membros adultos desempregados e/ou exercendo 

atividades temporárias e sem vínculos trabalhistas. Em conseqüência, verifica-se que 

estas famílias sobrevivem em parte do dinheiro recebido pelos membros debilitados e 

enfermos do contexto familiar.   

 Em uma dessas famílias, especificamente na família de Cravo, constatamos que houve 

o apoio da equipe técnica do programa social Rehabitar da cidade do Recife, porém, as 

ações deste programa foram pontuais, sendo restritas ao encaminhamento de Cravo 

para tratamento no CAPS, além da efetivação de visitas domiciliares, apenas nos 

primeiros meses da sua volta para casa.   

 O contexto familiar de Cravo e Ipê Amarelo vem sendo afirmado pelo isolamento no 

espaço privado da família e pela dependência de cuidados em tempo integral. Ambos 

têm saídas esporádicas de casa, para idas a consultas médicas e/ou visitas familiares. 

Não apresentam, sobretudo Ipê Amarelo, progressos significativos em relação à 

autonomia para exercer atividades da vida diária. Esta constatação sinaliza falhas ao 

processo de desinstitucionalização a que foram submetidos, que limitou suas ações 

basicamente a reintegração ao convívio familiar e a garantia da continuidade do 

tratamento psiquiátrico na rede de saúde pública da cidade do Recife.  

As narrativas das cuidadoras Rosa e Violeta explicitam as diversas situações geradas 

no contexto familiar, pela falta de manejo e preparo para lidar com a sintomatologia do 

transtorno mental dos parentes que retornaram ao seu convívio.  Apenas Rosa ressalta 

em sua narrativa que as orientações obtidas nas reuniões de família promovidas pelo 

CAPS lhe serviram de fator facilitador da convivência com o irmão Cravo.    

Cravo e Ipê Amarelo estavam afastados do convívio familiar, respectivamente a 18 

(dezoito) e 27 (vinte e sete) anos, em virtude da internação psiquiátrica. O longo 

período de afastamento da convivência familiar, fragilizou os laços afetivos mantidos 

entre estes e seus familiares. A medida em que foram reintegrados ao convívio familiar, 

estes laços vem sendo ressignificados no contexto doméstico. No entanto, 

especialmente na família de Ipê Amarelo, o restabelecimento dos laços afetivos é 

realizado sob a mediação de inúmeros conflitos e divergências. Neste sentido, percebe-



86 

 

 

se o caráter contraditório que permeia o núcleo familiar, que ora apresenta sentimentos 

de acolhimento ao parente com transtorno mental, e ora demonstra sentimentos de 

rejeição a sua presença no contexto doméstico.  

A narrativa de Rosa é esclarecedora dos estigmas e rejeições sofridas pelo seu irmão 

Cravo em função do transtorno mental, tanto na comunidade, como na família, assim 

como no contato com os próprios profissionais de saúde. Este fato aponta a 

necessidade do Movimento de Reforma Psiquiátrica brasileira, concomitantemente a 

implementação da proposta de desinstitucionalização das pessoas com transtorno 

mental, realizar um trabalho contínuo de desconstrução dos preconceitos arraigados na 

sociedade sobre o entendimento da problemática da “loucura”.  

O provimento de cuidados a Cravo e Ipê Amarelo no ambiente doméstico, vem sendo 

marcado pelas construções sociais das relações de gênero, que historicamente 

evidenciam as mulheres enquanto responsáveis pelos cuidados aos parentes enfermos 

e/ou debilitados na família. Isto porque nas duas famílias de amostra de pesquisa, 

desde à época da internação psiquiátrica até a reintegração ao convívio familiar, os 

cuidados a Cravo e Ipê Amarelo vem sendo assumidos prioritariamente pelos familiares 

do sexo feminino, sobretudo das principais cuidadoras Rosa e Violeta. Neste sentido, 

observamos ainda que o trabalho feminino gratuito exercido pelas cuidadoras Rosa e 

Violeta não é considerado como atividade mercantil no capitalismo, estando à margem 

das atividades consideradas produtivas, e, em conseqüência, não é remunerado.   

 Neste cenário, este estudo revelou que Rosa e Violeta vêm apresentando alterações 

em seus projetos de vida pessoais, em função das atribuições que lhe são conferidas 

na qualidade de cuidadoras dos parentes com transtorno mental no ambiente 

doméstico. Ambas têm apresentado dificuldades de participação social em eventos 

extra-familiares, considerando a necessidade de dedicação em tempo integral de 

cuidados a estes parentes. Com relação aos projetos laborais, apenas Rosa exerce 

uma atividade remunerada em caráter temporário, porém, os ganhos financeiros obtidos 

com a execução desta atividade servem, entre outros fins, para complementar as 

despesas com o tratamento do seu irmão Cravo no ambiente doméstico. Especialmente 

na narrativa de Violeta, verificamos que o desgaste diário gerado pelas atividades 
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decorrentes do ato de cuidar, para além da sobrecarga de trabalho e do esforço físico, 

vem provocando prejuízos também a sua saúde mental, onde a mesma queixa-se de 

irritabilidade e dificuldades de memorização. 

Apesar de todos os obstáculos que vem sendo vivenciados pelas famílias de Rosa e 

Violeta desde a desospitalização até o retorno ao lar dos parentes com transtorno 

mental, percebemos que estas famílias apóiam a efetivação da reintegração ao 

convívio familiar destes parentes. Concomitantemente, os depoimentos de Rosa e 

Violeta também denunciam a sobrecarga financeira, emocional das famílias ao efetivar 

esta reintegração. 

Essas famílias vêm assumindo o provimento de cuidados aos parentes com transtorno 

mental, em uma realidade complexa, marcada pela retração do Estado no fomento e na 

execução das políticas públicas. Faz-se necessário à concretização de ações efetivas 

que possam garantir as famílias à possibilidade de reintegração ao convívio familiar dos 

membros com transtorno mental, após longo período de internação psiquiátrica; ações 

estas que envolvam a garantia de medicação ininterrupta, a garantia de terapia para as 

pessoas com transtorno mental e familiares, a ampliação dos CAPS abertos durante 

24h, a ampliação dos leitos psiquiátricos em hospitais gerais, a garantia de lugar para 

tratamento psiquiátrico nos momentos de agudização da crise psíquica, a articulação 

constante entre o CAPS e PSF na atenção à pessoa com transtorno mental, dentre 

outras.  Entendemos ainda que é imprescindível, que para além da implantação de 

programas focalizados e ampliação de serviços extra-hospitalares, os instrumentos da 

Política de Saúde Mental estejam associados a outras políticas públicas, de modo a 

assegurar emprego e renda, qualificação profissional, alfabetização e elevação dos 

níveis de escolaridade, dentre outras questões, tanto para a pessoa com transtorno 

mental quanto para a sua família. 

Especificamente em relação a  política de desospitalização implementada pela PCR, 

entendemos que faz-se necessário resgatar experiências de trabalho como a  

vivenciada no ano de 2004 em um hospital psiquiátrico da cidade do Recife, 

operacionalizando diretrizes da DESAM (UCHÔA,2007). Experiência esta que buscou 

compreender a complexidade do transtorno mental em seus múltiplos aspectos, sejam 
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estes clínicos, psicológicos, sociais, além de preocupar-se com o entendimento da 

dinâmica familiar das pessoas em sofrimento mental. Acreditamos que é a partir do 

interior da própria estrutura dos hospitais psiquiátricos, mesmo antes da alta hospitalar, 

que caberá a PCR, através da Coordenação de Saúde Mental, pensar o início do 

processo de reinserção social da pessoa com transtorno mental.Neste sentido, também 

pontuamos a necessidade do Programa Rehabitar, na linha de atuação DVFO, elaborar 

estratégias e ações sociais voltadas para atenção aos cuidadores (as) das pessoas 

com transtorno mental na família.  

Neste cenário, como já dito, consideramos o PVC e o Programa Rehabitar da cidade do 

Recife, importantes instrumentos no campo da Política de Saúde Mental, no tocante a 

reinserção social de pessoas com transtorno mental egressas de longo período de 

internação psiquiátrica. No entanto, é preciso que a Política de Saúde Mental da Cidade 

do Recife privilegie a implantação de outros serviços destinados a este público, a 

exemplo dos Centros de Convivência. Além disto, a equipe envolvida na política de 

desospitalização da PCR, deve intensificar uma metodologia de trabalho de base 

territorial, que potencialize recursos e experiências existentes a nível comunitário, de 

modo a impactar a possibilidade de transformação da vida concreta das pessoas 

oriundas de longo período de permanência em hospital psiquiátrico que retornam ao 

convívio familiar e suas famílias. E, especialmente na cidade do Recife, faz-se 

necessário a mobilização de técnicos, usuários e familiares da Política de Saúde Mental 

e demais movimentos sociais e instâncias de controle social, de modo a cobrar 

condução política favorável a plena implementação da LEI 16.782/2002 desta cidade. 

Reiteramos nosso posicionamento favorável à proposta de desinstitucionalização da 

Política de Saúde Mental brasileira, com a possibilidade de retorno da pessoa com 

transtorno mental ao convívio com a família de origem, após longo período de 

afastamento em função de internação psiquiátrica. Ressaltamos, no entanto, a 

necessidade de que esta reintegração ao convívio familiar seja conduzida 

prioritariamente pelo Estado, através da oferta de políticas públicas universais e de boa 

qualidade, que atendam as demandas integrais da reinserção social dessa população 

específica, com ações pautadas na tríade da comunidade, da família, e da garantia de 

trabalho formal.     
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Apesar da Prefeitura da Cidade do Recife, através da Coordenação de Saúde Mental, 

não ter dado resposta ao ofício encaminhado pela Pós-Graduação em Serviço Social 

da UFPE, o qual solicitava os dados correlatos a esta pesquisa, enviaremos uma cópia 

deste estudo ao referido órgão. A condição de pesquisadora, assistente social, 

funcionária da PCR e militante do Movimento de Reforma Psiquiátrica, nos obriga a 

solicitar providências ao poder público, quanto ao processo de (des) assistência 

revelado neste estudo às famílias de Rosa e Violeta, no momento em que acolheram os 

parentes com transtorno mental egressos de longo período de internação psiquiátrica 

no lar.  

Por fim, entendemos que o Movimento de Reforma Psiquiátrica brasileira não findou 

suas ações ao propor a implementação da proposta de desinstitucionalização. Ao 

contrário, no momento em que anuncia o objetivo da eliminação da internação 

psiquiátrica, concomitantemente, direciona, deflagra e confirma a necessidade de 

ampliação do campo da desinstitucionalização, nos termos da perspectiva basagliana. 
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ANEXO 2 
 
 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Eu ______________________ declaro que, aceito participar do estudo intitulado “A 
Família e o Provimento de Cuidados à Pessoa com Transtorno Mental no Contexto da 
Desinstitucionalização” vinculado à Pós Graduação de Serviço Social, da Universidade 
Federal de Pernambuco – UFPE. 
 
Atesto para os devidos fins e a quem interessar possa de que fui pleno e devidamente 
informado pelo pesquisador acerca do conteúdo do estudo que será utilizado 
exclusivamente para fins científicos, tendo como objetivo principal “conhecer os fatores 
que concorrem para obstaculizar e/ ou facilitar o provimento de cuidados à pessoa com 
transtorno mental na família após longa permanência em hospital psiquiátrico”.  
 
Declaro ter conhecimento de que o estudo não oferece risco a minha saúde e que todas 
as informações coletadas durante as entrevistas utilizando a técnica de “depoimento 
pessoal” serão utilizadas apenas para o estudo supracitado e jamais para outra 
finalidade, sendo assim preservado o meu anonimato. Afirmo que fui esclarecido (a) de 
que possuo o direito de desistir a qualquer momento da participação deste estudo, sem 
sofrer qualquer prejuízo a minha pessoa. 
 
Receberei, portanto, como comprovação deste compromisso, a segunda via deste 
documento, enquanto a primeira via permanecerá com o pesquisador. 
 
Assinatura do Entrevistado: 
 
_________________________________________________________________ 
 
Assinatura do Entrevistador: 
 
__________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Recife, ___ de ________________ de 200___. 
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ANEXO 3 

 

O DEPOIMENTO PESSOAL DA CUIDADORA ROSA, IRMÃ DE CRAVO 

 

1.1 A convivência com o familiar com transtorno mental durante a internação no 

hospital psiquiátrico 

Quando ele estava no hospital a responsabilidade era mais de minha irmã. Ela que 

visitava mais ele. A gente só sabia mais dele porque ela é quem falava. Quem pegava 

ele no final de semana, às vezes, era ela, eu não ia não.Eu tava trabalhando nessa 

época! 

Quando ele foi internado, minha mãe estava viva. Quem o internou foi minha mãe. Aí 

depois que minha mãe morreu, pra ele foi prejuízo total. Para ele foi muito mais prejuízo 

do que para a gente, porque ele ficou lá, praticamente ele ficou sozinho. Depois de um 

tempo da morte de minha mãe, minha irmã passou a tomar conta dele. 

Eu vendo minha irmã sem disposição para colocar os papéis para frente (referente à 

concessão do BPC), aí dei uma virada.Ele estava lá jogado, sem ninguém, achei 

melhor pegar os papéis dele e resolver.Aí eu fiz um acordo com minha irmã:eu vou 

andar para resolver o dinheiro dele, então fica com a responsabilidade dele eu e você, 

dividimos nós duas. Mas só que foi ao contrário, porque ela faleceu. 

Comecei a visitá-lo toda quarta-feira e trazer no final de semana. Quando ele vinha, não 

sabia fazer nada, era praticamente uma criança grande. Para beber água, para comer, 

ele não sabia nem tomar banho. 

Quando a gente ia visitá-lo estava todo sujo. Ficava lá sem tomar banho.Se você 

levasse uma roupa nova, muitas vezes, você não encontrava depois. Ficava enrolado 

em lençóis. Diziam que lá tinha armário, mas ele não tinha tino para guardar. 
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1.2 O processo de desinstitucionalização 

 

Eu comecei a andar com os papéis dele em 2003, tome tempo. Foi na mesma época 

em que a “Clínica” ia fechar (a clínica refere-se ao hospital psiquiátrico onde Cravo foi 

internado), e as meninas (as “meninas” são funcionárias do hospital) lá da direção me 

chamaram para conversar. Perguntaram se não tinha um jeito de eu ficar com ele, se 

eu não podia fazer um teste. Disseram que era melhor ele voltar para casa do que ser 

transferido, porque lá ele ia sofrer; não ia se adaptar, porque os outros eram violentos. 

Perguntaram se não tinha um jeito de ficar com ele, de fazer um teste. 

Me comoveu deixar ele desse jeito. Aquilo doeu, eu disse a elas: vou ver se eu 

aguento, se eu não tiver condições de ficar com ele, eu peço ajuda. Ele passou 18 

(dezoito) anos internado.   

Elas (funcionárias do hospital) me chamaram numa sala. Disseram que os que tinham 

família estavam sendo lotados em casa. 

Eu fiquei com medo, eu não sabia como ele ia reagir em casa. E se ele não 

obedecesse, eu tinha medo dele sair na rua, correndo. Confesso a você que não foi 

uma notícia muito boa na minha vida. Mas o hospital tava fechando e, quem tinha 

família, tinha que voltar para casa. 

Quando me chamaram para dar a notícia que ele ia voltar para casa, isso foi só 15 

(quinze) dias antes dele vir. Eu disse: Jesus! . Eu ainda estou andando com os papéis, 

ele não tem dinheiro, e as condições financeiras para dar comida a ele? Ele não tinha 

nada, praticamente sem roupa, foram os vizinhos que me ajudaram. 

Quando eu recebi a notícia que ele ia voltar para casa, aí eu pensei: como é que vai 

ser, quem vai cuidar dele em casa? Nessa época, meu marido trabalhava, meus dois 

filhos eram menores.  Eu trabalhava, mas não ganhava nem um salário mínimo.  

E eu disse a elas no hospital. E como é que vai ser quando ele precisar de remédio? Aí 

elas responderam que ele ia ficar no CAPS, que ele ia receber remédio, que eu ia 

receber toda a assistência. Mas disse a elas que era preciso elas  levarem  ele comigo 

para o CAPS, porque senão iam dizer que não tinha  vaga. 
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A menina do hospital que tava acompanhando o caso dele me levou para o CAPS. Lá 

no CAPS, ela contou a história dele todinha. 

 

1.3 O retorno ao convívio familiar 

 

Eu não fui ajudada não. Realmente ele é meu irmão, ele é meu sangue, eu não posso 

jogar ele por aí, vou ter que ficar com ele. 

O programa da Prefeitura ajudou a entregar a gente às meninas do CAPS. Eu não tinha 

recebido dinheiro nenhum, quando ele veio para casa. Eu dei entrada nos papéis dele 

em 2003, mas como eu tinha que dar entrada ainda numa curatela, aí demorou. Ele 

saiu do hospital no dia 15 de junho de 2004. 

Para mim, eu ia conseguir botar tudo em ordem antes dele chegar! Mas a curatela 

demorou muito, foi um juiz substituto que autorizou, quando eu disse que tinha um 

irmão doente mental que estava voltando para a casa, e eu não tinha dinheiro para 

cuidar dele. 

No início, quando ele voltou para casa, elas da Prefeitura visitaram ele durante 3 

meses. Depois, passaram a visitá-lo de 6 em 6 meses e depois, pararam. Quando elas 

chegavam, perguntavam como ele estava e só. Só visita.  Mas, assistência, assim de 

ajuda, isso não. Mas, nunca mais ninguém da parte do Programa da Prefeitura veio 

visitar ele. De 15 em 15 dias, quando ele vai ao CAPS tomar injeção, aí elas perguntam 

como ele está, mas aqui em casa faz tempo. Que eu lembre, a última vez que veio uma 

pessoa do CAPS aqui em casa, foi no início deste ano. 

Quando ele saiu da clínica (hospital psiquiátrico), eu só tive assistência do CAPS. 

Meu irmão mais velho ficou querendo se revoltar com Humberto Costa, que fez o 

Programa De Volta Para Casa. Ele dizia: “tá vendo, ele inventou o Programa, porque 

ele não tem um paciente assim em casa”. 

O que eu acho errado é a forma como eles estão voltando. Acho justo eles voltarem 

para casa, sendo tratados em casa, com as famílias acompanhando. A gente tem 
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dificuldade de ir com eles para os cantos e ser bem recebido. A gente tem dificuldade 

de ir com eles para os médicos, porque tem médico e dentista que tem medo de 

atender pessoas assim, tem também a dificuldade de sair de ônibus com eles. Eu era 

leiga, não sabia de nada, não sabia se dava nele, se puxava, se usava de força. Foi na 

reunião do CAPS de família, com cada uma contando sua história, elas me orientando, 

que eu fui aprendendo um pouco. A família é desorientada para viver com gente doente 

mental. 

Eu já estava trabalhando há a mais de 15 anos, sem carteira assinada. Aí eu falei com 

meu patrão, disse a ele do meu irmão, ele já estava falindo, aí ele juntou o útil ao 

agradável e fez um acordo comigo. Saí e não tive mais condições de trabalhar por 

causa do meu irmão. Eu fiz um acordo com meu serviço, depois de mais de 10 anos, 

recebi 3.000 mil reais, ainda em pedaços. Foi justamente na época que ele chegou em 

casa. 

Com o dinheiro do acordo do meu serviço, eu comprei roupa para ele, paguei as 

passagens de ônibus. Todo mês eu ia duas vezes no Fórum para conseguir a curatela. 

Ele chegou em casa em junho/2004 e o dinheiro dele só saiu em outubro do mesmo 

ano. 

Quando ele voltou foi um sufoco! Quando ele chegou em casa, minha filha, a gente não 

sabia lidar com ele. Ele não sabia tomar banho, escovar a boca dele, comer.  Para ele, 

o errado era o certo. Ele tirava a roupa o tempo inteiro, até hoje ele tem essa mania. Ele 

ia o tempo inteiro para a casa dos vizinhos, pedir tudo que ele queria. Tinham uns 

vizinhos que falavam assim: “quem tem seus doidos que tome conta, doido é para ficar 

internado e não na porta dos outros perturbando não”. Uns poucos consideravam que 

ele era doente, mas a maioria chamava ele de “doido”. 

Até hoje ele tem medo de cadeado, ele pensa que a gente vai deixar ele preso.  

Quando ele acorda, ele sai logo de casa e fica na porta, só entra em casa para dormir. 

Quando ele está calmo, muito calmo, ele ainda entra em casa, mas, se ele tiver agitado, 

dá muito trabalho para entrar.  Se ele quiser sair de casa e alguém impedir, ele é capaz 

de empurrar, por isso tem que ter jeito para lidar com ele. 
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Assim que ele saiu do hospital, ele já estava inscrito no CAPS. No início, ele ficava lá de 

08h até às 17h, e depois só meio período. O CAPS me ajudou porque ele ficou lá o 

tempo inteiro no início, e também dava a medicação. Ajudaram em muitas coisas: como 

a ensiná-lo a comer, e também me explicaram como conseguir a carteira de livre 

acesso, para ele andar de ônibus sem pagar nada. Também quando eu dizia que ele 

tava “aperriando” na porta dos vizinhos, elas lá do CAPS diziam que se preciso fosse, 

elas fariam uma reunião com estes vizinhos, ou aqui em casa ou em um colégio, para 

explicar que ele não fazia aquilo porque queria, mas, por conta do problema mental 

dele.  

Hoje em dia, a ajuda do CAPS é só com a medicação e com o Psiquiatra. Quando ele 

teve alta, queriam que ele ficasse sendo atendido na Madalena, no ambulatório. Mas 

quando fui ao ambulatório, fiquei sabendo que não estavam atendendo a novatos, e a 

médica só o atendeu ele porque o conhecia, porque ela também já tinha trabalhado no 

Hospital. Aí eu voltei ao CAPS e disse: eu não vou ficar nesse para lá e para cá, fiquei 

insistindo e disse que queria que ele ficasse sendo atendido no CAPS, mesmo de alta. 

Eu só sei que fizeram uma reunião e deixaram ele ficar sendo atendido no CAPS pelo 

Psiquiatra e também receber medicação. De vez em quando, ainda tentam me botar de 

fora do CAPS, e alguns técnicos ficam dizendo que ele deveria ser atendido no 

ambulatório e não lá no CAPS. 

Não sei o que é, acho que os dentistas e os médicos têm medo de dar injeção, 

anestesia a ele porque ele é assim. Muita dificuldade, porque tem médico do posto que 

não quer atender ele não. Uma das maiores dificuldades de conviver com ele hoje é a 

questão dos médicos, ou não atendem ou tem também a questão da demora das 

consultas.  

Minhas irmãs até hoje têm medo dele. Eu procuro não demonstrar medo dele. Quando 

ele quer uma coisa e esta coisa não é dada, ele morde as mãos, aumenta o olho e 

ameaça dar um murro; mas eu procuro não demonstrar medo dele e o enfrento. Ele é 

agressivo, é porque eu aprendi com o tempo a lidar com ele, mas, se não tiver cuidado, 

quando não fazem o que ele quer, ele empurra. 

Hoje em dia eu só faço “bico” de faxina. 
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Eu tenho toda uma obrigação com ele. Banhos, por exemplo, quando eu quero que ele 

tome um banho decente, eu tenho que orientar. A comida eu tenho que colocar no prato 

dele, e chamar para comer na mesa. Roupa, quando quero que ele fique certinho, 

tenho que trocar. Tenho que levar ao médico quando precisa, qualquer lugar eu tenho 

que ir com ele, ele apenas vai sozinho numa “venda” aqui perto de casa. Quando ele é 

agressivo fora ou dentro de casa, me chamam logo. 

Quando eu saio de casa, já deixo tudo organizado, com a medicação separada. 

Quando eu saio para demorar, eu fico muito preocupada com ele, porque ele é 

totalmente dependente de mim. Meus filhos ainda cuidam um pouco dele, e meu marido 

também cuida quando não está “bêbado”.Quando eu não estou em casa, ele fica ainda 

mais preso, não deixam ele fazer nada, ele fica ainda mais nervoso, é impedido de 

tudo. 

A minha vida ficou totalmente presa. Não posso mais ter emprego fixo. Por que quem 

vai ficar com ele? Quem vai levar ele ao médico? Quem vai dar comida a ele?  Minha 

filha e meu marido fazem uma coisa e outra, umas besteiras para ele, mas só eu tenho 

paciência. E também esta minha filha tem medo de cuidar dele, aí piora mais ainda a 

situação. 

Eu não posso mais viajar sem ele. Só posso assim ir à Igreja, porque ninguém quer  

passar  à noite com ele.Ele também não faz nada fora de casa, só sai para ir ao 

médico, e apenas vai para alguma diversão se estiver na minha companhia.Seria bom 

se ele aprendesse coisas novas. 

Valeu a pena mesmo assim. Ele tem pânico de cadeado até hoje, porque ficou muito 

tempo preso. 

O governo precisa orientar mais as famílias. O dinheiro não é só para ele, para ser 

sincera, eu uso também para fazer compras, basicamente compro comida com o 

dinheiro dele. Só que ele precisa de muitas coisas, e o dinheiro dele não dá pra 

comprar. Eu já faço esses “biscaites” para ajudar nas despesas de casa e também com 

ele. Ele come muito, alimentação é cara, o dinheiro é muito pouco. 

Tudo tem a ver com dinheiro. Roupa, alimentação, por isso o governo devia dar mais 

dinheiro para eles. 
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Hoje é dia 30 de julho, eu marquei um exame de hemograma dele somente para o dia 

21 de agosto. Daqui que ele faça e saia o resultado são mais dois meses. Os serviços 

que cuidam dele são lentos demais!  

Eu me sinto sobrecarregada com ele.Digo aos meus irmãos, que eles tem que aprender 

a lidar com ele, porque se eu morrer. 

Eu já briguei com minha família por causa dele, com minhas irmãs. Porque até hoje elas 

o tratam como se ele tivesse uma doença contagiosa. Elas não colocam os filhos delas, 

assim como os netos no colo dele. 

Um dia ele foi em um aniversário e a vizinha disse:o que é que esse “doido” está 

fazendo aqui?  Desde esse dia eu corto ele dos aniversários aqui dos vizinhos, nem vai 

ele e nem eu, para evitar aborrecimento. Ele só vai em festa de família,  aí eu  deixo ele 

sentado junto de mim. 

Eu gosto muito dele, ele é meu irmão.Fico pensando que ele já não tem pai e nem mãe, 

e os outros meus irmãos sabem se defender, mas, ele não sabe. Digo a meus irmãos: 

vocês precisam se aproximar dele, porque se eu morrer, ele não pode ser jogado no 

lixo. 

É muito difícil, mas, eu tenho muitos momentos bons com ele. Hoje em dia ele ainda faz 

mais coisa do que na época em que chegou do hospital, mesmo assim, ainda em 

muitas atividades, ele precisa de ajuda. Praticamente, eu hoje posso dizer:na verdade, 

eu ganhei foi outro filho, um filho grande. 
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O DEPOIMENTO PESSOAL DA CUIDADORA VIOLETA, FILHA DE IPÊ AMARELO 

 

1.1 A convivência com o familiar com transtorno mental durante a internação 

no hospital psiquiátrico 

 

Responsabilidade era só quando a gente ia no final de semana visitá-lo, e levava 

comida e cigarro. Na época ele ainda fumava. De vez em quando ele vinha no final de 

semana para casa. 

Tudo de médico era por lá mesmo.Só uma vez ele levou uma queda, aí elas 

(funcionárias do hospital) chamaram a gente para comunicar. 

Ia eu, minhas irmãs e minha mãe, revezamos durante os 27 (vinte e sete) anos as 

visitas a ele. Mas, depois minha mãe adoeceu, e apenas as filhas passaram a ir visitá-

lo. 

Quando ele vinha no final de semana, muitas vezes vinha agressivo, ou então parado 

demais. Quando ele vinha parado demais, elas diziam que eram os remédios. Tanto 

fazia ele vir de um jeito ou de outro, mas elas não explicavam muito. 

 

1.2 : O processo de desinstitucionalização 

 

Já tava uma conversa na época que eles iam voltar para casa.Teve uma reunião na 

Câmara, onde disseram que era muito dinheiro que o SUS gastava, por isso eles 

tinham que voltar para casa.  

O hospital chamou a gente e disse que ele iria voltar para casa.Aí a gente ficou sem 

saber o que fazer, sem saber como lidar com a situação, todo mundo ficou na maior 

expectativa. Chegou o dia que tinha que ser, o dia da vinda dele, aí não teve chance, 

ele voltou. 
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Quando eu soube que ele ia voltar para casa, pensei logo: “vai sobrar para mim porque 

eu fico em casa”. Mas, fazer o que, né? 

Foram apenas 2 (dois) meses. Ele saiu em 2006.Já vinham falando da saída dele, mas 

foram 2 (dois) meses antes que a gente ficou sabendo. 

Do hospital, mandaram ele para o CAPS, foi a única orientação que tivemos. 

 

1.3 O retorno ao convívio familiar 

 

A gente achou que os de lá do CAPS eram diferentes dele, ele era mais dependente. 

Acho que ele passou uns três meses, mas, depois de tanto tempo de internação 

psiquiátrica, não achei que o CAPS ajudou ele a evoluir não. Nas reuniões de família, 

eles falavam e orientavam só de como lidar com ele, mas, isso, na prática, não  mudou 

a  dificuldade de lidar com ele em casa. 

Nunca, nunca recebemos orientação de nada. Só fomos encaminhadas ao CAPS. Mas 

não me lembro de ter recebido visita de ninguém de programa de Prefeitura. 

 O dinheiro dele é de aposentadoria por invalidez, porque antes da internação ele 

trabalhava normal. Ele mudou de hospital duas vezes, e passou ao todo 27 (vinte sete) 

anos internado. 

Embora ele seja meu pai, eu tive medo da convivência e me senti invadida. Pelo menos 

ele melhorou! 

Eu já tinha um problema que era a minha mãe, aí acumulou mais um com a volta dele 

para casa. Porque ele só vinha final de semana, aí era rápido. 

Ele vivia num ambiente diferente.Praticamente ele era um estranho. Ainda somos 

estranhos. Ele só lembra do nome, mas, não sabe nada da gente. 

Tivemos dificuldades com convivência/adaptação, ainda temos até hoje. Porque a 

gente tinha mais liberdade, agora ficou mais restrito, porque tem que cuidar de dois. Foi 

uma pancada e tanto. 
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No princípio quando ele chegou era muito agressivo. Uma força danada, que quebrou 

tudo dentro de casa. Acho que ele tava acostumado com a agressividade do hospital, aí 

depois ele sentiu que o ambiente era diferente, que o tratamento era diferente, mas, ele 

até hoje não mudou completamente. Até hoje é uma dificuldade para ele vestir a roupa, 

comer, andar sozinho. 

Quando ele recebeu alta, só com a papeleta do hospital é que ficamos sabendo que ele 

era diabético. 

Eu saía. Às vezes eu saía num dia e voltava no outro. Agora eu só tenho direito de ir na 

rua  para me divertir um vez no mês, quando muito. 

Lá no hospital era bom, tinha quem cuidasse dele.Tinha quem desse banho, comida, 

em casa é só a família. 

Eu ainda tenho a ajuda da minha irmã e da minha tia para cuidar dele e de minha mãe. 

Minha tia faz o café da manhã para ele e minha mãe. Quando minha irmã chega, dá o 

café a ele e o banho, e eu fico cuidando do almoço. Agora de tarde, fico sozinha com 

ele e minha mãe. A casa tem que ficar o tempo inteiro fechada, porque todos os dois 

gostam de fugir de casa. 

Ele é totalmente dependente, não sabe nem usar colher. Tem que usar fralda também, 

porque não sabe usar o banheiro. Sozinho, com a mão dele, ele não faz nada.   

Ele é tão dependente que até para levar ao médico tem que ser de carro, de táxi. 

Porque como ele é paradão, é impossível ir de ônibus com ele. Também não tem noção 

nenhuma de dinheiro, não tem noção de realidade alguma, tomamos conta do cartão do 

banco dele. 

Eu nunca fui orientada em nada para lidar com ele. Não me lembro de nenhum órgão 

ter vindo visitar ele, nunca ele recebeu visita de instituição. 

Qualquer dia quem vai ficar transtornada sou eu. Eu já estou com problema de 

esquecimento, de memória. Tenho esgotamento de duas formas: física e mental. Se 

estiver cansada ou não, preocupada ou não, estressada ou não, doente ou não, tem 

que cuidar dele. 



108 

 

 

O dinheiro é muito pouco para lidar com ele, só um salário mesmo. A alimentação dele 

é diferente, tem adoçante que é caro, tem também a fralda.  

Se eu pudesse ganhar mais dinheiro, eu colocava uma pessoa para cuidar deles dois, 

umas três vezes na semana, aí eu descansava um pouco. Porque para correr atrás de 

dois, é demais. 

Acho legal o retorno dele. Mas, a gente não tem assistência de nada, é o chamado “se 

vire”. Depois de 27 (vinte e sete) anos voltar para família? Acho que foi uma negligência 

do hospital, deixar uma pessoa quase trinta anos internado. Deixar uma pessoa 

debilitada dessa maneira, voltar para a família. 

O problema é que o dinheiro que era repassado era alto, aí eles deixavam o paciente, 

porque estavam lá “comendo”, isto antes dessa Lei. Agora, para ganhar mais dinheiro, 

eles devolvem à família, se aproveitam que a gente é leigo, e dizem que a sociedade 

tem que aceitá-los de volta. 

Deveria ter o meio termo. Não sei explicar. Porque também acho errado a família não 

querer e não aceitar a  volta deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


