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RESUMO 
 

A tese em apreço surgiu a partir da necessidade de compreender melhor como 
ocorre a reinserção de pessoas com transtorno mental no mercado de trabalho, na 
cidade do Recife, Pernambuco. Como ponto de partida, considerou-se que a 
reestruturação produtiva que promove a redução significativa dos postos de trabalho 
torna cada vez mais difícil o acesso aos referidos postos e em muitos casos 
inviabiliza a participação de pessoas com vulnerabilidades. Por outro lado, o 
transtorno mental não deve ser considerado um impeditivo para o trabalho, e 
partindo desse pressuposto, questionou-se quais seriam os fatores que além do 
biológico poderiam interferir no reengajamento de pessoas com transtornos mentais 
em atividades produtivas geradoras de renda. Para obter tais respostas, foram 
ouvidas 44 pessoas, sendo 16 usuários, 12 familiares e 14 técnicos de serviços de 
saúde mental tipo CAPS no segundo semestre de 2006. Através da análise do 
conteúdo das falas dos entrevistados, com auxílio do software ALCESTE, foi 
possível concluir que apesar do trabalho ser considerado um direito e um elemento 
de suma importância na vida dos seres humanos, quando se trata de pessoas com 
transtorno mental, o estigma e a falta de conhecimento sobre o assunto, fazem com 
que usuários e familiares tenham dúvidas ou mesmo descrédito em relação às 
possibilidades de reinserção no trabalho. Pessoas que mantêm alguma atividade 
produtiva após o transtorno mental são em geral mais otimistas em relação ao 
futuro, independentemente do diagnóstico clínico. Os técnicos identificaram que 
falhas na execução das políticas públicas em saúde mental contribuem para 
aumentar as dificuldades na reinserção econômica. Observou-se ainda um 
distanciamento contextual entre as falas dos três grupos entrevistados, ficando de 
um lado os usuários e seus familiares, e do outro, os técnicos dos serviços. Cabe ao 
Estado, proporcionar aos técnicos a instrumentalização necessária para que em sua 
prática, estes possam buscar as melhores condições de interlocução e dessa forma 
contribuir com a inclusão sócio-econômica das pessoas com transtornos mentais, 
mantendo sempre o foco nos princípios da reforma psiquiátrica e consequentemente 
da reinserção social. 
 
Palavras-chave: reinserção social, trabalho, exclusão social, saúde mental, direitos 
sociais. 



 

FRAZÃO, I. S. “I think mentally ill people can work. I work and am I not mentally 
ill?” The process of reinserting mentally ill people into the work market. 
Doctoral Dissertation. Social Services Department – Universidade Federal de 
Pernambuco, 2007. 
 
 

ABSTRACT 
 

This thesis emerged from the need to better understand how the insertion of mentally 
ill people into the work market happens, in the city of Recife, Pernambuco. As a 
starting point, it was considered that the productive restructuring which promotes the 
significant lowering of the number of work spots only makes the access to these 
spots harder and, many times, impossible for people with these vulnerabilities to take 
part in. On the other hand, mental illnesses shouldn’t be considered a hinderer in 
regards to the accomplishment of the work itself, and from this premise, we 
questioned which factors, other than that biological one, could interfere in the 
engagement of people with mental disorders in productive money-making activities. 
To acquire such answers, users, family members and technicians of mental health 
services CAPS were heard, in the second semester of 2006. Through the analysis of 
the contents of the interviewed people’s speech it was possible to conclude that 
although work is considered a legal right and a highly important element in a person’s 
life, when it comes to mentally ill people, the stigma and the lack of information on 
the subject make users and family members doubtful or even in disbelief regarding 
the possibility of reinsertion into a workplace. People who keep any productive 
activity after the mental disorder are, in general, more optimistic about the future, 
regardless of the clinical diagnosis. The technicians identified that flaws in the 
execution of public politics in the mental health area contribute to the increase of the 
difficulties for economical reinsertion. Furthermore, it was observed that there was a 
contextual separation among the speeches of the three groups that were interviewed, 
establishing, on one side, users and family members and, on the other side, the 
service’s technicians. It is up to the State to provide these technicians with the 
necessary instruments so that, in their practice, they’ll be able to seek the best 
mediating conditions and, then, contribute to the social-economical inclusion of 
people with mental disorders, keeping focused on the principles of psychiatric reform 
and consequent social reinsertion. 
 
Keywords: social reinsertion, work, social exclusion, mental health, social right. 
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RÉSUMÉ 

 

Cette thèse est née de la nécessité de mieux comprendre comment se passe la 
réinsertion des personnes qui ont des troubles mentaux dans le marché du travail, à 
Recife, Pernambouc. D’emblée, nous avons considéré que la restructuration 
productive qui stimule la réduction significative des postes de travail rend chaque fois 
plus difficile l’accès à ces postes et dans plusieurs cas ne facilite pas la participation 
des gens vulnérables. Par contre, les troubles mentaux ne doivent pas être 
considérés un empêchement pour le travail, et en partant de ce présupposé, nous 
avons questionné quels seraient les facteurs, outre le biologique, que pourraient 
interférer dans le réengagement des ces malades dans les activités productives 
rémunérées. Pour obtenir telles réponses, nous avons écouté les usagers, les 
familles et les techniciens de services de santé mentale au « Centro de Atenção 
Psico-social – CAPS » pendant le deuxième semestre 2006. À travers l’analyse du 
contenu des discours des interviewés, nous avons conclu que même si le travail est 
considéré un droit et un élément de grande importance dans la vie des êtres 
humains, en ce qui concerne les personnes qui ont des troubles mentaux, le 
stigmate et le manque de connaissance sur le sujet font que les usagers et les 
familles ont des doutes voire discrédit par rapport aux possibilités de réinsertion au 
travail. Les gens qui maintiennent quelque activité productive après le trouble mental 
sont en général plus optimistes par rapport à l’avenir, indépendamment du diagnostic 
clinique. Les techniciens ont remarqué que les fautes dans l’exécution des politiques 
publiques en santé mentale contribuent à augmenter les difficultés dans la 
réinsertion économique. Nous avons aussi constaté un éloignement contextuel entre 
les discours des trois groupes interviewés. D’un côté, nous avons les usagers et 
leurs familles et de l’autre côté, les techniciens des services. C’est à l’État fournir aux 
techniciens l’instrument nécessaire pour que dans leur pratique ils puissent chercher 
les meilleurs conditions de médiation et de cette manière contribuer avec l’inclusion 
des gens qui ont des troubles mentaux dans la vie économique et sociale, en fixant 
toujours l’objectif sur les principes de la Réforme Psychiatrique et par conséquent de 
la réinsertion sociale.  

Mots clés : réinsertion sociale, travail, exclusion sociale, santé mentale, droits 
sociaux. 
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 _________________________________________________________ INTRODUÇÃO 
 
 
 

Os transtornos mentais têm historicamente sido responsáveis pelo sofrimento de 

muitas pessoas, tanto pelas suas manifestações clínicas, como pela exclusão 

social decorrente do preconceito, da ignorância e do estigma, provocando, entre 

outros efeitos, prejuízos às potencialidades dos indivíduos em todas as suas 

dimensões, inclusive na capacidade laboral. Tal situação, que pode gerar um 

elevado custo financeiro e social, geralmente é compartilhada pelo indivíduo 

adoecido, sua família e toda a sociedade. Além das perdas materiais e do prejuízo 

à saúde, as pessoas com transtornos mentais ainda hoje são vítimas da violação 

dos direitos humanos e de cidadania, tanto nas instituições asilares 

remanescentes, como fora delas. 

 

O século XX foi marcado por intensas ações em prol da melhoria nas condições da 

assistência à saúde mental em diversos países do mundo. No Brasil, esse 

movimento, que resultou da mobilização dos atores envolvidos e de acordos 

internacionais assinados em diversas convenções ocorridas ao longo do referido 

século, ficou conhecido como Reforma Psiquiátrica. As deliberações decorrentes 

de tais acordos e convenções internacionais podem ser consideradas como 

elementos de consenso nos textos das políticas de saúde da maioria dos países do 

mundo. Apesar das estratégias empreendidas serem deliberadas no âmbito 

nacional, há muitos pontos comuns fruto dessas pactuações, sendo um ponto 

comum à maioria dos documentos o direito ao trabalho para o cidadão, inclusive 

com transtornos mentais. 

 

O campo de estudos que relaciona a saúde mental e o trabalho pode ser 

considerado um terreno interdisciplinar na medida em que a associação entre 

fatores clínicos, históricos, políticos e psicossociais, entre outros, interagem 

exigindo do pesquisador uma busca pelo saber nas diversas áreas do 

conhecimento. Tal aproximação, a princípio, se mostra de difícil construção e 

problemática. Todavia, parece importante para a prática acadêmica investir mais 

ousadamente na prática interdisciplinar, levando em consideração a discussão 
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contemporânea sobre a definição de ciência ou de científico, concebendo o objeto 

de estudo como multifacetado e passível de muitas verdades (LIMA; VIANA, 2006). 

 

Mesmo com todo suporte farmacológico disponível, com as diversas modalidades de 

terapias psicossociais e todo avanço observado no arcabouço legal de proteção e 

garantia dos direitos às pessoas com necessidades especiais, ainda assim não tem 

sido possível garantir plenamente a inclusão social de pessoas em situação de 

desvantagem. 

 

Sempre que se pretende compreender os transtornos mentais, emerge uma 

polêmica a respeito da questão conceitual dos referidos transtornos: a pessoa que 

se encontra em sofrimento psíquico intenso, deixa por algum tempo de ter plenas 

condições para reger sua vida e apenas esse argumento seria suficiente para 

considerá-la como alguém com necessidades especiais. Por outro lado, como sua 

limitação não pode ser mensurada e muitas vezes nem mesmo percebida pela 

pessoa em foco, a identificação passa a ser dificultada. Em diversos momentos da 

história, a constatação de um transtorno mental tem representado uma cruel 

sentença de completa exclusão social1, e mesmo entre aqueles com necessidades 

especiais, parece representar um subgrupo com menores possibilidades. 

 

Profissionais de saúde mental deparam-se frequentemente com uma contradição: no 

momento em que o tratamento promove resultados significativos, dando condições 

concretas de reabilitação, a pessoa que sofre com um transtorno mental percebe 

que sua exclusão não ocorreu apenas pelos sintomas da doença, mas também por 

elementos como o estigma e a falta de informação por parte da sociedade, além de 

ser um reflexo da situação econômica imposta pelo capitalismo contemporâneo, que 

exclui não apenas representantes desta, mas também de outras minorias sociais. 

 

O processo de inserção no mercado de trabalho envolve diversos atores com suas 

características objetivas e subjetivas, individuais e coletivas. Usuários, seus 

                                                 
1 Para conceituar o binômio exclusão/inclusão foi adotado o conceito de EUZÉBY (in: SPOSATI, 2004. p. 33) que entende o 
fenômeno por uma perspectiva multidimensional de “acumulação de deficiências sócio-econômicas em matéria de recursos, de 
emprego, de saúde, de moradia, de formação e de poder”. Da mesma forma, AMARO (2007) reforça que a exclusão social pode 
ser entendida como uma situação de falta de acesso às oportunidades oferecidas pela sociedade aos seus membros. Logo, a 
exclusão social pode implicar na privação, falta de recursos ou ainda a falta de cidadania. 
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familiares, técnicos dos serviços de saúde e gestores de instituições públicas e 

privadas, carregam valores, mitos e crenças que muitas vezes são geradores de 

conflitos de interesses que certamente repercutem direta ou indiretamente no 

processo de reinserção social e econômica da pessoa com transtorno mental.  

 

Em países onde o processo de desinstitucionalização acontece há mais tempo, 

como nos Estados Unidos, Canadá e alguns países europeus, já é possível observar 

que muitas pessoas saem dos manicômios e não conseguem interagir plenamente 

em todos os espaços sociais, permanecendo excluídas, apesar da inexistência dos 

antigos “muros de tijolos”(UNITED STATES,2003). O retorno às famílias é algo muitas 

vezes complexo e a sua subsistência, na maioria dos casos, é caracterizada por 

uma situação de dependência, seja de familiares, amigos, ou ainda de benefícios 

sociais e previdenciários.  

 

Atualmente, o Brasil começa a vivenciar os efeitos da desinstitucionalização a médio 

e longo prazo. Medidas legais vêm sendo tomadas para evitar que se repitam os 

mesmos erros percebidos nos países em fase mais avançada de reforma 

psiquiátrica. É inquestionável a necessidade de se buscar uma sociedade inclusiva, 

onde todos, indistintamente, tenham direito a ter direitos, bem como a possibilidade 

de exercê-los. Acreditamos que seja necessário conhecer com profundidade como 

ocorre a fusão dos elementos objetivos e subjetivos intervenientes, considerando a 

perspectiva dos diversos segmentos envolvidos, a fim de viabilizar a construção de 

estratégias eficientes e duradouras que permitam às pessoas com transtornos 

mentais serem acolhidas pela sociedade na condição de cidadãs. 

 

O estudo do processo de reinserção de pessoas no mercado de trabalho tem sua 

relevância justificada pelo fato de atender os critérios que segundo CASTRO (1977) 

caracterizam uma tese. Ou seja, é um tema emergente, pois aparece como uma 

questão que necessita de maiores aprofundamentos na medida em que a reforma 

psiquiátrica avança e reconhece a cidadania de pessoas com história de transtorno 

mental. É importante, por envolver uma parcela expressiva da sociedade, é viável, 

pela real possibilidade de acesso às informações necessárias e torna-se original 



 21

pelo seu potencial de surpreender2. 

 

Pessoas acometidas por transtornos mentais comumente apresentam perdas no seu 

funcionamento social que podem provocar prejuízos no campo profissional. A 

experiência prática em serviço, corroborada pela literatura científica, atesta, 

entretanto, que na maioria dos casos em que são constatadas perdas funcionais 

decorrentes do adoecimento, estas não representam impedimento absoluto para o 

retorno a atividades produtivas (DIXON ET AL,2002). 

 

Quando a reforma psiquiátrica brasileira fundamenta seus pressupostos no modelo 

Italiano, torna-se inevitável a adoção de uma reforma inclusiva. Tal proposta, que 

tem seu objetivo final na autonomia das pessoas, não pode considerar-se conclusa 

com a desinstitucionalização. É preciso mais: é preciso a participação de todos em 

todas as esferas da sociedade, e esse é um grande desafio. 

 

O Ministério da Saúde, através da Coordenação de Saúde Mental, reconhece que 

um dos principais desafios da reforma psiquiátrica é a articulação de ações que 

efetivamente resultem na inclusão social e econômica dos usuários dos serviços 

(BRASIL, 2005a; 2007). O Ministério reconhece também que as ações implementadas 

até então são de frágil sustentação institucional e financeira, dentro de realidade de 

mercado capitalista e de uma sociedade excludente.  

 

Para atender às vulnerabilidades identificadas, desde 2004 o Ministério da Saúde 

vem estreitando laços com o Ministério do Trabalho e Emprego, mais 

especificamente com a Secretaria Nacional de Economia Solidária (BRASIL, 2005b; 

2007). Tal parceria pretende instaurar a solidariedade como norma social e a 

construção de empreendimentos coletivos e autogestionários em resposta à 

exclusão do mercado. O ponto fundamental dessa nova proposta é a união de 

usuários, familiares e técnicos que atuam nos serviços de saúde mental, com o 

objetivo de criar oportunidades de trabalho com geração de emprego e renda para 

                                                 

2 Segundo CASTRO (1977), “uma tese deve ser original, importante e viável. Um tema é importante quando polariza ou afeta um 
segmento substancial da sociedade. O fato de não haver sido feito não confere necessariamente originalidade. Um tema 
original é aquele que tem o potencial de nos surpreender”.  
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pessoas com transtorno mental. As experiências de sucesso são então 

compartilhadas com outros serviços de saúde mental e servem de exemplo para 

outras em diversos locais.  

 

Atualmente os projetos locais de reinserção no mercado de trabalho estão sendo 

direcionados para a perspectiva da Economia Solidária através do Grupo de 

Trabalho de Saúde Mental e Economia Solidária e da disponibilização de recursos 

para o financiamento de projetos de reinserção econômica por parte dos municípios 

(BRASIL, 2007). Não existe até o momento nenhum dispositivo legal que dê algum 

tipo de incentivo às empresas públicas ou privadas para contratação ou 

recontratação de pessoas com transtornos mentais, a exemplo do que ocorre com o 

regime de cotas nas empresas para pessoas com deficiências. 

 

Pessoas com transtorno mental não conseguem reinserção social no trabalho com 

facilidade e isso não se deve unicamente à sua situação clínica, salvo as situações 

em que o comprometimento decorrente das manifestações da enfermidade são 

extremamente deletérios. É relevante considerar que existem casos em que os 

danos nas funções psíquicas são tão nocivos que criam o que BARRETO (2005) 

denominou como o “núcleo duro e irredutível da cronicidade”, formado por pessoas 

com sérios comprometimentos clínicos, motores, da inteligência e da cognição. Se 

na concepção da reforma psiquiátrica brasileira cronificação representa exclusão, 

estes usuários podem ser considerados um grande desafio para uma reforma 

inclusiva, pois mesmo entre aqueles que nunca foram institucionalizados o que se vê 

é a circulação de um serviço para outro, múltiplas internações de curta duração ou 

ainda o que se pode chamar de asilamento em domicílio. 

 

Apesar da constatação sobre a existência desse “núcleo duro” que dificulta 

significativamente o processo de reabilitação, é importante lembrar que grande parte 

das incapacidades observadas nesse grupo específico pode estar relacionada a 

história de internamentos prolongados em instituições fechadas e a falta de suporte 

social ou terapêutico.  

 

DIXON ET AL. (2002) realizaram estudo com pessoas que portavam transtornos 

mentais severos e observaram entre os resultados que ao desempenhar uma 
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atividade produtiva ocorreram melhoras no quadro clínico destes considerados 

graves. Situações como esta relativizam qualquer tentativa prévia de determinar a 

viabilidade de uma ou outra pessoa a partir de um diagnóstico clínico, de forma que 

o que pode ser dado como certo é a necessidade de incentivar a todos sem criar 

rótulos prévios, a fim de não reproduzir nos serviços o preconceito existente na 

sociedade. 

 

A maior parte das experiências, ainda que pontuais, ocorrem no eixo Sul-Sudeste do 

Brasil e estão voltadas ao desenvolvimento de núcleos isolados de trabalho. Na 

cidade do Recife já existe um grupo de trabalho que discute a adesão ao Movimento 

da Economia Solidária. Entretanto, tal iniciativa ainda encontra-se circunscrita às 

salas de discussões com alguns representantes de usuários, familiares e técnicos e 

a alguns projetos locais de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) mais 

comprometidos com o processo de inserção pelo trabalho, onde funcionam oficinas 

de artesanato e encaminhamentos para cursos de profissionalização. 

 

Uma das principais barreiras encontradas para a efetivação das políticas de 

reinserção da pessoa com transtorno mental nos Estados Unidos é a passagem de 

iniciativas pontuais de sucesso para uma dimensão mais ampla e a manutenção por 

longo tempo. Ou seja: falta abrangência e estabilidade nas ações implementadas 

põe em risco o êxito do processo de desinstitucionalização e conquista da cidadania 

(SENGE ET AL., 1999). 

 

Poucos são os trabalhos que discutem a presente temática e em geral os mesmos 

não contemplam a opinião dos atores envolvidos no processo de reinserção, de 

forma que a falta de informações faz com que as dificuldades evidenciadas no 

reingresso de pessoas com transtorno mental ao mercado de trabalho torne-se algo 

sujeito a suposições sem embasamento teórico. 

 

Para enfrentar a realidade é preciso antes de qualquer coisa conhecê-la. Logo, para 

favorecer o reingresso no mercado de trabalho de pessoas com transtornos mentais 

é necessário que se responda à seguinte questão: Como ocorre o processo de 

reinserção das pessoas com transtorno mental no mercado de trabalho? Quais os 

principais elementos intervenientes? Como a perspectiva de reinserção econômica é 
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percebida pelos principais atores envolvidos, considerando o contexto sócio-cultural 

dos mesmos? Tais perguntas envolvem a explanação profunda de todas as 

interfaces envolvidas, ou seja, é preciso contextualizar o fato social e considerar que 

a sua concretização conta com a participação de atores sociais, que munidos de 

suas crenças e valores contribuem, de alguma forma, para que a inserção no 

mercado de trabalho aconteça. 

 

Diante do problema exposto, acreditamos que fatores extrínsecos ao transtorno 

mental são mais determinantes no processo de reinserção do que os sintomas 

clínicos que porventura provocaram o afastamento do trabalho. Entre tais fatores é 

possível apontar o preconceito, a desinformação, a falta de preparo das instituições 

de saúde para atuar promovendo a reabilitação social, e o contexto econômico da 

sociedade capitalista, que convive indiscriminadamente com a realidade do 

desemprego e da precarização nas relações de trabalho. 

 

A participação de pessoas com transtorno mental em atividades produtivas não é um 

fato que possa ser analisado unilateralmente. Captar vagas no mercado sem 

garantir a estabilidade dos sintomas clínicos inviabiliza a adesão. Por outro lado, 

ignorar o papel e as condições concretas da família ou ainda a representação do 

trabalho no contexto sócio cultural da pessoa adoecida, pode comprometer qualquer 

programa de reabilitação.  

 

O presente estudo elege como objeto de pesquisa o processo de reinserção das 

pessoas com transtornos mentais residentes na cidade do Recife, capital do Estado 

de Pernambuco, em acompanhamento terapêutico nos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) da rede municipal e os objetivos da mesma estão dispostos a 

seguir: 
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1. Objetivo Geral 
 

Analisar como ocorre o processo de reingresso de pessoas com transtorno mental 

no mercado de trabalho da cidade de Recife, Pernambuco. 

 

 

      2. Objetivos Específicos 
 
A fim de atender tal objetivo foram necessários tais desdobramentos: 

- correlacionar o conceito de transtorno mental dos entrevistados com as 

possibilidades de inserção no mercado de trabalho para estas pessoas;  

- conhecer o conceito e a importância do trabalho para cada entrevistado e sua 

relação com o desejo de reinserir-se no mercado de trabalho;  

- levantar as formas mais comuns de participação da pessoa com transtorno 

mental no mercado de trabalho dentro da realidade local e  

- identificar os principais entraves à participação no mercado de trabalho segundo 

o entendimento dos entrevistados. 

 

Para obter respostas às indagações acima, o presente estudo encontra-se dividido 

em cinco capítulos. 

 

O primeiro capítulo traz a construção do objeto de estudo, tendo como categorias 

norteadoras o binômio saúde x transtorno mental e sua relação com o trabalho.  

 

O segundo capítulo discute o direito ao trabalho, a cidadania da pessoa com 

transtorno mental e as estratégias para reinserção de pessoas com transtorno 

mental em atividades produtivas geradoras de renda na política de saúde mental 

brasileira. 

 

Já o terceiro capítulo aborda o percurso metodológico que permitiu a construção e 

análise deste trabalho.  

 

O quarto capítulo apresenta resultados e discussões que foram divididos em quatro 

segmentos formados pelos usuários, familiares e técnicos, analisados 
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separadamente e em conjunto, com auxílio do ALCESTE, que também estabeleceu 

as categorias de análise e a partir dos núcleos de significados destacados dos 

discursos. Estes se encontram descritos, problematizados e analisados no interior 

do texto. 

 

Por fim, as considerações finais, etapa fundamental para fechamento deste estudo 

científico, onde se busca compreender melhor como ocorre a reinserção de pessoas 

com transtorno mental no trabalho, bem como as potencialidades e os limites do 

retorno a esse mercado. 
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________________________________________________CAPÍTULO 1 

 
TRABALHO: VILÃO OU MOCINHO? O TRABALHO NA INTERFACE 

SAÚDE E TRANSTORNO. 
 

É inquestionável a forte correlação entre a saúde mental e o trabalho, observada 

principalmente nos dias atuais. Seligmann-Silva (1997) refere que o trabalho é um 

importante mediador entre instâncias sociais e a saúde humana, em processos que 

podem favorecer ou prejudicar as coletividades e os indivíduos, de forma que ele 

pode ser fonte de fortalecimento e de desgaste para a saúde em geral. 

 

Tanto no meio acadêmico como fora deste é consensual a idéia de que o trabalho 

exerce forte influência na preservação ou deterioração da saúde mental do ser 

humano, enquanto que as condições mentais podem interferir no desempenho 

laboral do indivíduo. A relação entre trabalho e saúde mental é algo tão intrincado 

que em muitos casos não é possível identificar se as condições de trabalho 

contribuíram para o surgimento de uma doença ou se a mesma comprometeu o 

desempenho no trabalho. 

 

A concepção de trabalho assumida pela pessoa pode ser considerada como fator 

determinante na forma como ele é percebido, ou seja: se o trabalho é compreendido 

dentro de uma perspectiva socialista (MARX, 2005), como meio de interação dos 

homens entre si e com a natureza que por estes é transformada, sua atuação na 

saúde mental é em geral positiva, pois estimula a capacidade criativa, dá sentido de 

utilidade à pessoa, promove auto-realização e consequentemente eleva a auto-

estima do indivíduo. Entretanto, se o trabalho é percebido como um mal 

indispensável à sobrevivência humana, um castigo divino, ou ainda é exercido num 

ambiente cercado de situações insalubres, o mesmo passa a ser um elemento de 

promoção de tensões, estresse e em última instância, doenças (DEJOURS,1992).  

 

Em contrapartida, a falta de uma atividade produtiva também tem efeitos nocivos. 

Suas repercussões vão desde questões vitais de sobrevivência, até aos aspectos 
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mais subjetivos da natureza humana, como a dignidade, auto-estima e capacidade 

de realização pessoal. 

 

Considerando a real importância do trabalho na existência humana e entendendo 

que o acesso ao mesmo é um direito de todos os cidadãos, garantido por inúmeros 

documentos de âmbito nacional e internacional, não é possível admitir a existência 

de grupos humanos condenados à exclusão simplesmente por não poderem exercer 

o direito ao trabalho.  

 

A lógica hegemônica no mercado de trabalho atual é marcada pela competitividade. 

Consequentemente, as pessoas com alguma necessidade especial não encontram 

espaço para exercer seus direitos como cidadãos, pelo fato de possuírem limitações 

que as colocam numa posição de desvantagem na “livre concorrência” da economia 

capitalista neoliberal. 

 

As virtudes inerentes ao trabalho são discutidas por diversos autores, que dentro de 

suas percepções o consideram como atividade, o confirmam como virtude, ou lhe 

atribuem a origem de sofrimentos ou de doenças. 

 

 

1.1. Dimensões conceituais de saúde, transtorno e trabalho. 
 
Trabalhar com um conceito de saúde ou transtorno3 mental, certamente seria 

contraditório diante do que este estudo se propõe. Alguns autores, por forte 

influência positivista, ainda tratam a saúde-transtorno mental como um 

departamento ou subdivisão do binômio saúde-doença. Entretanto, o que se 

percebe na atualidade é uma crescente dificuldade para separar o que vem a ser 

físico ou mental, de forma que as definições mais conservadoras não atendem o que 

se vê na realidade. COELHO E ALMEIDA FILHO (2002) entendem que a “normalidade 

                                                 
3 SASSAKI (2005) levanta uma questão relevante a respeito do uso dos termos doença e transtorno mental ao discordar do uso 
do termo doença mental. O autor justifica lembrando que a própria legislação brasileira quando dispõe sobre a proteção e os 
direitos da pessoa com transtorno mental, na Lei n.10216/01 (BRASIL, 2004a), mantém o uso oficial do termo transtorno mental 
em todo seu texto. Tal iniciativa é compreendida como uma tentativa de mudar a forma como o transtorno é percebido pela 
sociedade. Por esse motivo, o termo doença, popularmente aplicado como antônimo de saúde só é utilizado nesse estudo 
quando referencia dados de outros pesquisadores. 
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não é sinônimo de saúde, nem o par conceitual normal-patológico sustenta uma 

oposição entre saúde e doença” (p.316). O mesmo autor ainda afirma que os 

fenômenos da saúde-doença sempre são de natureza sóciopsicossomática. 

 

As dificuldades para estabelecer um conceito para o binômio saúde-doença (ou 

transtorno, foram percebidas por Émile DURKHEIM (2003) visto que o mesmo 

considerava que “o objetivo principal de qualquer ciência da vida, seja ela individual 

ou social, é a definição e a explicação do estado normal, bem como a diferenciação 

do seu estado patológico” (p.49).  

 

A origem etimológica do termo saúde nas civilizações ocidentais está relacionada à 

integridade, inteireza e totalidade. Em alguns idiomas de origem latina (sanus) chega 

a associar-se a pureza e santidade. Mesmo em português, o termo “são” aparece 

como sinônimo de sagrado ou santo. Tais conotações ajudam a explicar a 

dificuldade existente para naturalizar a noção de saúde, tirá-la do plano místico e 

trazê-la para o plano científico e social com sérios rebatimentos, principalmente 

entre a população mais carente (ALMEIDA FILHO, 2000). 

 

Nesse aspecto, o conceito de saúde expresso na Constituição Federal do Brasil em 

1988, reconhece o papel fundamental do Estado de garantir a saúde para todos os 

cidadãos. No artigo 196, ela inclusive aponta quais os caminhos que devem ser 

tomados para atender a essa necessidade, ou seja, atuando através de políticas 

públicas e sociais com ações nos três níveis de atenção (MANNRICH,2000). Esse 

novo conceito de saúde tem sido considerado um avanço, na medida em que leva 

em conta não apenas os elementos biológicos para etiologia das doenças, mas 

principalmente as causas sociais como: saneamento, segurança, acesso à 

alimentação e educação; fatores reconhecidos como determinantes nas condições 

de vida e trabalho da população. 

 
A Lei 8080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde (MANNRICH,2000), 

também considera que para alcançar um ideal de saúde em todos os seus aspectos, 

é indispensável levar em conta fatores determinantes e condicionantes, como 
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“alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, 

educação, transporte, lazer, e o acesso a bens e serviços essenciais” (s.p)  

 

A Classificação Internacional de Doenças e Problemas Correlatos à Saúde (CID-10), 

traz um conceito compartimentalizado em que não se esclarecem as outras 

interfaces inseparáveis existentes no processo saúde-doença, quando afirma que “... 

Os transtornos mentais geralmente se caracterizam por uma combinação de idéias, 

emoções, comportamento e relacionamentos anormais com outras pessoas.” 

(ONU/OPAS/OMS, 2001). Além do aspecto já mencionado, traz ainda a forte 

concepção de normalidade que como descreveu FOUCAULT (2002) atende a objetivos 

claros voltados à necessidade de controle e normalização social. 

 

Somente através da associação entre fatores clínicos e psicossociais é possível 

chegar a uma maior compreensão sobre o binômio saúde e doença. SINGER (1987) 

fez críticas ao conceito da OMS, ao considerar que a formulação da OMS relaciona 

a saúde da pessoa com o atendimento de suas necessidades e as possibilidades do 

sistema sócio-político em atendê-las, de forma que a doença não resulta da 

contradição entre a pessoa e o meio natural, mas também necessariamente da 

contradição entre a pessoa e o meio social.  

 

SEGRE E FERRAZ (1997) também questionaram tal definição classificando-a como 

irreal, ultrapassada e unilateral (p.537). Tal conceito utiliza em seus critérios termos 

alusivos à perfeição e bem-estar, que são elementos intangíveis, subjetivos e sua 

concepção varia para cada pessoa. Por outro lado, a nítida separação do homem 

em bio, psico e social, não é compatível com a visão de que os fatores atuam 

concomitantemente nos diversos fenômenos que acometem o ser humano. A 

exemplo disso, os autores acima referem que as doenças somáticas nada mais são 

que “mais uma via para externar a turbulência afetiva, tendo sido essa via 

inconscientemente buscada pelo sujeito, incapaz de harmonizar os seus conflitos 

interiores (id.ibid. p.540). 
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STUART E LARAIA (2001, p.23) consideram distintos os termos distúrbio ou doença 

mental e adaptação/desadaptação. Para as autoras, doença mental tem uma 

conotação mais aproximada do modelo biológico, pautado basicamente em sinais e 

sintomas clínicos, enquanto que ao utilizar termos como adaptação ou 

desadaptação estão priorizados não apenas os elementos clínicos, mas também a 

forma como a pessoa se relaciona socialmente no ambiente em que vive. Uma 

pessoa pode não apresentar sinais clínicos de qualquer patologia e nem por isso 

espera-se que esteja adaptada e em harmonia consigo e com o meio em que vive e 

se relaciona. O inverso também pode acontecer: a pessoa pode apresentar sinais 

clínicos compatíveis com determinada enfermidade e apesar disto viver de forma 

adaptada com essa realidade. É interessante que os dois modelos não sejam vistos 

como concorrentes, mas que interajam de forma complementar, a fim de que um 

atue nos limites do outro. 

 

Na outra ponta do binômio, encontra-se a saúde mental. Dois conceitos clássicos de 

saúde mental têm em suas essências uma visão ampliada que desconstrói a 

fragmentação positivista de corpo e mente. O primeiro, elaborado por FREUD (1997) 

tem conotação ampliada, quando afirma que ter saúde mental é poder amar e 

trabalhar. Amar no sentido incondicional que o verbo exige e trabalhar no sentido de 

criar, sendo ao mesmo tempo útil e produtivo. O outro conceito relevante pertence a 

MARX (1986) quando define o homem sadio como aquele que tem liberdade e 

independência, sendo ao mesmo tempo ativo, relacionado e produtivo. 

 

O entendimento de que o binômio saúde e transtorno mental não pode ser focado 

num aspecto único, ganha forças ao observar que mesmo com os indiscutíveis 

avanços nas abordagens terapêuticas e nas pesquisas psicofarmacológicas, tais 

conquistas não têm dado conta das crescentes estatísticas de morbidade por 

transtornos mentais na população em geral (BRASIL,2007). Ao que parece, entre 

outro fatores, os transtornos mentais têm sofrido influência dos rumos tomados pela 

sociabilidade burguesa nas últimas décadas. As mudanças marcantes observadas 

nas relações interpessoais e o estilo de vida mais estressante podem estar 

contribuindo principalmente com o aparecimento e agravamento dos transtornos 
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relacionados com o humor e a ansiedade a despeito da existência de melhores 

métodos de diagnóstico e tratamento clínico. 

 

Diante de tantas interfaces e subjetividades é possível considerar que o mais 

apropriado talvez seja tomar como referência uma concepção mais personalizada de 

saúde e transtorno mental, como sugerem SERGE E FERRAZ (1997, p.542): “Saúde é 

um estado de razoável harmonia entre o sujeito e sua própria realidade”. Essa 

almejada harmonia só pode ser alcançada dentro de uma sociedade que atenda 

minimamente suas demandas básicas de sobrevivência e dignidade humana. 

 
 
1.2. Fatores intervenientes na saúde mental 
 
A convivência na sociedade moderna, principalmente nos grandes centros urbanos 

pode ter conseqüências deletérias à saúde mental devido aos estressores maiores e 

aos eventos vitais adversos mais numerosos, como congestionamentos, poluição, 

pobreza e a dependência do dinheiro, com altos níveis de violência e falta de apoio 

social (SATO; BERNARDO,2005). ALMEIDA FILHO (IN: TUNDIS; COSTA, 2001) reafirma tal 

entendimento quando realiza levantamento de diversos estudos que confirmam os 

efeitos nocivos da vida urbana em contraste com a vida em comunidades rurais. De 

acordo com o autor (id.ibid., p.121),  

 
Em algumas áreas do centro da cidade, a vida social é terrivelmente dura, 
intensamente individualista, altamente competitiva, extremamente crua e 
sempre violentamente brutal (...) e consequentemente muitas 
personalidades têm dificuldades em lidar com elas. 

 

A migração geralmente não produz melhoria do bem-estar social, pelo contrário, 

pode provocar elevação das taxas de desemprego e redução nas condições de vida, 

expondo milhares ao estresse social e a um risco maior para os transtornos mentais, 

pela falta de apoio de redes sociais. Guerras e conflitos também contribuem para 

elevação das taxas de transtornos mentais, como também concorrem os problemas 

da vida real, tais quais o isolamento, falta de transportes e comunicação, bem como 

limitadas oportunidades educacionais e econômicas, tudo isso associado à 
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concentração dos serviços de saúde mental e social nos grandes centros em 

detrimento das áreas rurais. 

 
A relação entre pobreza e saúde mental – Em se tratando de saúde mental pode-se 

conceituar pobreza como um estado em que não se dispõe dos meios suficientes, 

podendo-se incluir recursos sociais e educacionais. Os pobres e os desfavorecidos 

apresentam taxas maiores de transtornos mentais, inclusive no uso de substâncias 

psicoativas (ALMEIDA FILHO IN: TUNDIS; COSTA, 2001). Por outro lado a pessoa que 

sofre com algum transtorno, pode estar enfrentando uma privação maior pelo fato de 

sua situação dificultar a participação em atividades cotidianas como estudar, 

trabalhar e até mesmo conviver em sociedade, desta forma contribuindo com o 

empobrecimento de todo grupo familiar envolvido. Ou seja, de certa forma, a 

pobreza contribui para o aparecimento dos transtornos mentais e estes diminuem as 

possibilidades de enfrentamento das privações sócio-econômicas. 

 

FERREIRA FILHA, SILVA E LAZARTE (2003, p.2) consideram que 

 
esse massacre frustrador de necessidades induzidas e não 
atendidas, aliados aos acenos de igualdade e oportunidades para 
todos ... arrebata seus sonhos e, além de gerar sensação de 
impotência, pode provocar sentimento de agressividade e 
conseqüente violência para com todos... 
 

principalmente com aqueles que são mais próximos, como filhos, pais, irmãos e 

cônjuges, e extensivamente para colegas e vizinhos. Todos esses fatores quando 

associados às condições precárias de moradia, serviços públicos, insegurança no 

trabalho, carências alimentares e a falta de consciência política da dura realidade, 

podem levar à alienação, prostituição, busca de drogas, delinqüência, 

aprofundamento da crise,... ao transtorno mental (id. Ibid).  

 

Tal argumento não pode ser considerado como uma norma, mas não é possível, por 

outro lado, fechar os olhos para o fato de que as pessoas reagem de maneiras 

distintas frente às situações do cotidiano. Enquanto é possível encontrar pessoas 

que diante das adversidades, conseguem enfrentar as dificuldades e até mesmo o 

fracasso que parece inevitável de maneira saudável e construtiva, outras como 

afirmam FERREIRA FILHA, SILVA E LAZARTE (2003) e REBELLO (1998), não suportam as 
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tensões do cotidiano e extravasam o sofrimento através de reações 

psicossomáticas. 

 

Em 1998 Rebello analisou reportagem que relacionava o aumento de internamentos 

em hospitais psiquiátricos no interior do Ceará com o período de estiagem. A partir 

do fato exposto, a autora infere que a desorganização psíquica pode ocorrer como 

uma resposta social de pessoas que se encontram à margem na estrutura social, à 

situação de privações extremas e uma ruptura com o conformismo, passando então 

a ser uma forma de diálogo com a sociedade que de outra forma parece não 

enxergá-la (REBELLO,1998).  

 

Estudo recente realizado no Brasil comprova estreita relação entre o estado de 

ânimo, a auto-percepção de mal-estar psíquico, a situação de desigualdade social e 

circunstâncias sociais adversas. Tanto em homens quanto em mulheres, os 

aspectos sócio-econômicos são grandes estressores psicossociais e entre estes 

teve destaque a situação de desemprego e de insegurança no trabalho 

(SZWARCWALD; BASTOS; ESTEVES, 2005). 

 

Os transtornos mentais podem causar incapacidades graves e definitivas, até 

mesmo para o trabalho, principalmente em países em desenvolvimento, onde os 

organismos de bem-estar e os serviços de atendimento à saúde mental são 

ineficientes, provocando um empobrecimento em curto prazo. Nesses países, os 

poucos serviços existentes não estão facilmente disponíveis para a camada mais 

carente da população, o que pode levar à piora do prognóstico da doença e 

consequentemente torna seu retorno ao trabalho cada vez mais remoto. O desnível 

no acesso ao tratamento em saúde mental que já é alto, mostra-se enorme para os 

grupos mais pobres. (OMS/OPAS/ONU,2001) 

 

A mulher, independentemente da idade, cultura e renda, carrega maiores 

possibilidades de desenvolver transtornos mentais na sociedade atual devido ao 

acúmulo de papéis. Atualmente elas são mantenedoras de 20-25% das famílias e 

ainda assim sofrem com a discriminação sexual, pobreza, fome, desnutrição, 

excesso de trabalho, a violência sexual e doméstica (id.ibid). 
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O racismo também está associado com a perpetuação de transtornos mentais. 

Pessoas alvo de racismo têm maiores probabilidades de desenvolver transtornos 

mentais ou agravamento daqueles já existentes. A influência do racismo pode atingir 

a saúde mental coletiva de grupos e sociedades, como ocorreu no regime de 

Apartheid da África do Sul, quando brancos passaram a considerar os negros como 

inimigos e a partir de então cometeram atrocidades moralmente repreensíveis 

(Id.ibid). 

 

As mudanças tecnológicas do século XX associam-se à manifestação de transtornos 

mentais e comportamentais, principalmente no que se refere à disseminação de 

informações. Há indício de que a própria mídia está desempenhando papel na 

globalização do uso do álcool e tabaco entre os jovens, sobre os níveis de violência, 

comportamento sexual, o interesse pela pornografia, a exposição à violência nos 

jogos de vídeo que torna o comportamento agressivo (OMS/OPAS/ONU,2001). 

 

 
1.3. Dados epidemiológicos dos transtornos mentais 
 
As formas mais graves de transtornos mentais4 atingem em geral 2,8% da 

população adulta dos EUA e absorvem 25% do pagamento de todos os benefícios 

federais por incapacidade (WHO, 2003) e grande parcela destas cifras é decorrente 

de perdas na capacidade para o trabalho e a queda na produtividade (WHO, 2002).  

 

Dados da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2003) descrevem o seguinte 

cenário mundial em relação aos transtornos mentais: 

• Cerca de 13% das incapacidades provocadas por enfermidades foram 

decorrentes de transtornos mentais; 

• Aproximadamente um milhão de pessoas cometem suicídio todo ano; 

• 33% das doenças que acometem as pessoas em todo o mundo são 

classificadas como transtornos mentais, o que representa cerca de 450 milhões 
                                                 
4 A literatura nacional e internacional tem adotado a designação de Distúrbios Graves e Persistentes, para uma gama extensa 
e heterogênea de transtornos. O principal critério de classificação aborda aspectos relativos à incapacidade que interfere nas 
relações interpessoais e nas competências sociais e o diagnóstico psiquiátrico. Tais transtornos requerem tratamento por 
tempo indeterminado e acarretam importantes efeitos secundários no nível de deterioração pessoal (RIBEIRO, 2005). São 
considerados transtornos mentais graves: esquizofrenia, transtorno bipolar de humor, formas graves de depressão, síndrome 
do pânico e transtorno obsessivo-compulsivo (WHO, 2003). 
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de pessoas com transtorno mental; 

• Uma em cada quatro famílias tem pelo menos uma pessoa que sofre de algum 

transtorno psíquico; 

• Uma em cada quatro pessoas desenvolverá um ou mais transtornos mentais 

em algum momento de sua vida; 

• Os custos com as doenças mentais nos países desenvolvidos giram em torno 

de 3 a 4% do GNP5;  

• As despesas do Estado com medicamentos, consultas, e dias de afastamento 

do trabalho em decorrência de depressão, por exemplo, podem ser 4,2 vezes 

mais altas que para as demais enfermidades; 

• Nos países desenvolvidos, 35-45% do absenteísmo no trabalho deve-se a 

problemas relacionados à saúde mental.  

 

A situação da saúde mental no Brasil também descortina números relevantes. 

Dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004) apontam algumas características da 

realidade brasileira. 

 

• 3% da população sofre com transtornos mentais severos e persistentes;  

• 6% da população apresenta algum tipo de transtorno relacionado ao uso de 

álcool e outras drogas;  

• 12% da população necessita algum tipo de atendimento em saúde mental, seja 

ele contínuo ou eventual; e  

• 2,3% do orçamento do Sistema Único de Saúde - SUS é destinado à saúde 

mental. 

 

Nessas enfermidades observam-se alterações do pensamento e/ou do humor, 

evidenciadas tanto pela angústia pessoal como pela deterioração do funcionamento 

de forma recorrente e sustentada por um período significativo. Tal situação de 

ruptura com os padrões socialmente aceitos favorecia e ainda hoje é associada à 

transgressão legal, moral e religiosa, o que dificulta o reconhecimento dos direitos 

do indivíduo numa situação de adoecimento (WHO,2003). 

                                                 
5 Gross National Product equivale ao que é denominado no Brasil como Produto Interno Bruto – PIB. 
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As pessoas com de transtornos mentais leves6, amplo suporte familiar, acesso aos 

métodos terapêuticos necessários, bem como aos medicamentos adequados, 

normalmente conseguem um bom ajustamento social e até mesmo no mercado de 

trabalho aberto. O mesmo não pode ser dito sobre os transtornos mentais mais 

complexos. Nesses casos, observa-se que há uma dificuldade no desempenho dos 

papéis sociais que normalmente se inicia nos contextos mais periféricos como o 

ocupacional, progredindo para papéis mais próximos à vida privada, podendo em 

casos extremos, chegar ao comprometimento da higiene e do cuidado pessoal 

(OSINAGA, 2004). 

 

A desvantagem para pessoas com transtorno mental na concorrência por espaço no 

mercado de trabalho pode ser decorrente das limitações impostas pelo próprio 

adoecer, pelo estigma que carrega, por falta de suporte social, por dificuldade de 

acesso aos serviços de saúde e pelo padrão exacerbado de exigências determinado 

pelo mercado de trabalho7.  

 

Investigações realizadas ao longo da década de noventa na Europa e na América do 

Norte constataram que pessoas com algum tipo de esquizofrenia apresentavam ao 

longo do curso do transtorno comprometimentos na capacidade de concentração, na 

memória e na aprendizagem, entretanto suas dificuldades no âmbito das relações 

sociais também poderiam provocar comprometimento da auto-estima e da auto-

imagem (GARCÍA ET AL.,2004). 

 

Estudo realizado por SALOKANGAS (1983, apud SHIRAKAWA; CHAVES; MARI, 1998), 

aponta como principais dificuldades de ajustamento as mudanças constantes de 

emprego e desavenças com colegas e superiores. Após o adoecimento, os homens 

apresentam maior dificuldade para retomar tarefas adaptativas, como sair de casa, 

constituir família, obter emprego e competir com os outros, o que vai de encontro 

com o papel culturalmente esperado pela sociedade, principalmente para pessoas 

do sexo masculino (id. Ibid). 

                                                 
6 Para LUDERMIR (2002) os transtornos mentais leves ou comuns são caracterizados por sintomas como insônia, fadiga, 
irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração e queixas somáticas, com prevalência entre 7 e 30% da população de 
países industrializados. 
7 O elevado padrão de exigências observado no mercado de trabalho contemporâneo deve-se à alta competitividade existente 
entre as empresas, ao elevado padrão tecnológico disponível e à grande reserva de profissionais que não conseguem 
colocação no mercado (STOER; MAGALHÃES; RODRIGUES, 2004).  
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As limitações, sobretudo nos casos mais graves, tendem a um mau prognóstico, na 

medida em que a pessoa com transtornos mentais é excluída do convívio social, de 

forma que em muitos casos o quadro passa de leve para grave, somente pela forma 

como foi conduzido. Consequentemente, a falta de suporte da família e do Estado, 

bem como condições inadequadas de tratamento,8 podem contribuir de forma 

relevante para a promoção de condições desiguais no acesso de pessoas com 

transtornos mentais ao mercado de trabalho. Os sintomas negativos, como 

isolamento, parecem ser mais definidores tanto na precariedade dos empregos 

adquiridos como na obtenção e manutenção dos mesmos. 

 

Apesar das amplas limitações descritas até então, a participação de pessoas com 

transtornos mentais em atividades produtivas não é algo novo. Segundo SARACENO 

(1999, p.127) 

 
os doentes psiquiátricos, desde sempre e onde quer que estivessem, foram 
"postos a trabalhar“, para passar tempo, para ganhar o direito a um cigarro 
a mais ou a meio copo de vinho, para substituir o trabalho de funcionários 
do manicômio, para dar prazer à irmã, para reencontrar uma disciplina 
perdida, para produzir objetos artísticos. 

 

BALDUZZI (1989, apud SARACENO, 1999, p.127) também teceu comentários de mesmo 

teor conforme relatado a seguir: 

 

e todos sabíamos que essa força de trabalho pertencia à Instituição e não 
àqueles que a produziam individualmente ou em grupo, de tal forma que o 
dinheiro não existia oficialmente, enquanto oficiosamente, circulava de 
modo subterrâneo como o álcool e a sexualidade. 

 

Apesar dessa concepção de trabalho vir de encontro à proposta de cidadania e dos 

fundamentos da reforma psiquiátrica, seu resgate torna-se relevante na medida em 

que reconhece a capacidade de trabalho da pessoa com transtorno mental, o que 

leva a concluir que sua dificuldade de inserção não se encontra unicamente no 

adoecer, devendo considerar-se outros fatores que precisam ser pontuados, como a 

cultura da sociedade em que convive, as condições econômicas do grupo familiar 

envolvido e a ideologia que pauta as condutas terapêuticas.  

 

                                                 
8 Refere-se a propostas terapêuticas equivocadas. A citação relaciona-se com a competência técnica dos profissionais ao 
estabelecer e acompanhar o tratamento. 
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Dentre os autores que associam saúde mental e trabalho, GLINA; ROCHA E BATISTA 

(2001) elegeram duas correntes como principais: A psicopatologia do trabalho e a 

relação entre estresse e trabalho. A primeira trata-se da corrente Dejouriana 

(DEJOUR; ABDOUCHELI; JAYET, 1994) que considera o trabalho como categoria central 

na vida humana e como tal pode promover ou comprometer a saúde. Por outro lado, 

a relação entre o trabalho e o estresse, define este último como um desequilíbrio 

entre as demandas do trabalho e a capacidade de resposta dos trabalhadores. 

 

Christophe DEJOURS (1992) fundou a Escola de Psicologia do Trabalho, corrente de 

pensamento em que a relação do homem com o trabalho não pode ser considerada 

como algo único, válido para todos. Cada ser humano possui particularidades 

inerentes às suas vivências, necessidades, motivações e desejos. Antes de 

considerar o trabalho como algo positivo ou negativo na relação com o homem, 

Dejours analisa as condições em que o trabalho é executado. Quando o homem tem 

liberdade para realizar o seu ofício, ele consegue liberar suas energias psíquicas e 

conseqüentemente transforma a natureza em um ambiente de auto-realização e 

prazer. Por outro lado, o trabalho executado em situação de opressão e 

autoritarismo não oferece oportunidade para escape das energias psíquicas e gera o 

sofrimento naquele que o executa. 

 

 

1.4. Considerações sobre o trabalho 
 
Desde os primórdios da civilização, o homem sempre exerceu alguma atividade 

produtiva. A princípio o trabalho era voltado basicamente à obtenção do alimento, 

visto que não existiam outras grandes necessidades. Posteriormente, o homem 

passou a perceber preocupações voltadas à sua segurança e habitação, de forma 

que incluiu em suas atividades laborativas a construção de abrigos mais 

estruturados, a confecção de armas que eram usadas tanto para a caça como para 

defesa pessoal (NASCIMENTO,1992).  

 

O trabalho tem uma dimensão histórica determinada, visto que sempre ocorre no 

interior de uma sociedade determinada historicamente de forma que não pode ser 

considerado meramente como fator de produção (TEIXEIRA, 1995). ORGANISTA 
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(2006) reforça, entretanto, que apesar do trabalho permitir a existência social, a 

mesma não está limitada ao trabalho; pelo contrário, por ser uma categoria social, 

só pode existir dentro de uma totalidade social. 

 

Nas primeiras civilizações, o trabalho era considerado apenas como objeto de 

discussão filosófica, sem instrumentos legais que o amparassem. No Oriente, na 

religião Zaratrusta, fundada por Zoroastro seis séculos antes de Cristo, há uma 

valorização do trabalho, "... colocado como um santo, o homem que constrói sua 

casa, lavra a terra, que planta o trigo..." (VIANNA. in: SUSSEKIND ET AL.,1997). Da 

mesma forma, no cristianismo, o trabalho também tem um alto sentido de valoração 

ao considerar que é ele que dá ao indivíduo uma posição de dignidade, 

diferenciando-o dos animais. Em tal concepção, o trabalho é compreendido como 

toda atividade que concorre para criar o bem comum, sendo através dele que o 

homem modela o mundo à imagem de Deus. Como contraponto a essa concepção, 

vale salientar que a condição de trabalho e dignidade referia-se essencialmente aos 

homens livres, visto que o trabalho realizado pelos escravos não se encaixava no 

conceito acima pelo fato dos mesmos não serem considerados cidadãos. 

 

Posteriormente, os pressupostos cristãos passaram a formar as bases do Direito do 

Trabalho. Desde então, o trabalho que era considerado como um dever social, 

passou a ser visto também como um corretivo ao ócio, uma humilhação do corpo e 

um meio de garantir a subsistência sem estabelecer dependência de terceiros 

(SUSSEKIND ET AL., 1997).  

 

Santo Agostinho (Id. ibid) considerava que além de prevenir o ócio, o trabalho 

deveria ser considerado útil em todas as suas formas e a acumulação do capital não 

seria um mal, desde que os bens adquiridos tivessem um fim humanitário.  

 

Com a chegada do Renascimento, ocorreu uma verdadeira exaltação ao trabalho, 

de forma que realizá-lo era considerada uma extrema honra e uma livre atividade 

racional. Nessa época predominavam o artesanato e os trabalhos da terra. Até 

então, ao Estado ainda não cabia nenhum tipo de intervenção nas relações laborais.  
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Da mesma forma, a ética protestante transforma a concepção do trabalho visto 

originalmente como castigo, em uma oportunidade para transformação da natureza 

incluindo também a concepção da acumulação como algo positivo, ou seja, são 

recompensas divinas àqueles que trabalham honestamente e com afinco 

(KAUFMANN, 2002). 

 

Nas sociedades pré-industriais o trabalho era caracterizado pela economia de 

subsistência. A divisão do trabalho era realizada pelo critério de idade e sexo e em 

geral as atividades aconteciam no próprio ambiente familiar, ou seja, o ambiente de 

trabalho também era o ambiente de ócio, de atividades sociais e de vida privada. 

Nesse contexto, o homem tinha total controle sobre o processo de trabalho. A ele 

pertenciam os meios, os instrumentos, a administração do tempo de trabalho e a 

decisão do que produzir e como fazê-lo (CARVALHO, 2000).  

 

O pensamento de MARX a respeito do tema serviu de fundamento para muitos outros 

estudiosos elaborarem suas próprias concepções. Entretanto, sua definição 

consegue ser a que melhor traduz o pensamento socialista. Para o autor (MARX, 

2005, p.1), o trabalho deve ser entendido como  

 
um processo de que participam o homem e a natureza, processo em que o 
ser humano com sua própria ação impulsiona, regula e controla seu 
intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza como 
uma de suas forças. Põe em movimento as forças naturais de seu corpo, 
braços e pernas, cabeça e mãos, a fim de apropriar-se dos recursos da 
natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana. Atuando assim sobre a 
natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria 
natureza. Desenvolve as potencialidades nela adormecidas e submete ao 
seu domínio o jogo das forças naturais.  

 

Semelhantemente a MARX (id.ibid.),  (1968) e ARENDT (2000) entre outros, reforçam o 

trabalho como a ação transformadora do homem sobre a natureza, com a finalidade 

de atender as suas necessidades. Em suma, NASCIMENTO (1992, p.115) sintetiza 

afirmando que 
 

o trabalho é qualquer que seja a cosmovisão do intérprete, uma mediação 
entre o homem e a natureza. O homem está entre duas realidades, a ideal 
e a material, interligando-as pelo trabalho que, assim é o meio pelo qual o 
ser humano incorpora-se à natureza. Trabalho em conclusão é vida. 
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A revolução burguesa trouxe consigo uma nova forma de descrever o trabalho e o 

seu processo. O processo de trabalho passou a apresentar pelo menos duas 

grandes modificações em relação ao modelo das sociedades pré-industriais. A 

primeira diz respeito à propriedade do trabalho. Se antes aqueles que planejavam e 

executavam as ações eram seus próprios possuidores, no capitalismo o trabalhador 

não comercializa mais o seu trabalho, mas, passa então a vender ou alugar sua 

força de trabalho e o burguês que já detém posse dos meios, se apropria também do 

controle de suas ações (MARX, 2006, p.5). Ou seja,  

 
o capitalista cuida em que o trabalho se realize de maneira apropriada e 
em que se apliquem adequadamente os meios de produção, não se 
desperdiçando matéria-prima e poupando-se o instrumental de trabalho, de 
modo que só se gaste deles o que for imprescindível à execução do 
trabalho.  

 

A segunda grande modificação ocorre em relação à posse do resultado do trabalho. 

Na medida em que o capitalista é dono dos meios e dos instrumentos de trabalho e 

ainda controla as ações do trabalhador, o produto resultante de sua ação também é 

considerado propriedade do burguês. Este paga o valor diário da força de trabalho e 

a utiliza como o faz com qualquer outra mercadoria que lhe pertence (Id. Ibid). 

 

Com o advento da sociabilidade burguesa contemporânea, o emprego tornou-se 

algo vinculado ao trabalho, ou seja, a representação do trabalho associou-se à idéia 

de emprego, ocupação, meio de sobrevivência, com forte cunho de obrigação e 

insatisfação, provavelmente gerado pela relação capitalista com o trabalho. Nesta 

realidade, trabalha-se para poder não trabalhar, para ter o direito ao descanso. 

Quando tal concepção é acrescida pelo cunho moralizante de que “o trabalho 

dignifica o homem, disciplina o corpo e a mente e eleva o espírito” (CARVALHO, 2000, 

p.41), o prazer e a satisfação passam a ser extrínsecos ao trabalho, que se torna 

apenas um meio para atender às necessidades humanas (MARX, 2006). 

 

Pessoas com transtornos mentais, usuárias de um Centro de Apoio Psicossocial – 

CAPS no Estado de São Paulo, definiram trabalho como o acesso ao lugar onde 

reside a normalidade do ser humano; o respeito do outro (família, parentes, amigos 

e vizinhos); a possibilidade de prever e viver o futuro; e a reprodução da vida 

material (SILVA, 1997). Dentro da perspectiva acima, o trabalho mantém uma relação 
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mais próxima da dignidade, dos direitos humanos e principalmente do que se 

considera normal. Muito além dos aspectos econômicos e financeiros de 

subsistência.  

 

Considerando toda complexidade percebida anteriormente na tentativa para obter 

uma definição de saúde, é possível inferir que para o grupo de usuários do Centro 

de Apoio Psicossocial (CAPS), trabalhar é um forte indicativo de ser normal, ser 

aceito, enfim ser saudável. Tal concepção parece não dar conta de todas as 

interfaces analisadas até então, pois desconsidera a importância da sociabilidade 

para a preservação da saúde mental  

 

Apesar da aparente contradição identificada entre o conceito dos usuários do CAPS 

com o que se entende por trabalho na sociabilidade burguesa, a relação entre 

trabalho e normalidade apontada acima pode ser relacionada com o estímulo e a 

glorificação do trabalho observada nos primórdios do capitalismo europeu, onde  

 
os ociosos e recalcitrantes, ou inadaptados à nova ordem , foram jogados 
na categoria de anti-sociais e duramente reprimidos; trabalho e não-trabalho 
seria a partir de então mais um ponto de clivagem a estabelecer os limites 
entre o normal e o anormal (RESENDE, IN: TUNDIS; COSTA, 2001. P.47). 

 

O trabalho possui um caráter dialético na medida em que é simultaneamente 

afirmação-negação, criação-destruição, libertação-servidão, como produto histórico 

constituído dentro de relações determinadas (CARVALHO, 2000). Em suma, o valor e 

a concepção de trabalho, assim como o que ocorre com as concepções de saúde e 

transtorno mental, sofrem influência direta do contexto em que se encontram. 

 
Analisar a influência e as repercussões da atividade laboral na saúde dos 

indivíduos é por vezes uma tarefa difícil de ser realizada, considerando que nem 

sempre é possível identificar quem chegou primeiro: se as dificuldades no trabalho 

ou a doença. Essa dificuldade foi percebida por Dejour, que aborda amplamente a 

referida temática em suas publicações (DEJOUR, 1994; 1992). Por outro lado, existe 

a certeza de que não só o trabalho mas também a falta dele ao excluir a pessoa 

dos meios sociais, privá-la de bens materiais, dos seus direitos, de sua segurança 
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econômica e de sua auto-estima (POCHMANN, 2002), pode vir a apresentar o 

comprometimento de sua saúde mental.  

 
 

1.4.1. Relações de trabalho na sociedade capitalista. 
 

As perspectivas do trabalho na atualidade se configuram em motivo de preocupação 

para praticamente todas as sociedades no mundo. Mesmo os países mais 

desenvolvidos enfrentam dificuldades para oferecer oportunidades de trabalho a 

todos os seus cidadãos. 

 

A década de 90 ficou conhecida mundialmente como a década do desemprego. 

Tanto no Brasil como no restante do mundo, inclusive em países desenvolvidos 

como os Estados Unidos, as oportunidades de emprego formal diminuíram 

sensivelmente (POCHMANN, 2002). Tal fato pode ser atribuído tanto à substituição do 

homem por equipamentos de alta tecnologia, como à escassez de oportunidades 

para indivíduos sem qualificação adequada, especialmente quando verificamos a 

crescente necessidade de um perfil dinâmico e cada vez mais especializado, o que 

exclui grande parcela da população que muitas vezes não tem acesso sequer ao 

ensino fundamental. Se o cenário já é sombrio para pessoas que não apresentam 

vulnerabilidades, para aqueles com necessidades especiais, o mercado de trabalho 

torna-se quase inacessível. 

 

A situação de desemprego na atualidade tem uma conotação diferente daquela 

observada em outros períodos da história, quando estava associado à quebra de 

safras, crises econômicas, guerras, etc. De fato, atualmente em muitos casos ele é 

fruto do próprio crescimento econômico, onde a tecnologia aliada aos novos 

métodos de gestão reduz a necessidade de mão-de-obra e muitas vezes torna 

obsoletas algumas categorias profissionais inteiras, que são substituídas por 

máquinas ou programas de computador. Segundo Sachs (2004, p.25) o mundo 

inteiro está às voltas com a epidemia do crescimento sem emprego, denominada 

pelo autor como “jobless growth”. 
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Essa modalidade de desemprego, característica das sociedades industriais, foi 

descrita por Antunes (2003) como desemprego estrutural e pode ser considerada 

como fruto de uma estratégia capitalista para redução de custos em nome da 

competitividade e na busca cada vez maior da “mais-valia”. As empresas passam 

então a investir na redução do elemento humano, considerado como responsável 

pela elevação nos custos de produção e de serviços. 

 

O trabalho na sociabilidade capitalista segundo MARX (1982), criou três modalidades 

de trabalhadores excluídos: flutuante, latente e estagnada. De acordo com essa 

classificação, os flutuantes são aqueles aptos para o trabalho, que migram de uma 

atividade para outra de acordo com as possibilidades que ocorram no mercado. Os 

estagnados são aqueles que se submetem a condições precárias de trabalho, com 

carga horária excessiva e baixa remuneração, que Marx exemplificou como os 

órfãos e filhos de indigentes. A terceira categoria seriam os latentes, que agrupam 

trabalhadores que estão a um passo do pauperismo absoluto. Entre estes estão 

aqueles considerados incapacitados para o trabalho. Nesse grupo o autor colocou 

os enfermos, mutilados, as vítimas da indústria, aqueles que passam da idade 

normal de um trabalhador. Estes são considerados como “peso morto” da classe dos 

trabalhadores por não conseguirem a adaptação necessária a participar dos 

processos produtivos no contexto capitalista.  

 

Assim como Marx (id.ibid), MARTINS (in:SACHS, 2003) também estabeleceu 

modalidades diferentes de desemprego, considerando as modificações observadas 

no mundo do trabalho contemporâneo. As três formas definidas pelo autor foram: o 

desemprego herdado do passado, conseqüência das transformações da agricultura, 

o que provocou a redução dos postos de trabalho pela mecanização do campo. Na 

zona da mata de Pernambuco, por exemplo, há alguns anos havia duzentos mil 

trabalhadores rurais e agora há apenas quarenta mil. Os trabalhadores, que em 

geral não possuem nenhuma qualificação, não conseguem outra oportunidade de 

trabalho e dependem apenas de benefícios sociais concedidos pelo governo para 

sobreviver (Id.ibid.)  

 

A segunda modalidade de desemprego descrita pelo autor, envolve o setor industrial 

e ocorre em virtude da modernização tecnológica da chamada reestruturação 
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produtiva. Além do implemento tecnológico, a concorrência internacional de países 

onde se pratica a super-exploração da força de trabalho também contribui para a 

redução dos postos de trabalho. Mesmo qualificado, esse trabalhador não 

conseguirá manter-se ativo no mercado sem comprometer substancialmente sua 

qualidade de vida.  

 

A terceira forma de desemprego é ainda pouco discutida e atingirá principalmente as 

gerações futuras. Profissionais qualificados, formados nas melhores escolas, em 

breve não terão empregos compatíveis com o seu investimento. Isso ocorre tanto 

pela deterioração dos salários dos altamente qualificados, como pela desmotivação 

e competição em que colegas de profissão atuam de forma predatória, considerando 

a todos como concorrentes. 

 

Atrelado à situação do mercado contemporâneo, nos últimos anos, o conceito de 

empregabilidade vem ganhando espaço de destaque nas discussões sobre o 

desemprego, a ponto do mesmo, alguns casos, ser atribuído a uma baixa 

escolaridade e/ou qualificação. Na verdade, o que se observa é que, apesar da alta 

tecnologia ter criado postos de trabalho que exigem conhecimento técnico 

especializado, a falta de emprego causada pela retração do mercado parece ser a 

principal responsável pelo cenário atual. Por outro lado, de uma forma vil, o 

trabalhador está sendo culpabilizado por não ser qualificado, quando se sabe que 

nem todos os ditos qualificados conseguem manter-se ativos no mercado por falta 

de oportunidades9. 

 

Sobre esse aspecto do acesso ao mercado de trabalho BEZERRA JR (in: TUNDIS; 

COSTA, 2001, p.145) afirma que  

 

a dominação ideológica se faz sobretudo pela persuasão, ou seja, através 
do convencimento, e da criação de verdades consentidas (e não impostas 
pela violência), e da existência das experiências de corroboração destas 
verdades. Assim, a ascensão social de uns poucos, por exemplo, serve 

                                                 
9 Não se pretende com isso desconsiderar a importância da educação, mas, pelo contrário colocá-la como instrumento que 
viabiliza melhores possibilidades de ascensão profissional. O que se vê atualmente é que a falta de qualificação praticamente 
inviabiliza o ingresso no mercado de trabalho, pela exigüidade de vagas disponíveis. Se hipoteticamente todas as pessoas 
tivessem qualificação, num cenário semelhante, também não haveria trabalho para todos.  
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como prova de que todos têm essa possibilidade de ocupar lugares mais 
altos na escala social. 

 

Em suma, o mundo do trabalho na atualidade pode ser caracterizado pelo 

desemprego, precarização dos vínculos e rotinização das atividades e está 

fundamentado num discurso contraditório dentro das estruturas organizacionais, pois 

ao mesmo tempo em que enfatiza a cooperação e a participação, estimula a 

competição e o individualismo. A situação descrita reforça a transitoriedade das 

relações e faz da dependência mútua uma situação vergonhosa, o que dificulta a 

formação de laços sociais de lealdade, confiança e compromisso mútuo (LIMA; VIANA, 

2006). 

 

Tal constatação não pode ser desconsiderada ao analisar os fatores que interagem 

no processo de reinserção de pessoas com transtorno mental no mercado de 

trabalho. Se a dificuldade para inserção no mercado já é algo concreto entre aqueles 

que não enfrentam uma situação de desvantagem, muito maior é a dificuldade 

enfrentada por aqueles que as têm.  

 

Antunes (2003) defende a idéia de que a cada dia, o capital necessita menos do 

trabalho estável e cada vez mais das formas diversificadas de trabalho, seja pelo 

trabalho em tempo parcial (“part time”) ou através de prestadores de serviços 

terceirizados. Atualmente a “classe-que-vive-do-trabalho” originalmente formada por 

trabalhadores assalariados da indústria, engloba de forma ampliada os 

trabalhadores do setor de serviços, da economia informal e do terceiro setor, o 

proletariado rural, e aqueles que exercem trabalho em domicílio10. Entre todas essas 

modalidades de trabalho observa-se que as mesmas têm em comum a venda da 

força de trabalho para o capital e o fato do trabalhador perder a dimensão do grau 

de exploração a que está sendo submetido, bem como a sua incapacidade de 

visualizar alternativas em virtude do seu afastamento do mundo político (VIEIRA; 

ROEDEL, 2002). 

 

                                                 
10 ANTUNES (2003) considera como trabalho em domicílio todas as atividades realizadas na própria moradia do trabalhador em 
pequenas unidades fabris e negociadas junto ao empresário por peça trabalhada.   
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Diante de um mercado de trabalho cruel e exigente, os trabalhadores são muitas 

vezes impedidos de exercer o direito de trabalhar em ocupações legalmente 

reconhecidas, usufruindo todos os direitos trabalhistas conquistados em quase dois 

séculos de luta, restando então aos mesmos submeter-se àquilo que hoje se 

conhece como relações precárias de trabalho.  

 

A informalidade é algo real que ocorre nos mais diversos setores produtivos do país. 

Pochmann em entrevista dada ao jornal DIÁRIO DE PERNAMBUCO (2006a) ressalta que 

a informalidade no Brasil ocorre tanto nos setores menos especializados, como nos 

setores mais modernos, em decorrência principalmente da terceirização que se dá 

na forma de subcontratação. 

 

As necessidades de reprodução ampliada do capital não se identificam com as 

necessidades humanas. Por outro lado, a sociedade não produz o que as pessoas 

necessitam, e sim o que dá lucro. Nessa sociedade, cada indivíduo terá maior 

probabilidade de obter o que deseja se conseguir direcionar para si a auto-estima 

dos outros, mostrando-lhes que é vantajoso para eles fazer-lhe ou dar-lhe aquilo que 

precisa. 

 

A antevisão dos acontecimentos que sucederão à sociabilidade burguesa nos 

moldes atuais tornou-se tema central das discussões dos estudiosos da área. RIFKIN 

(1995) aponta como descartada qualquer possibilidade de superação da sociedade 

capitalista, localiza o fim do trabalho e conseqüentemente indica elevações nas 

taxas de desemprego com um conseqüente quadro social catastrófico caracterizado 

pelo aumento da criminalidade e da violência. Por outro lado, o Estado é declarado 

como incompetente no papel de interventor e juntamente com as grandes empresas 

não poderá responder direta e positivamente às conseqüências do desemprego 

generalizado. Esses fatos caracterizarão a emergência de uma nova era histórico-

social e das formas sociais a ele relacionados. 

 

Para ANTUNES (1995), na sociabilidade burguesa, o cenário previsto por RIFKIN 

(1995) não chegará a concretizar-se, pois sempre haverá uma necessidade mínima 

de atuação humana a serviço do capital. Essa atuação, entretanto, ocorrerá cada 
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vez mais através da informalidade, ou seja, sem garantia dos direitos observados 

num Estado de Bem-Estar. Dados do IBGE/PNAD (IBGE,2004) ao longo das últimas 

décadas constatam a previsão de Antunes quando mostram a queda expressiva dos 

vínculos trabalhistas com registro na carteira de trabalho em comparação com a 

crescente taxa de trabalhos sem registro, como mostra o gráfico a seguir.  

 

Gráfico 1 – Taxa de trabalhadores assalariados com e sem carteira de trabalho. 

Brasil, 1989 a 2004. 

 

 
 
 

Quando os trabalhadores perdem seus postos de trabalho as conseqüências não se 

restringem às perdas econômicas. Pelo contrário, a saúde mental dos mesmos é 

seriamente afetada, podendo apresentar comprometimento da auto-estima, 

desespero, vergonha, apatia, depressão, desesperança, sentimento de futilidade, 

perda da objetividade, passividade, letargia, e indiferença (SZWARCWALD; BASTOS; 

ESTEVES, 2005 p. 541). 

 

Além dos efeitos nocivos que o desemprego acarreta à saúde mental dos 

trabalhadores que estão sem trabalho, o estado de ânimo daqueles que possuem 

colocação no mercado também é afetado pelo sentimento de insegurança 

decorrente da constante ameaça de desemprego que ronda diariamente a classe 

trabalhadora (id.ibid.). 

 

O fantasma do desemprego assume entre os trabalhadores um importante papel de 

controle simbólico, que imobiliza a ação articulada de indivíduos e também dos 

sindicatos. Essa submissão consciente a condições inadequadas, particularmente 

    Fonte: IBGE, Diretoria de pesquisas, coordenação de trabalho e rendimento. 
PNAD. 2004 a  2006.
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no que diz respeito ao ritmo de trabalho, e às pressões do cotidiano, parece atuar 

como um fator adicional de sofrimento psíquico que merece atenção especial na 

área de saúde mental e trabalho (SATO; BERNARDO, 2005) 

Dentro do cenário capitalista de poucas oportunidades e de extrema 

competitividade, as escassas chances de colocação são ocupadas por aqueles que 

possuem um perfil ideal às exigências do mercado burguês contemporâneo. Aqueles 

que não preenchem os rigorosos critérios (como profissionais sem qualificação 

específica, fora da faixa etária indicada ao perfil, de grupos étnicos minoritários, ou 

ainda pessoas com deficiências e transtornos mentais, entre outros), formam um 

exército de excluídos que têm resumidas chances de colocação. 

 

 
1.5. Direitos humanos e cidadania para pessoas com transtorno mental. 
 
Em diversos períodos da história, pessoas com transtorno mental foram marcadas 

pelo preconceito e exclusão. Até o final do século passado, em todo mundo 

civilizado, elas eram destituídas dos direitos de cidadão e condenadas a viver em 

reclusão plena seja em decorrência de um estado de completa incapacidade, 

incompetência e desrazão, ou ainda pelo que era atribuído a uma manifestação 

mística ameaçadora.  

 

Os direitos de cidadania surgiram a partir da lógica de uma sociabilidade burguesa, 

de forma que a necessidade de buscar tais direitos só emerge com o 

estabelecimento da luta entre classes sociais, característica marcante do capitalismo 

desde suas origens. Desta forma compreende-se que a cidadania é algo que se 

constrói. É luta constante pela incorporação de novas categorias dos sujeitos já 

existentes. Logo, ela é mutável, apropriável e sujeita a transformações. A luta pela 

cidadania de pessoas com transtornos mentais é a luta pelos direitos das minorias.  

 

Segundo Osinaga (2004, p.09) o transtorno mental pode ser compreendida numa 

lógica dialética, pois ao mesmo tempo em que representa a desumanização do 

indivíduo, 
ela é também a marca da sua humanidade, pois a doença mental não 
existe fora da espécie humana. A doença mental desumaniza o paciente 
exatamente porque ele é humano. A desumanização do paciente é um 
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sinal candente da humanidade do paciente.  
 

O século XX ficou marcado na história por grandes conquistas na área dos direitos 

humanos, resultantes das lutas entre classes sociais, empreendidas desde o século 

XVIII (SINGER,IN:PINSKY;PINSKY,2003). Tais reflexões alcançaram aqueles que tinham 

suas vozes abafadas nos porões e muros das ditas instituições psiquiátricas.  

   

Juntamente com os notáveis avanços na pesquisa farmacológica e das novas 

teorias e técnicas de abordagem do sofrimento psíquico, os movimentos sociais 

provocaram mudanças na forma de perceber a pessoa com um transtorno mental, 

conferindo-lhe o direito de fazer parte do grupo de humanos que, originalmente 

excluídos, possuíam direitos inerentes à condição de cidadão, mesmo após a 

constatação do transtorno mental. Tal evolução proporcionou às pessoas com 

transtornos mentais, que vivem nos dias de hoje, perspectivas bem mais otimistas 

de tratamento e qualidade de vida, inclusive com a possibilidade de resgate 

gradativo dos papéis que a enfermidade lhes desabilitou e a sociedade ainda resiste 

em lhes devolver. 

 

Além de enfrentar a herança histórica e possíveis seqüelas advindas da doença, 

como cidadãs, pessoas com transtorno mental têm ainda que enfrentar os efeitos 

dos rumos que a economia mundial vem tomando. A ideologia neoliberal adotada 

como hegemônica pela maioria dos países, tem ameaçado as conquistas sociais, 

decorrentes de mais de dois séculos de lutas. Quando o Estado submete-se às 

exigências do capital e deixa em segundo plano a garantia dos direitos dos 

cidadãos, promove a acumulação de riquezas, o desemprego e a elevação da 

massa de excluídos em sentido lato. 

 

É aparentemente contraditório pensar em promover cidadania num momento em 

que o retrocesso dos direitos sociais ameaça até mesmo àqueles considerados 

“saudáveis.” Entretanto, a inserção da pessoa com transtorno mental nos diversos 

espaços da sociedade (inclusive no trabalho) circula entre o desejável e o 

imprescindível na busca da cidadania universal. Para compreender melhor tais 

indagações é relevante analisar como esse grupo de pessoas foi percebido ao longo 

da história para então compreender as interferências disso na atual proposta de 
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reabilitação social e econômica diante da dívida social existente.  

 

 

1.5.1. Pré-história da cidadania para pessoas em sofrimento mental 
 

Desde as civilizações primitivas, os xamãs e feiticeiros (que podem ser encontrados 

até hoje em algumas regiões da África, América e Oceania), eram responsáveis pela 

assistência à saúde compreendida então como um ofício religioso. Neste contexto, 

as pessoas com transtorno mental eram consideradas como indivíduos que na 

realidade sofriam um castigo por ofensas dirigidas aos deuses. Viviam em uma 

situação de completa exclusão, inclusive com afastamento do círculo sócio-familiar, 

de forma que falar em cidadania era algo sem possibilidades. Hipócrates foi o 

primeiro a questionar esta lógica, atribuindo às doenças mentais causas naturais 

como as demais enfermidades e dando uma roupagem científica aos estudos sobre 

as doenças da mente humana. Outros estudiosos da época que compartilhavam 

desta concepção foram Platão (429-347 a.C.), Aristóteles (384-322 a.C.), Cícero 

(106-43 a.C.) entre outros (PONTES,1997). Com esta fundamentação, os cientistas 

da época recomendavam tratamentos naturais com banhos de sol e hidroterapia.  

 

Os romanos representaram um movimento de vanguarda no sentido da criação de 

leis que definiam o estado de capacidade civil das pessoas com transtorno mental. 

Tais concepções têm sua importância aumentada pelo fato de servirem como 

fundamento para o ordenamento jurídico de outros povos, inclusive em outros 

períodos da história, a exemplo da legislação brasileira, que limita, relativa ou 

absolutamente, tais doentes para a prática dos atos da vida civil, como por exemplo, 

contrair matrimônio, divorciar-se, dispor de seus bens, fazer testamento e até 

testemunhar (BRASIL, 2001a). 

 

Na Idade Média o tratamento do doente mental passou por mudanças significativas 

em dois períodos cronológicos distintos. Na Alta Idade Média (500 a 1000 d.C), o 

humanismo da igreja, aliado à fé, promovia tratamento "humanitário" aos doentes 

mentais baseado na caridade, abnegação e perdão. Os padres associavam 
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conceitos de Galeno com rituais de exorcismo para "afastar o demônio" que causava 

a insanidade. Neste contexto, surge o Bethlehem Hospital em Londres, onde o 

tratamento era considerado digno, humanitário e voltado à recuperação do paciente. 

Este, ao sair de alta, recebia uma braçadeira que lhe dava acesso livre ao hospital 

sempre que tivesse necessidade. Como tais pessoas eram bem aceitas pela 

comunidade e dela recebiam toda atenção, era comum que algum indivíduo que se 

encontrava em situação marginal roubasse ou falsificasse uma braçadeira para ser 

confundido pela população com ex-interno do hospital (Pontes, 1997). Apesar desta 

conotação humanizada de assistência, Pontes (id.ibid.) lembra que nesta mesma 

instituição eram cobrados ingressos da população que desejava admirar os loucos 

presos em jaulas. 

  

Após o ano 1000 d.C. já na Baixa Idade Média (séc.XIII e XIV), a crença em 

demônios e poderes sobrenaturais é retomada e contextualizada pela crise social, 

política e econômica vigente. Nesta época, o tratamento humanitário deu lugar a 

espancamentos, tortura e aprisionamento como única forma de expulsar o demônio 

do seu "hospedeiro". Apenas os médicos espanhóis mantiveram a proposta de 

tratamento humanístico, influenciados pelos árabes (id.ibid.). 

 

 

1.5.2. O desenvolvimento da cidadania 
 

Enquanto o cristianismo é responsável pelo surgimento e proliferação de hospícios 

no Ocidente, foi a burguesia que os fortaleceu, dando-lhes prestígio e uma função 

social contemporânea. 

A constituição do paradigma psiquiátrico remonta ao século XVII, quando foram 

criadas casas de internamento para indigentes, homossexuais, epilépticos, 

alienados, entre tantos pertencentes à população excluída com o objetivo de ordenar 

o espaço social de um continente que, ávido por mudanças, pretendia redimensionar 

o mundo da miséria (GONDIM 2001). 
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A partir dos movimentos populares das revoluções burguesas ocorridas entre os 

séculos XVIII e XIX, surgem várias correntes de pensadores, interessados em 

encontrar soluções para um mundo a cada dia mais conturbado, cheio de 

contradições e que vivia com uma ênfase nunca antes percebida, problemas sociais 

como a exploração do homem pelo homem visando a acumulação do capital. Entre 

os pensadores, destacam-se aqueles que propunham modelos participativos e não 

excludentes, voltados para os trabalhadores, como os franceses Pierre-Joseph 

Proudhon e Auguste Blanqui, o russo Mikhail Bakunin, o alemão Ferdinand Lasalle, 

e os ingleses Ernest Jones, Harney e O'Brien (KONDER IN:PINSKY; PINSKY, 2003). No 

entanto, a liderança hegemônica não ficou com nenhum deles. A discussão sobre os 

direitos de cidadania dos excluídos não fez parte do pensamento de políticos e 

pensadores do século XVIII, mesmo porque as sociedades onde evoluiu o conceito 

de cidadão eram relativamente homogêneas do ponto de vista étnico, religioso e 

racial. 

 

Com o advento do século XVIII, considerado o "Século das Luzes", O movimento 

intelectual ganha força e ressurgem correntes de pensamento que retomam a 

cientificidade do transtorno mental, devolvendo a noção de humanização do 

atendimento aos doentes, bem como a organização, classificação e tratamento das 

doenças mentais; com nomes como Phillipe Pinel na França, Vicenzo Chiarugi na 

Itália, Johann Langermann na Alemanha e Benjamin Rush nos Estados Unidos 

(PONTES,1997). Este movimento, no entanto, com o passar do tempo, voltou-se 

apenas a um discurso organicista, abrindo mão dos questionamentos morais, de 

forma que no final do século, representação médica ou "medicalização" do desvio 

(transtorno mental), passa a ser a tônica no processo constitutivo da psiquiatria 

(VIETTA; KODATO, 2001; AMARANTE, 1995). 

 

No século XIX a linha organicista foi considerada como marco teórico, ao fixar a 

etiologia e o tratamento de enfermidades basicamente no componente fisiológico, 

dando cada vez menos ênfase a aspectos sociais e comportamentais, mesmo 

porque as classes hegemônicas não tinham interesse em fomentar discussões que 

atribuíssem causas sociais às doenças. STONE (1999) relata que Benjamim Rush, 

em 1812 defendia que o cérebro era o centro da mente e que a psicopatologia 
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derivava de anormalidades dos vasos sanguíneos cerebrais, enquanto que na 

Europa, Cesare Lombroso correlacionava traços psicológicos com o tamanho ou 

formato do crânio. Outros pesquisadores indicavam o uso de correntes elétricas em 

tratamento dos mais diversos transtornos físicos e mentais, como “casos de mania, 

insanidade da menopausa, vertigens, paralisia, atrofia [...] órgãos digestivos e do 

sistema locomotor (id.ibid. p.127). No fim do século, aumenta o interesse pelo 

estudo dos transtornos mentais, surgindo então várias correntes filosóficas. 

Kraepelin realiza a constituição das entidades nosográficas e dá a pessoa com 

transtorno mental um estatuto científico. A partir daí a representação patológica do 

louco volta a ser associada a uma imagem de ameaça ao convívio social e seu locus 

volta a ser compulsoriamente restrito ao sanatório psiquiátrico, reforçado por uma 

barreira temporal, crônica e definitiva mais uma vez afastando-o do convívio social. 

(VIETTA;KODATO,2001).  

 

Ainda no século XIX, Karl Marx e Friederich Engels elaboraram a proposta que 

segundo Konder (in Pinsky;Pinsky, 2003), parecia mais viável na defesa dos direitos 

de cidadania. Eles sustentavam que ao fazer a revolução, o proletariado conseguiria 

a superação do capitalismo e com isto asseguraria condições para a conquista e o 

pleno exercício da cidadania, que poderia ser estendida a todos os seres humanos. 

Com tais colocações, Marx e Engels apresentam um pensamento de vanguarda ao 

considerar a possibilidade de uma cidadania universal. 

 

Após um longo século de lutas por direitos sociais, o século XX traz para a Europa 

uma perspectiva mais favorável, quando medidas efetivas são criadas para proteção 

social através do Estado de bem-estar, que teve início na Grã-Bretanha e 

posteriormente difundiu-se por grande parte da Europa, com o objetivo de proteger o 

trabalhador contra a doença e o desemprego. Como tais conquistas foram fruto das 

mobilizações da classe trabalhadora, os direitos resultantes dessas ações eram 

dirigidos àqueles que por elas lutaram. Logo, não era de se esperar que as mesmas 

tivessem alguma repercussão sobre aqueles que não se encontravam em situação 

produtiva11 (Souza, 1999). 

                                                 
11 Mais esclarecimentos sobre a política do Welfare State  no capítulo 3. 
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Apesar do pouco acesso aos direitos de cidadão, a filosofia dominante no Estado de 

bem-estar promove o desenvolvimento de correntes que lançavam mão da 

interdisciplinaridade para ações em saúde mental, buscavam no social um respaldo 

às modificações que propunham e trocavam a ação curativa pela preventiva 

(PONTES, 1997). Entre as correntes de pensamento referidas, encontra-se a 

defendida por Caplan (1980), que cria a psiquiatria comunitária com uma proposta 

de manutenção de programas organizados para a promoção da saúde mental, 

prevenção e tratamento de distúrbios mentais e reabilitação de ex-pacientes 

psiquiátricos. Este modelo exige que o psiquiatra se relacione com toda a 

comunidade e não apenas com o indivíduo, que passa a ser percebido como 

membro ativo de um contexto coletivo. Como crítica a esse modelo, Tenório (2002) 

reforça que a focalização da comunidade como origem de todos os males, 

desconsidera a multicausalidade dos transtornos mentais, o que pode levar à 

“psiquiatrização e normalização do social”. A proposta de estabelecer um tratamento 

que  

 

mantenha o paciente na comunidade e faça disso um recurso terapêutico, 
ao contrário de normalizar o social, propõe-se que é possível ao louco, tal 
como ele é, habitar o social (e não o asilo de reclusão) (Id.ibid., p.27).  

Em se tratando de reformas na psiquiatria, a experiência italiana foi a que promoveu 

um corte mais radical não somente na assistência, como na forma de pensar o 

transtorno mental. Se as reformas anteriores tentaram dar conta, ora da etiologia e 

do tratamento das doenças, ora do espaço terapêutico, os italianos se preocuparam 

em desmontar exatamente essa lógica: a relação problema/solução, de maneira a 

desvincular a noção de transtorno mental de uma sentença de existência com 

sofrimento (GONDIM, 2001). 

O movimento de luta anti-manicomial italiano, sob a liderança de Franco BASÁGLIA 

(1985), vivenciando um contexto de crise e empobrecimento característico do 

período pós-guerra, consegue aprovar um instrumento legal, a Lei 180/78 (ITÁLIA, 

1978) para promover a gradual desinstitucionalização da pessoa com transtornos 

mentais, sob a alegação de otimizar os custos do tratamento através de estratégias 

extra-hospitalares. Segundo essa nova forma de tratar, adotada com ajustes em 
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outros países da Europa, o indivíduo, ainda que tido como louco, não perderia os 

direitos inerentes à cidadania. “Mesmo enfermo, continuaria a ter nome, família, 

trabalho, amigos, habitação, tudo que faz parte da vida de um ser humano normal” 

(PONTES,1997,p.38). 

 

Seguindo o pensamento de cidadania para todos, PITTA E DALLARI (1992, p.21) 

sugerem que 

 
a cidadania não é um atributo dos iguais, dos normais, dos que podem 
decidir de forma convencional. Os diferentes, os bizarros, os estranhos, 
devem ter seus direitos garantidos. A equidade, ou seja, a disposição de 
atender igualmente aos direitos de cada um, passa a ser a utopia a ser 
perseguida. Substitui-se a homogeneidade, a pasteurização dos sujeitos 
pelo reconhecimento das suas singularidades. 

A cidadania é uma preocupação presente nos documentos que norteiam a reforma 

psiquiátrica brasileira. Os textos das três Conferências Nacionais de Saúde Mental 

realizadas a partir do final do século XX e dos principais articuladores técnico-

políticos envolvidos com o processo fazem referências ao tema (BRASIL, 1987; 1992; 

2001a). Toda produção teórica resultante tem em comum a tentativa de substituir 

termos como doença e doente mental por sofrimento psíquico, pessoas portadoras 

de sofrimento psíquico ou de transtorno mental. A mudança não tem intenção 

meramente semântica, pelo contrário, visa “construir novo modo de pensar a pessoa 

com transtorno mental em sua existência e sofrimento e não apenas a partir de seu 

diagnóstico” (BRASIL, 1992. s.p.), vinculando o conceito de saúde ao exercício da 

cidadania (OLIVEIRA; ALESSI,2005) 

 

A concepção de igualdade está em consonância com o princípio de cidadania pelo 

fato de ambos defenderem a idéia de que todos os seres humanos são iguais de 

forma que possuem os mesmos direitos. Entretanto, o conceito de eqüidade parece 

ser mais apropriado à questão em foco, na medida em que entende que esta 

incorpora o conceito de justiça distributiva, ou seja, “os indivíduos são diferentes 

entre si e, portanto, merecem tratamento diferenciado, de modo a eliminar e/ou 

reduzir as desigualdades existentes” (VIANNA, 2001. p.16). SPOSATI (1999) reforça 

que eqüidade é a “possibilidade das diferenças serem manifestadas e respeitadas, 

sem discriminação”. Tal princípio foi adotado por RAWLS (1981, p.68-69) quando 
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desenvolveu um critério para caracterizar a “desigualdade justa”, inerente à 

eqüidade. Para o autor,  

 
todos os valores sociais – liberdade, oportunidade, renda, bens e as bases 
do respeito próprio – deveriam ser distribuídos igualmente, a menos que 
uma distribuição desigual de um destes valores, ou de todos, viesse a 
trazer vantagens para alguns.[...] A concepção geral de justiça não impõe 
restrições permitindo qualquer tipo de desigualdade; a concepção geral de 
justiça requer apenas que a posição de todos seja melhorada.  

 
No axioma de Rawls, a alocação é justa quando tem a capacidade de aumentar o 

nível de utilidade do indivíduo em piores condições, ou seja: “São permissíveis as 

desigualdades quando maximizam, ou pelo menos contribuem, em favor das 

expectativas a longo termo do grupo menos afortunado da sociedade” (RALWS, 1981. 

p.128). 

 

A equidade é um princípio adotado em vários momentos distintos dentro da 

Legislação Brasileira. Apesar do texto da Constituição Cidadã de 1988 deixar claro 

em seu artigo 5º. a conhecida frase: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza...” (MANNRICH,2000. s.p.), em outros textos como na Lei nº. 

8080/90 (MANNRICH,2000), prevalece o conceito de eqüidade, ou seja: “igual acesso 

para igual necessidade”(s.p.). Mesmo não aparecendo de forma explícita, 

subentende-se nestes casos, o princípio da discriminação positiva, também utilizado 

pela OPAS quando afirma que “equidade em atenção em saúde implica em receber 

atenção, segundo suas necessidades (TOBAR ET AL, [2002]). 

 

Além das garantias voltadas às necessidades de cuidado em saúde, a Constituição 

de 1988 (MANNRICH,2000, s.p.) ainda reconhece claramente em seu texto a 

necessidade de garantir os direitos civis a todos os cidadãos ao afirmar que  

é dever do Estado assegurar às pessoas portadoras de qualquer deficiência 
a plena inserção na vida econômica e social e o total desenvolvimento de 
suas potencialidade, da forma que menciona e dá outras providências. 

Logo, é correto afirmar que assegurar os direitos civis de todos os cidadãos não 

deve ser visto como uma concessão ou beneficência do Estado e pode inclusive ser 

um indicativo da forma como a justiça está sendo por ele exercida. Entre os direitos 

sociais, o direito de plena inserção econômica passa pelo reconhecimento das 

potencialidades de cada indivíduo para prover seu sustento, através de um trabalho 
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que respeite suas particularidades como ser social. VASCONCELOS (1997) inclusive 

propõe a invenção da “cidadania especial”, que abarca a dimensão da subjetividade 

e da desrazão. 

 

A reforma psiquiátrica atualmente pode ser considerada como um elemento de 

consenso nos textos das políticas de saúde da maioria dos países do mundo. Tal 

situação se deve aos acordos internacionais assinados em diversas convenções 

ocorridas ao longo do século XX. Dentro dos pressupostos fixados nos acordos, 

existem muitos pontos comuns, entretanto as estratégias para alcançá-los são 

estabelecidas internamente. Um dos pontos de consenso na maioria dos 

documentos é o direito ao trabalho para a pessoa com transtornos mentais. 

 

 
1.5.3. Direito ao Trabalho 
 
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sancionada pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) em 1948, cita o trabalho como direito humano 

fundamental: “todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a 

condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego” 

(ONU,1948).  

 

Conceituar direito ao trabalho dentro da sociedade brasileira passa inicialmente pela 

indagação: “trabalhar é um direito”? Antes de qualquer outra consideração é preciso 

lembrar a visão de trabalho que vigorou por muito tempo neste país. Segundo 

Roberto da MATTA (1997) trabalho era em sua origem uma atividade exercida por 

escravos e por isso não poderia ser algo digno de honra. Pelo contrário, nossa 

formação fortemente religiosa apontava erroneamente para uma condição bíblica de 

castigo. O autor ainda reforça seus argumentos usando como exemplo a situação 

ainda hoje vivida por empregados domésticos e de pequenas empresas.  

 
Alguns autores como Paul SINGER (in: PINSKY; PINSKY, 2003) são categóricos ao 

afirmar que a discussão de tal tema só é possível numa concepção capitalista, pois 

a necessidade de estabelecer os referidos direitos surge apenas a partir do século 

XVIII, atrelada ao advento do capitalismo, ideologia caracterizada pela exploração 
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da força de trabalho do homem pelo seu semelhante. Nesse sentido, pensar numa 

sociedade onde não houvesse a hegemonia burguesa, dispensaria a discussão e 

defesa do direito ao trabalho, pois este ocorreria naturalmente como uma 

necessidade do homem e não mais como um direito a ser conquistado.  

 

A modernidade, que tem entre suas marcas a fragmentação do trabalho, também 

fragmentou o próprio homem. A divisão do trabalho por turnos e tarefas compostas 

por partes do processo produtivo fez o homem perder sua noção de totalidade. 

Nesse sentido, o homem passou a ser considerado como uma máquina com reação 

mecânica estereotipada. Tal concepção tem rebatimentos na forma como a pessoa 

com transtorno mental é percebida pela sociedade, que em geral considera a 

pessoa com transtorno mental como um sujeito sem razão e com capacidade de 

produção aquém das necessidades do mercado de trabalho (RODRIGUES; 

FIGUEIREDO, 2003). 

 
Segundo Marx (2007, p.18)  

 
na fase superior da sociedade comunista, quando houver desaparecido a 
subordinação escravizadora dos indivíduos à divisão do trabalho e, com ela, 
o contraste entre o trabalho intelectual e o trabalho manual; quando o 
trabalho não for somente um meio de vida, mas a primeira necessidade 
vital; quando, com o desenvolvimento dos indivíduos em todos os seus 
aspectos, crescerem também as forças produtivas e jorrarem em caudais os 
mananciais da riqueza coletiva, só então será possível ultrapassar-se 
totalmente o estreito horizonte do direito burguês e a sociedade poderá 
inscrever em suas bandeiras: De cada qual, segundo sua capacidade; a 
cada qual, segundo suas necessidades.  

 

Enquanto não for possível viver em uma sociedade onde as relações sócio-políticas 

dispensam discussões sobre direitos humanos e de cidadania, o Estado deve 

atenuar os efeitos deletérios da estrutura vigente. A proteção social exercida por ele 

através das políticas públicas deve buscar minimizar as desigualdades sociais e 

garantir condições de sobrevivência digna aos desfavorecidos. 
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________________________________________________________CAPÍTULO 2 

 

 A POLÍTICA DE BEM-ESTAR SOCIAL E A ASSISTÊNCIA SOCIAL 
BRASILEIRA. ENCONTROS E DESENCONTROS. 

 

As políticas de bem-estar social podem ser compreendidas de diversas formas em 

cada país onde são aplicadas. Entretanto, as maiores diferença são notadas ao 

comparar sua estrutura em países desenvolvidos e naqueles subdesenvolvidos. 

Segundo Souza (1999), o welfare state originalmente surgiu nos Estados Unidos e 

Europa Ocidental como fruto de pactuações entre capitalistas e trabalhadores onde 

os trabalhadores abriram mão do controle do processo de seu trabalho em troca da 

redistribuição de parte de seus ganhos de produtividade decorrentes dessas 

medidas, e um sistema de seguridade social que os protegia mesmo quando 

estavam afastados do mercado de trabalho. 

 

O mesmo autor também afirma que o welfare state no modelo dos países 

industrializados é capaz de “estabelecer fontes de poder para os assalariados, 

fortalecer os movimentos de trabalhadores e assim determinar a distribuição de 

renda na sociedade” (id.ibid. p.9). POCHMANN (2002, p.13) reforça essa perspectiva 

ao afirmar que o período pós-guerra ficou marcado pelo que chama da presença de 

um “quase pleno emprego”, do desenvolvimento do Estado de Bem-estar Social e da 

marcante atuação dos sindicatos e partidos políticos.  

 

SINGER (in: PINSKY; PINSKY, 2003) justifica que a concessão de direitos sociais no 

período pós-guerra é uma estratégia utilizada pelo Estado como tentativa de 

compensação pelos sofrimentos e perdas que acontecem em todas as esferas da 

vida, dentro e fora dos campos de batalha. Tal argumentação, de certa forma, ignora 

o papel dos movimentos sociais na conquista de direitos, mas em todo caso, pode 

ajudar a entender porque tais benefícios não conseguem ter duração mais 

prolongada. Ou seja, nos últimos séculos vivemos ciclos de maior e menor atuação 

do Estado na proteção social de acordo com o momento político vivido e em cada 

região. 
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As políticas de bem-estar social que ocorreram nos países subdesenvolvidos 

também tiveram os processos de modernização e industrialização como agentes 

impulsionadores. Entretanto, Souza (1999) salienta que esses processos não 

seguem a mesma trajetória dos países desenvolvidos. Pelo contrário, é comum a 

existência de um desenvolvimento com características ao mesmo tempo modernas e 

tradicionais. Como conseqüência, os benefícios do welfare state são restritos a uma 

elite de trabalhadores de setores estratégicos da economia e aos funcionários da 

burocracia, deixando à margem a maioria dos trabalhadores. Neste cenário de 

benefícios centralizados, ocorre o aumento da desigualdade, a segmentação da 

sociedade e enfraquece o poder de pactuação dos trabalhadores na relação entre o 

capital e o trabalho. Para os trabalhadores que não tiveram acesso aos benefícios 

corporativos, resta então as políticas populistas decorrentes de decisões autárquicas 

do Estado. 

 

A crise econômica dos anos 70 e a retomada do poder por conservadores de direita 

em vários países desenvolvidos fez ressurgir a situação de afastamento do Estado 

das questões sociais e consequentemente causou o enfraquecimento das políticas 

sociais. Os custos sociais passaram a ser considerados vilões da estabilidade 

econômica, por estimular o ócio, esvaziar os cofres públicos, onerar excessivamente 

as empresas com encargos sociais e até mesmo promover aumento da inflação.  

 

Ao utilizar a redução progressiva da capacidade de ação do Estado-Providência, 

como estratégia de enfrentamento da crise econômica, governos neoliberais não 

promoveram a elevação das taxas de investimento nem a retomada do crescimento. 

Na realidade, o que pode ser observado foi a elevação nas desigualdades sociais 

pelo aumento do desemprego e das modalidades precárias de inserção no mercado 

de trabalho, tornando a classe trabalhadora ainda mais vulnerável. 

 

As políticas públicas de saúde no Brasil têm sua origem na política de seguro social 

e não no Estado de Direito. DRAIBE (2007) afirma que apesar deste ser considerado 

um país de médio a alto desenvolvimento econômico, não possui um sistema de 

proteção social que se identifique com o que é visto em países desenvolvidos. Para 

a autora, o sistema brasileiro é “incompleto, frágil, incapaz de afetar positiva e 

significativamente os indicadores de desigualdade e exclusão social” (s.p.). Apesar 
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dos avanços observados desde o final da década de oitenta, com a Constituição 

Cidadã, o welfare state “à brasileira” conseguiu diminuir sensivelmente indicadores 

na área de educação e saúde, sem apresentar repercussões nas taxas de pobreza e 

desigualdade social. 

 

 
2.1. Proteção social às minorias em situação de desvantagem. 
 

Referências sobre situações de exclusão social podem ser apontadas em diversas 

conformações de sociedades ao longo da história. Entretanto o problema da 

exclusão social a partir da sociedade capitalista passa a ter um papel marcante na 

medida em que desenraiza e exclui “para que tudo e todos sejam submetidos às leis 

do mercado” (MARTINS,1997.p.30). Em conformidade com o pensamento de Martins, 

SUBIRATS (2002) afirma que a exclusão nos dias atuais, é um processo vinculado ao 

cenário contemporâneo pós-industrial, onde há uma dificuldade intensa ou ainda 

uma impossibilidade de acesso aos mecanismos de desenvolvimento pessoal, a 

inserção sócio-comunitária e aos sistemas de proteção.  

 

Dentre as diversas formas de inclusão/ exclusão social, MARTINS (1997) destaca a 

exclusão do mercado de trabalho, que nos últimos anos têm se destacado pelo fato 

da reinclusão, que antes ocorria em curtos espaços de tempo, vir gradualmente 

acontecendo num ritmo mais lento. O trabalhador atualmente já não consegue 

retornar ao mercado de trabalho com a mesma facilidade de tempos atrás e muitas 

vezes quando isso ocorre está associada à degradação dos vencimentos e das 

condições de trabalho.  

 

A massa de trabalhadores sobrantes que se acumula a cada dia está deixando de 

viver um período de exclusão para fazer deste um “modo de vida” (id.ibid. p.33). Ao 

utilizar estratégias alternativas para inclusão marginal, essa ocorre apenas no plano 

econômico, mas sem repercussões para a inclusão social.  

 

A discussão sobre a forma como a sociedade acolhe os seus diferentes remonta ao 

início do século passado. MACEDO (1978) cita a definição extensiva de saúde mental 

elaborada pela Federação Mundial pela Saúde Mental em 1962, que considerava a 
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necessidade de acolhimento de suas minorias como fator determinante de suas 

próprias qualidades, ao afirmar que ”uma boa sociedade permite aos seus membros 

este desenvolvimento ótimo, progredindo ela própria e se mostrando tolerante em 

relação às outras” (p.29). Tal conceito pode ser considerado ultrapassado dentro das 

perspectivas atuais, porém torna-se relevante na medida em que se observa o 

despertar para essa temática numa época em que até mesmo a definição de saúde 

mental concentrava suas atenções para um modelo biológico.  

 

O conceito de inclusão social vem sendo adotado por diversos países, entre eles o 

Brasil, no lugar do modelo de Integração Social praticado durante as últimas quatro 

décadas do século passado. Neste, a pessoa com necessidades especiais era 

capacitada para conviver em sociedade. A nova proposta, defendida por SASSAKI 

(1997), adota o Modelo Social de Deficiência que entende a sociedade como 

responsável pelas dificuldades enfrentadas pelas pessoas com necessidades 

especiais. Ou seja, quando a sociedade não provê os meios necessários à 

adaptação e inclusão, o indivíduo passa para uma situação de desvantagem em 

relação aos demais. 

 

A proposta de inclusão social considera que a sociedade deve ser modificada a 

partir do entendimento de que ela precisa ser capaz de atender às necessidades de 

seus membros. Para atingir a inclusão social, o desenvolvimento através da 

educação, reabilitação e qualificação profissional deve ocorrer dentro do processo 

de inclusão e não como um pré-requisito para a socialização (SASSAKI, 1997). Ou 

seja, a inclusão social não pode ser vista como um fenômeno meramente físico. Ela 

envolve a aceitação do outro em toda sua subjetividade (ROSA, 2003). 

 

O Modelo Social de Deficiência encontra ressonância com o que se entende por 

reabilitação psicossocial na perspectiva da reforma psiquiátrica brasileira e seus 

princípios podem ser claramente identificados nos documentos nacionais e 

internacionais de defesa dos direitos das pessoas com transtornos mentais, desde a 

Declaração de Caracas (OPAS/OMS,1990).. até as mais recentes políticas públicas 

correlatas (ONU,1996; BRASIL, 2001; 2004; 2005; 2005b; 2005c) 

 

Saraceno, um dos principais nomes na reabilitação psicossocial, apóia sua teoria de 
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reabilitação no conceito de deficiência adotado pela Organização Mundial de 

Saúde12, o que também está de acordo com o modelo exposto acima (SASSAKI, 

1997) Para Saraceno, a reabilitação destina-se a aumentar as habilidades da 

pessoa, diminuindo as deficiências e os danos da experiência do transtorno mental 

(SARACENO, 1999, p.17). As ações de reabilitação não devem esperar unicamente 

pela iniciativa da pessoa com transtorno. Pelo contrário, a sociedade, através do 

Estado, tem o dever de prover condições para que suas minorias possam 

desempenhar parte ativa no ambiente coletivo. 

 

As discussões a respeito da extensão dos direitos das pessoas com deficiências às 

pessoas com transtornos mentais se esbarram em vários elementos. A questão 

semântica envolve o fato do termo deficiência mental apontar para limitações 

quantitativas o que exclui a maioria das pessoas com transtorno mental. Por outro 

lado, é importante lembrar que a extensão das conquistas legais das pessoas 

deficientes àqueles com transtornos, é motivo de polêmica. Vale salientar que 

enquanto na saúde mental as propostas de inclusão/reinclusão buscam o 

envolvimento de outras minorias, e da diversidade, isso não é percebido, por 

exemplo, nas discussões que envolvem pessoas com deficiência. Tanto a legislação 

específica como artigos que tratam do assunto geralmente fazem recortes onde não 

é possível acolher pessoas com outras situações de vulnerabilidade. De certa forma 

isso pode ser considerado como a exclusão da exclusão.  Assim como as pessoas 

com deficiências, pessoas com transtornos mentais também vivenciam limitações 

que certamente podem comprometer a capacidade de exercer atividades essenciais 

da vida diária.   

 

A ONU utiliza a palavra "incapacidade" para sintetizar numerosas e diversas 

limitações funcionais que podem atingir qualquer população, em qualquer país, 

como conseqüência de um agravo. As pessoas podem sofrer de incapacidade 

devido a uma deficiência física, intelectual ou sensorial ou em conseqüência de 

condições clínicas ou de uma doença mental. Tais deficiências podem ter um caráter 

permanente ou temporário. Por "desvantagem" (handicap) entende-se a perda ou 

                                                 
12 Para a OMS (OPAS/IPEA,2001), deficiência ou desvantagem é a conseqüência de uma hipofunção e/ou desabilitação que 
limita ou impede o desempenho do sujeito ou das capacidades de qualquer sujeito. 
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limitação de oportunidades para participar na vida da comunidade em plano de 

igualdade com os outros (ONU,1996). 

 

Pessoas com transtorno mental historicamente vêm sofrendo com a exigência de um 

padrão comportamental adequado à convivência na coletividade. Ao não atender 

tais requisitos, só lhes restava a segregação social, inclusive, em muitos casos, do 

próprio círculo familiar (VECHI,2004). No Modelo Social de Deficiência, cuja lógica 

pode ser aplicada a situação das pessoas com transtornos mentais, é passado à 

sociedade o compromisso de acolher o indivíduo desadaptado e dentro desse 

convívio ajudá-lo a recuperar os vínculos deteriorados pela doença. 

 
 
2.2. A assistência à saúde mental no Brasil  
 
A cidadania para excluídos, e mais especificamente para pessoas com transtornos 

mentais no Brasil, seguiu com atraso os acontecimentos do restante do mundo 

ocidental civilizado, ou seja: até o fim da década de 1980 o modelo vigente era 

baseado no "isolamento dos psicopatas ou suspeitos, toxicômanos e intoxicados 

habituais em instituições fechadas" (PONTE;SOUZA;FRAGA, 1995).  

 

Até a chegada da Família Real ao Brasil no início do século XIX, não havia um lugar 

ou modalidade de cuidado especificamente voltada às necessidades da pessoa com 

transtorno mental. Pelo contrário, eles podiam ser vistos nos mais diversos espaços: 

nas ruas, nas prisões, casas de correção e nos porões das Santas Casas de 

Misericórdia.  Amarante (in: AMARANTE,1994), comenta que a loucura só passou a 

ser preocupação do Estado quando as mudanças sociais e econômicas que 

ocorreram nos idos de 1822 exigiram a adoção de medidas mais eficientes de 

controle social, visando favorecer o crescimento e desenvolvimento das cidades. 

Uma comissão de médicos da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro faz uma 

avaliação da situação e concluem pela segregação de marginais, pobres e  

 

...toda sorte de párias. São ainda trabalhadores, camponeses, 
desempregados, índios e negros, ‘degenerados’, perigosos em geral para a 
ordem pública, retirantes que, de alguma forma ou por algum motivo, 
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padecem de algo que se convenciona englobar sobre o título de doença 
mental. (id.ibid. p.75) 

 

A partir do reconhecimento da loucura como doença, em 1852 é criado o Hospício 

Pedro II no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, a fim de institucionalizar todo aquele 

que destoava da normalidade estabelecida. Apesar da loucura ter sido reconhecida 

como doença, os médicos só passam a participar da gestão do Hospício após a 

Proclamação da República, que até então estava sob a coordenação da Provedoria 

da Santa Casa. Com a República, o hospício passa por um processo de 

medicalização, agora sob o poder do médico que movido pelos ideais republicanos, 

entende que a psiquiatria deve voltar-se para o espaço social, onde vivem as 

pessoas e onde se estruturam os transtornos mentais. Nesse pensamento, são 

criadas as primeiras colônias de alienados, com o objetivo de fazer a comunidade e 

os “loucos” conviverem fraternalmente em casa e no trabalho. Sob a liderança de 

psiquiatras como Teixeira Brandão e Juliano Moreira, a assistência psiquiátrica no 

Brasil desenvolveu-se marcadamente dentro de hospitais colônias, o que foi 

considerado um avanço para a época. Segundo Amarante, esta pode ser 

considerada a primeira reforma psiquiátrica brasileira (Amarante, 1994). 

 

Em 1930 quando Moreira é destituído pelo então presidente Getúlio Vargas, os 

pensamentos da Liga Brasileira de Higiene Mental ganham fôlego e princípios 

higienistas, eugênicos, racistas e antiliberais passam a ser a tônica na assistência à 

saúde mental. Com a descoberta dos novos métodos para tratamento, como o uso 

do choque e da lobotomia, o asilo ganha fôlego e sendo então considerado “um 

espaço eugênico, asséptico e de normalidade” (id.ibid., 1994, p.78) 

 

Na década de trinta, sob o que Wanderley Santos denominou como cidadania 

regulada (PORTO, 2001, p.22), para ter direito à proteção social do Estado, o cidadão 

brasileiro deveria estar inserido em algum Instituto de Aposentadoria e Pensão - IAP. 

Neste contexto, com forte tendência centralizadora, é promulgada a segunda Lei 

Federal de Assistência aos Doentes Mentais, que estabelece "cuidados mínimos, 

proteção e assistência à pessoa dos psicopatas" e determina a fiscalização nos 

serviços psiquiátricos, através dos Conselhos de Proteção aos Psicopatas. O que 
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parece a princípio ser um avanço, na verdade serve apenas para conferir ao médico 

maiores poderes na direção dos serviços de saúde, para interditar pacientes e 

realizar internamentos compulsórios. Como exceção à tendência de 

exclusão/reclusão observada na época, destacam-se iniciativas isoladas como a 

ocorrida em Recife, protagonizada por Ulysses Pernambucano, que promoveu a 

assistência ambulatorial e a criação dos hospitais abertos. Nessa época, alguns 

IAPs incorporaram em suas coberturas de tratamento assistência psiquiátrica, já que 

até então mesmo aqueles indivíduos que eram considerados cidadãos por terem a 

assistência dos IAPs, deixavam de sê-lo ao contraírem um transtorno mental, por 

não terem cobertura pelo critério diagnóstico (ROSA,2003). 

 

Nos países desenvolvidos, com o término da segunda Guerra Mundial e o início da 

década de 50, o modelo de assistência à saúde mental começa a sofrer 

questionamentos pela constatação da ineficiência observada no modelo asilar, 

bancado com altos custos pelo Estado, sem se traduzir em boas condições de 

assistência. Por outro lado, enquanto os avanços tecnológicos alcançados pela 

psicofarmacologia viabilizavam novas possibilidades de tratamento, o modelo 

biológico da psiquiatria tradicional, fundada em princípios ontológicos de 

normalidade-anormalidade, não dava mais conta dos problemas de saúde da 

coletividade (SILVA, 1997). 

 

As novas propostas de assistência de enfoque coletivo surgidas após a segunda 

Guerra Mundial, como a psiquiatria preventiva e a psiquiatria social, não obtiveram 

grandes adesões na comunidade científica brasileira, ficando circunscritas a pólos 

sem grande impacto nacional (TENÓRIO, 2002). Este insucesso pode ser atribuído, 

principalmente, à expansão do setor privado na área de saúde, que significava a 

consolidação do modelo excludente e hospitalocêntrico em detrimento da saúde 

pública e coletiva (PONTE;SOUZA;FRAGA, 1995). 

 

Com a chegada ao Brasil dos primeiros psicofármacos, que apresentaram 

resultados muito promissores, os trabalhadores da saúde mental passam então a 

questionar a incapacidade da pessoa com transtornos mentais e a real necessidade 

de sua interdição e alienação. Como conseqüência, surge também a necessidade de 
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repensar o modelo vigente de cuidados. Estas iniciativas, no entanto, foram 

sufocadas pelo golpe militar de 1964, que provocou a retração dos projetos de 

reestruturação de serviços na área (TENÓRIO,2002).  

 

Por volta da década de 70, com o período da ditadura militar, o processo de 

exclusão do doente, que começou em 1852 com a primeira Lei de Assistência ao 

Doente Mental, foi significativamente fortalecido e marcado pela ampliação dos 

serviços hospitalares e perda de direitos civis e políticos das pessoas com 

transtornos mentais (RODRIGUES; FIGUEIREDO, 2003). Paralelamente, ocorreu 

também o fortalecimento dos serviços de saúde hospitalares, principalmente no 

setor privado, em todas as especialidades médicas, afetando, entre outras, a 

psiquiatria, ao premiar os caixas dos serviços privados conveniados e da indústria 

farmacêutica, criando o que ROSA (2003, p.100) denomina como “indústria da 

loucura”. Tal situação dá ao transtorno mental o caráter de moeda, na medida em 

que passa a ser instrumento de geração de capital para um grupo específico de 

empresários da saúde e da indústria farmacêutica. 

 

Apesar de todas as restrições por parte do governo e sob influência das 

transformações políticas e sociais que aconteceram em toda Europa e Estados 

Unidos, no final da década de 70 inicia-se no Brasil o movimento da reforma 

psiquiátrica. Em 1979, os trabalhadores da saúde mental criaram o Movimento dos 

Trabalhadores da Saúde Mental, acompanhando o clima de insatisfação com o 

modelo de sociedade e assistência de saúde prestada à comunidade, que entre 

outros pressupostos, defendia o reconhecimento da condição de cidadão à pessoa 

com transtorno mental através de sua inserção na sociedade, a retomada dos seus 

diversos papéis na comunidade e o redirecionamento na tendência hospitalocêntrica 

de assistência (PONTE; SOUZA; FRAGA,1995; AMARANTE, 1994). 

 

Ao discorrer sobre a reforma psiquiátrica brasileira, TENÓRIO (2002) provoca uma 

reflexão onde considera que todas as iniciativas tomadas ao longo da história com 

vistas a acolher as pessoas com transtornos mentais em seu sofrimento, de uma ou 

outra forma poderiam ser consideradas como tentativas de reforma. Mesmo as 

iniciativas voltadas à criação de instituições asilares, das colônias agrícolas e ainda 

dos grandes manicômios característicos da era Vargas, tinham a seu tempo um 
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potencial reformista. Para o autor, a grande novidade que se pretende com a atual 

reforma psiquiátrica brasileira é a reparação da cidadania de sujeitos até então 

obrigatoriamente tutelados. O cenário político de redemocratização que se 

desenvolvia no Brasil e na América Latina, no final da década de setenta, pode ser 

considerado como catalizador da reforma psiquiátrica brasileira. Por outro lado, o 

apoio do movimento de Reforma Sanitária e a construção da Constituição Cidadã 

que ocorreram no mesmo período, reforçaram o ideal do “louco cidadão” em 

oposição ao modelo de “cidadania interditada’, vigente até então (TENÓRIO,2002, p. 

27 ).  

 

A partir daí o movimento em defesa dos direitos das pessoas com transtornos 

mentais ganha novo fôlego e corpo. Segue-se a estes avanços, todo trabalho de 

articulação e conscientização das lideranças políticas, de forma que atualmente já é 

possível listar um conjunto de dispositivos legais para o reconhecimento de direitos 

cassados com a constatação do transtorno mental, a exemplo do novo Código Civil 

em vigor desde o início de 2003 (BRASIL, 2005d). Leis Federais e Estaduais foram 

criadas a fim de estabelecer propostas avançadas de assistência e muitas Portarias 

já estão em vigor. Por outro lado, as associações de usuários e familiares também 

crescem e a cada dia têm seu espaço consolidado. A própria legislação trabalhista 

traz em seu bojo artigos que asseguram uma situação diferenciada para pessoas 

com deficiências, conferindo-lhes desta forma uma situação de discriminação 

positiva (TORRE; AMARANTE, 2001; BRASIL, 2000a). 

 
O desenvolvimento do pensamento científico, principalmente na abordagem social, 

fez com que se buscasse atingir um padrão de cidadania nunca antes almejado, ou 

seja, uma cidadania que alcançasse a totalidade dos indivíduos da sociedade. A 

cidadania não é mais um atributo dos iguais, dos normais, ou dos que podem decidir 

de forma convencional. Os diferentes também devem ter seus direitos fundamentais 

garantidos (PITTA; DALLARI,1992). Diante de tantos direitos assegurados por força de 

lei, é possível pensar em conquista da cidadania para pessoas com transtornos 

mentais? 
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2.3. A Política de Saúde Mental do Brasil e as estratégias para consolidação da 
cidadania de pessoas com transtorno mental. 
 
Até meados do século XX seria no mínimo motivo de estranhamento falar-se em 

inclusão social para pessoas com transtornos mentais. Era senso comum na 

sociedade vigente que pessoas em “desrazão” não tivessem condições de 

convivência no ambiente coletivo entre os ditos “normais”.  

 

Por volta da década de 70, a Divisão de Direitos Humanos da ONU passou a 

examinar a questão do abuso da psiquiatria para fins de controle de dissidentes 

políticos. Como resultado dessa iniciativa, foram construídos acordos e declarações 

de intenções entre países, dos quais se destacam a Declaração de Caracas13 

(OPAS/OMS,1990) que tratava da superação do modelo asilar como serviço central 

de atenção à saúde mental; humanização dos hospitais psiquiátricos e a ampliação 

dos direitos das pessoas com transtorno mental; e a Resolução 46/119 de 17 de 

dezembro de 1991 das Nações Unidas (UNITED NATIONS, 1991), que aborda a 

proteção das pessoas com transtorno mental e a melhoria da assistência à saúde 

mental (BERTOLOTE, 1995).  

 

Um passo significativo rumo à estruturação da assistência psiquiátrica brasileira 

ocorreu em 1978 a partir da mobilização dos trabalhadores da saúde mental. O 

movimento, que a princípio denunciava as condições de trabalho dentro das 

instituições psiquiátricas, posteriormente conseguiu agregar não apenas 

trabalhadores da saúde mental, mas também representantes de associações de 

familiares, representantes de entidades de classe, usuários dos serviços de longa 

permanência e sindicalistas, passando então a discutir o que era oferecido para 

assistência em saúde mental e o que poderia ser feito (BRASIL, 2005). Dai em diante, 

foram organizados eventos de âmbito nacional que disseminaram o pensamento que 

posteriormente foi denominado como reforma psiquiátrica. 

 

Correndo paralelamente ao movimento dos trabalhadores da saúde mental, o 

Estado brasileiro através de ações e normatizações, têm difundido a idéia de saúde 
                                                 
13 Em novembro de 1990 realizou-se em Caracas, na Venezuela a Conferência Regional para Reestruturação da Assistência 
Psiquiátrica no Continente, convocada pela Organização Panamericana da Saúde/Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS, 
1990). 
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mental, dentro da perspectiva que comumente ocorre a implantação de políticas 

sociais nos países subdesenvolvidos, ou seja, como decisão autárquica do Estado e 

sem o envolvimento direto da sociedade (SOUZA,1999). 

 

A reforma psiquiátrica deve ser entendida como 

 
um processo político e social complexo, composto de atores, instituições e 
forças de diferentes origens e que incide em territórios diversos, nos 
governos federal, estadual e municipal, nas universidades, no mercado dos 
serviços de saúde, nos conselhos profissionais, nas associações de 
pessoas com transtornos mentais e de seus familiares, nos movimentos 
sociais, e nos territórios do imaginário social e da opinião pública (BRASIL, 
2005. p.6). 
 

Apenas no final da década de 80, sob forte influência do movimento de Reforma 

Sanitária e da 8ª Conferência Nacional de Saúde, foi possível observar os primeiros 

frutos das mobilizações de 1978. Dois acontecimentos marcaram o início da 

implantação dos serviços substitutivos. Em 1987, é criado na cidade de São Paulo o 

primeiro CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)14 do Brasil e em 1989 ocorre o 

processo de intervenção pela Secretaria Municipal de Saúde de Santos em um 

hospital psiquiátrico, a Casa de Saúde Anchieta, local marcado pelos maus-tratos e 

morte de pacientes. Nesse mesmo período, foi criado no município de Santos o 

Núcleo de Atenção Psicossocial (NAPS) com funcionamento por 24 horas e 

residências para os egressos de instituições hospitalares (BRASIL, 2005; TORRE; 

AMARANTE,2001).  

 

Vale salientar que parte desses avanços ocorreu sob forte influência da concepção 

ideológica progressista das lideranças estaduais que conduziram os processos de 

abertura dos serviços substitutivos tanto em Santos como em São Paulo, visto que 

dentro da realidade das políticas públicas brasileiras, geralmente os serviços sofrem 

mais influência dos gestores públicos do que de movimentos populares 

(SOUZA,1999; ROSA,2003). 

  

Em 1989 têm início as lutas do movimento da reforma psiquiátrica no campo 

                                                 
14 A expressão Centro de Atenção Psicossocial foi originalmente adotada na Nicarágua e referia-se a locais onde equipes 
interdisciplinares desenvolviam atividades de prevenção, tratamento e reabilitação (RIQUELME,1986). A doutora Ana Pitta 
sugeriu que a mesma designação fosse adotada nos serviços criados no Brasil com proposta de trabalho semelhante 
(GOLDBERG, In: PITTA, 1996). 
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legislativo e normativo. Nesse ano, o deputado Paulo Delgado dá entrada no 

Congresso Nacional ao Projeto de Lei que propõe a extinção progressiva dos 

manicômios e a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais. A 

lenta tramitação desse PL, que levou doze anos para transformar-se em Lei e entrar 

em vigor, não impediu que os movimentos sociais conseguissem avanços legais 

através da criação de Leis Estaduais e Municipais que determinavam a substituição 

progressiva dos leitos psiquiátricos pela criação de uma rede integrada de 

assistência em saúde mental, a exemplo do que ocorreu nos Estados do Paraná, 

Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do 

Norte, Pernambuco  (BRASIL, 2004a) e em Recife, com a promulgação da Lei 

Municipal nº.16232/96 (RECIFE,1996). Somente em 2001 entra em vigor uma Lei de 

abrangência nacional – Lei Federal nº. 10.216/01 (BRASIL, 2004a). 

 

O modelo comunitário substitutivo, que teve sua origem na década de oitenta, tem 

os seguintes eixos fundamentais (RODRIGUES; FIGUEIREDO, 2003):  

1. tratamento em instituições extra-hospitalares; 

2. assistência por uma equipe multidisciplinar; e  

3. ênfase no meio familiar como espaço nuclear de reinserção social. 

 

Segundo dados do Ministério da Saúde (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2002) o 

Programa de Saúde Mental Brasileiro tem como finalidade:  

 

 reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos; 

 qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-hospitalar – Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos 

(SRTs) e Unidades Psiquiátricas em Hospital Geral; 

 incluir as ações de saúde mental na atenção básica;  

 implementar uma política de atenção integral a usuários de álcool e 

outras drogas; 

 implantar o programa “De Volta Para Casa”; 

 manter um programa permanente de formação de recursos humanos 

para reforma psiquiátrica; 

 promover direitos de usuários e familiares, incentivando a participação 

no cuidado; 
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 garantir tratamento digno e de qualidade ao louco infrator; e 

 avaliar continuamente todos os hospitais psiquiátricos por meio do 

Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares – 

PNASH/Psiquiatria. 

 

Ao longo dos últimos anos tem sido marcante a redução no quantitativo de leitos 

psiquiátricos, e da mesma forma o número de serviços extra-hospitalares tem 

apresentado números crescentes, como mostram os gráficos 2 e 3: 

 

Gráfico 2 - Redução dos leitos psiquiátricos do SUS por ano. Brasil, 2002 a 2006. 
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                                          Fonte: Elaborado pela autora a partir de BRASIL, 2007 

 

 

 

Gráfico 3 - Evolução anual do número de CAPS. Brasil, 2002 a 2006. 

 

                                         Fonte: Elaborado pela autora a partir de BRASIL, 2007. 
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Atualmente o CAPS pode ser considerado como o carro-chefe da reforma 

psiquiátrica brasileira. Em sua essência, é uma modalidade de assistência voltada 

para acolher pessoas com transtorno mental e trabalhar pela sua ressocialização 

através de um projeto terapêutico personalizado. Sua importância tende a crescer na 

medida em que ocorre a progressiva extinção dos leitos psiquiátricos, visto que 

passam a substituir os manicômios como serviços de referência para acolhimento 

desse grupo de usuários dos serviços de saúde. 

A Portaria nº. 336/GM de 19 de Fevereiro de 2002 (BRASIL, 2004a), que regulamenta 

a criação e funcionamento dos Centros de Atenção Psicossocial, preconiza a criação 

de serviços em três níveis de complexidade, localizados em estrutura independente 

de ambientes hospitalares, respeitando o critério de territorialidade. A capacidade de 

atendimento destes serviços deve ser dimensionada de acordo com a população do 

município e da sua área de abrangência. O quadro 1 demonstra uma síntese das 

características de cada serviço segundo a portaria nº. 336/GM – 2002 (BRASIL, 

2004a). 
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Quadro 1 – Características das diversas modalidades de CAPS segundo a portaria 

nº. 336/GM/02 

CAPS Nº. Hab. 
no munic. 

Horário de 
funcionamento 

Equipe mínima por turno de 
funcionamento15 

Capacidade de 
atendimento 

CAPS I 20.000 a 
70.000 

8h as 18h 

Dias úteis 

1 médico 

1 enfermeiro 

3 prof. n. superior16 e 4 de n. 
médio17 

20/turno e 30/dia 
(intensivo) 

CAPS II 70.000 a 
200.000 

8h a 18h nos dias 
úteis, podendo ter 
um 3º. Turno de 
18h as 21h. 

 

1 psiquiatra 

1 enfermeiro com formação em 
saúde mental 

4 prof. n. superior e 6 prof. n. 
médio 

30/turno e 45/dia 
(intensivo) 

CAPS III Mais de 
200.000 

24 horas 
ininterruptas 

2 psiquiatras 

1 enfermeiro com formação em 
saúde mental 

5 prof. n.superior e 8 prof. de 
n. médio. 

40/turno e 60/dia 
(intensivo) 

CAPS i II 
(infantil) 

Mais de 
200.000 

8h a 18h nos dias 
úteis, podendo ter 
um 3º. Turno de 
18h as 21h. 

1 médico (psiquiatra, 
neurologista ou pediatra) com 
formação em saúde mental 

4 prof. n. superior e 5 de nível 
médio 

15 crianças ou 
adolescentes/ 
turno e 25/dia 

CAPS 
AD II 

(álcool e 
outras 

drogas) 

Mais de 
70.000 

8h a 18h nos dias 
úteis, podendo ter 
um 3º. Turno de 
18h as 21h. 

1 médico psiquiatra 

1 enfermeiro com formação em 
saúde mental 

1 médico clinico 

4 prof. n. superior e 5 n. médio 

25/turno e 45/ 
dia (intensivo) 

Fonte: Dados da Portaria 336/GM (BRASIL,2004a) adaptados pela autora. 

 

                                                 
15 Para os CAPSIII, a Portaria prevê ainda um quadro de funcionários para os horários noturnos e fins de semana. 

16 Entre os profissionais de nível superior a legislação prevê as seguintes categorias profissionais: psicólogo, assistente social, 
terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico.  

17 Entre os profissionais de nível médio a legislação prevê: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico 
educacional e artesão.  
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Para atuar nesses serviços, a legislação ainda prevê a necessidade de capacitação 

dos profissionais alocados, para acompanhamento dos pacientes de forma intensiva, 

semi-intensiva e não intensiva18.  

 

Segundo a Gerência de Atenção à Saúde Mental (GASAM)19, a implantação dos 

CAPS no Estado de Pernambuco teve seu início entre os anos de 1997 e 1998, 

através de ações da Comissão Estadual de Reforma da Política de Saúde Mental, 

com apoio da Comissão Estadual de Saúde e de entidades representativas dos 

diversos atores envolvidos. O primeiro serviço, que recebeu o nome de Espaço Azul, 

originalmente estava sob gestão estadual e funcionava nas instalações do Hospital 

Ulisses Pernambucano. Atualmente encontra-se sob a gestão do município do 

Recife. 

 

Apesar dos principais documentos regulamentadores da reforma psiquiátrica 

brasileira não destacarem explicitamente a importância da família no processo de 

desinstitucionalização é possível identificar seu papel como parceira decisiva para o 

êxito da mesma. Se no modelo manicomial ela era afastada do membro adoecido e 

do seu processo terapêutico, agora passa ter direito às informações sobre o 

tratamento proposto, do acompanhamento em todas as etapas do mesmo, além de 

ser estimulada a assumir os cuidados de forma complementar e com o suporte dos 

serviços substitutivos, tornando-se elemento ativo no cuidado (MARCON ET AL, 2006). 

O relatório da III Conferência Nacional de Saúde Mental reconhece inclusive que 

uma das finalidades do programa de saúde mental brasileiro é “promover direitos de 

usuários e familiares, incentivando a participação no cuidado” (CONSELHO NACIONAL 

DE SAÚDE, 2002. s.p.).  

 

Os serviços substitutivos contam com a reintegração social como grande diferencial 

do que se observa no modelo institucionalizado de assistência. A família é um dos 

elementos fundamentais no processo de reinserção social das pessoas com 

                                                 
18 O artigo 5º. Da portaria 336 GM- 2002 define como atendimento intensivo aquele destinado aos pacientes que, em função de 
seu quadro clínico atual, necessitem acompanhamento diário; semi-intensivo é o tratamento destinado aos pacientes que 
necessitam de acompanhamento freqüente, fixado em seu projeto terapêutico, mas não precisam estar diariamente no CAPS; 
não-intensivo é o atendimento que, em função do quadro clínico, pode ter uma freqüência menor. A descrição minuciosa 
destas três modalidades deverá ser objeto de portaria da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde. (BRASIL, 
2004a) 
19 As informações acima foram prestadas pela Gerente de Saúde Mental do Estado de Pernambuco, Dra. Jane Lemos, durante 
palestra ministrada no ano de 2005.  



 78

transtornos mentais. Sua participação entretanto faz parte de um processo que 

ainda encontra-se em construção, de forma que “seus limites, potencialidades e 

desafios vão depender de cada contexto” (ROSA, 2005. p.211). 

 

As primeiras iniciativas de envolvimento da família em políticas públicas no Brasil e 

em outros países, aconteceram nas áreas de educação e saúde pública, 

principalmente em ações voltadas para as camadas mais populares. Desde a época 

em que as ações públicas tinham caráter assistencialista e principalmente nos dias 

da Constituição Cidadã, a família tem a sua importância. Mais recentemente, a 

LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social), que busca transformar a assistência 

social em política pública e o direito do cidadão em dever do Estado, enfatizando o 

respeito à convivência familiar (FARIA, 2004).  

 

É relevante destacar as transformações sofridas na formação das famílias, 

principalmente ao longo das últimas décadas. MONTALI (2000) comenta que o 

sucesso obtido a partir da participação das famílias em políticas públicas começa 

pelo fato das mesmas historicamente serem amortecedoras nas crises econômicas. 

As famílias têm grande capacidade de sofrer rearranjos nas formas que participam 

do mercado de trabalho, diante das mudanças nos padrões de incorporação da força 

de trabalho e das restrições diferenciadas de seus membros. Em alguns momentos, 

o provedor deixa de ser o homem, para dar lugar à mulher, ou ainda a um dos filhos, 

avós e outros familiares. A necessidade de rearranjo decorre do fato que os 

trabalhadores estão entregues aos mecanismos de incorporação da força de 

trabalho regidos pelas necessidades e conveniências do capital, de mudanças 

demográficas, das conquistas do movimento feminista, dos avanços na tecnologia 

de contracepção e da adequação aos novos modelos familiares emergentes 

(GOLDANI, 1994; ROSA, 2003).  

 

SCOTT (2005, p.221) considera que  

 
o empobrecimento da população e sua inserção no mundo do trabalho 
tornaram o olhar da família mais atento a modos de produção, estratégias 
de sobrevivência, à informalidade nas relações de trabalho, bem como a 
composições que enfocaram a matrifocalidade, poder e vitimização 
femininos e padrões de natalidade. 
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O ano de 1994 foi definido pela ONU como o “ano da família”. Isso resultou na 

realização de eventos que defendiam a família como instituição potencialmente 

capaz de assegurar proteção social, sendo assim um elemento-chave para a 

inclusão social duradoura de segmentos populacionais marginalizados (FARIA, 2004. 

p.68). 

 

Para que a reforma psiquiátrica não se limite às ações voltadas à redução de leitos, 

é necessário que todos os elementos do processo de trabalho em saúde mental (ou 

seja, profissionais de saúde e áreas afins) estejam engajados em seus princípios, a 

fim de que o trabalho tenha potencial transformador do modelo tradicional de 

assistência psiquiátrica (SILVA; BARROS, 2005). SARACENO (in: PITTA, 1996, p.16) 

considera que o processo de reabilitação na realidade é um processo de 

reconstrução da cidadania que deve ocorrer em três cenários, que são: a casa, a 

rede social e o trabalho com valor social, dentro do melhor nível possível de 

autonomia em relação à sociedade.  

 

Documentos mais recentes apontam para o investimento em ações na tentativa de 

enfrentar as dificuldades de reinserção social no trabalho. Para tal, a Portaria 

Interministerial nº. 353, de março de 2005, institui o Grupo de Trabalho de Saúde 

Mental e Economia Solidária, que pretende discutir, de forma intersetorial, 

estratégias de geração de emprego e renda para pessoas com transtorno mental. 

(BRASIL, 2005a).  

 
 
2.3.1. A cidadania universal e a discriminação positiva de pessoas com 
transtornos mentais 
 
Segundo SINGER (in: PINSKY;PINSKY,2003) os direitos sociais têm como sujeitos os 

trabalhadores. Seguindo a mesma lógica de várias sociedades ocidentais, na 

sociedade brasileira o trabalho sempre foi a grande via de acesso à cidadania20. No 

Brasil, o processo de cidadania ainda é hierarquizado pela cultura política, de acordo 

                                                 
20 Este tipo de cidadania é denominado por Wanderley Santos (apud PORTO,2001) como Cidadania Regulada, onde os direitos 
sociais se caracterizam por se constituírem em atribuições exclusivas dos trabalhadores que atuam em profissões 
reconhecidas e com  carteira profissional assinada.  
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com o trabalho e renda, de forma que o trabalhador informal e precário é o não 

cidadão (SPOSATI,2004). 

 
Para situações em que o cidadão se encontra sem trabalho, foram instituídos os 

direitos do cidadão sem trabalho. Com base nesse conceito, onde ficaria a grande 

maioria das pessoas com transtornos mentais que se encontra fora do mercado de 

trabalho? Eles não são trabalhadores e por isso não têm direitos sociais? Ou não 

são cidadãos e por isso não têm direito ao trabalho? Na concepção atual de 

cidadania, as pessoas com transtornos mentais não poderiam ser consideradas em 

nenhuma das duas posições. Logo, de acordo com o pensamento de SPOSATI 

(2004), cabe ao Estado, através da assistência social, prover meios para sua 

subsistência: temporariamente, através da assistência, e de forma permanente 

através da criação de condições para uma inserção no mercado de trabalho que 

considere suas especificidades e limitações, conferindo, desta forma, o status de 

cidadão, segundo o conceito acima definido.  

 

Apesar do discurso da cidadania universal, que propõe os mesmos direitos a 

despeito de quaisquer características ou condições, seria utópico pensar que em 

uma sociedade nos moldes atuais seja possível estender os direitos de cidadania a 

todos espontaneamente. Isto pode ser compreendido pelo pensamento de DEMANT 

(in: PINSKY;PINSKY,2003 p.343) sobre a natureza humana: 

a maioria das civilizações contemporâneas é contra a discriminação e o 
preconceito. No entanto, como as atitudes de um povo não são fruto apenas 
de sua ideologia e memória, observa-se um descompasso entre 
comportamentos e valores que na verdade expõem um paradoxo entre a 
palavra e a atitude. 

 

Inúmeras organizações não-governamentais e grupos de minorias raciais e étnicas 

que há décadas vêm lutando pelos direitos das populações minoritárias, não 

alcançarão sucesso em suas aspirações sem a vontade política dos governos para 

adotar mudanças necessárias ao desmantelamento do sistema que permite e até 

encoraja a discriminação e a marginalização encontrada nos países da América 

Latina e Caribe. O Estado tem o papel fundamental de promover a inclusão social 

em todas as suas interfaces, ou seja, saúde, educação, luta contra o crime, redução 
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da pobreza e eliminação da discriminação no mercado de trabalho. Para tal, deve 

criar intervenções inteligentes de acesso às minorias (BID, 2001). 

 

É inegável que vivemos o período com os maiores avanços da legislação que 

assegura os direitos às pessoas com transtornos mentais de toda a história do 

Brasil. Entretanto, isto não vem se traduzindo no pleno exercício dos direitos de 

cidadania. Como em todo convívio social, a natureza humana resiste em ceder seu 

espaço para outros, principalmente quando estes se encontram em situação de 

desvantagem. Por outro lado, o nosso Estado, sob o controle do capital, demonstra 

pouco empenho para efetivar a inclusão de grupos com características especiais, ou 

seja, executar as leis já existentes. Atualmente, as iniciativas significativas para a 

inserção social surgem de grupos formados por indivíduos que convivem em uma 

realidade comum; seja uma categoria profissional, moradores de uma região carente 

ou pessoas com alguma patologia, e são normalmente elaborados e geridos por 

organizações do terceiro setor.  

 

A história do que se pode chamar de cidadania para pessoas com transtornos 

mentais encontra-se marcada por altos e baixos. O papel do Estado na 

implementação da política de saúde mental é aparentemente contraditório. Se por 

um lado a maior parte dos avanços obtidos é formada por dispositivos legais 

construídos pelo Estado com alguma influência da sociedade, é notório que grande 

parte das dificuldades enfrentadas nos últimos anos deve-se à política neoliberal, 

que diminuiu o ritmo dos avanços da política de saúde mental no Brasil. Se por um 

lado os movimentos sociais e os representantes do governo que apóiam a reforma 

psiquiátrica defendem e incentivam a desospitalização, por outro lado existe outro 

segmento estruturado, formado por profissionais, donos de hospitais psiquiátricos e 

algumas associações de familiares que fazem um movimento contrário, procurando 

expor as dificuldades enfrentadas no processo de reforma como obstáculos que a 

inviabilizam.  

 
Se o modelo manicomial em algum momento da história representou um avanço na 

assistência à saúde mental, esse chegou ao seu limite. Não há como avançar na 

consolidação dos direitos da pessoa com transtorno mental sem pensar em romper 
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com o modelo segregador. O hospital psiquiátrico já teve tempo suficiente para 

mostrar-se. É necessário buscar outras estratégias mais humanas e dignas. 

 

Os movimentos sociais de usuários, familiares e profissionais ligados à saúde mental 

defendem a igualdade de direitos civis, políticos e sociais para pessoas com 

transtornos mentais e lutam contra a segregação e a estigmatização do “louco”, bem 

como pela recuperação de sua autonomia, fundamentando seus argumentos nos 

direitos do cidadão e nos direitos constitucionais21. Por outro lado, esses mesmos 

movimentos sociais lutam por direitos sociais especiais dirigidos à seguridade social, 

condições especiais de tratamento, acesso diferenciado no mercado de trabalho e 

auxílios específicos (transporte, medicamentos gratuitos, entre outros). Tal 

ajustamento pode ser encontrado no conceito de eqüidade proposto pelo Conselho 

Federal de Serviço Social – CFESS ET AL. (1999 p.74), quando considera como 

eqüidade o  

 
reconhecimento e a efetivação, da igualdade, dos direitos da população, 
sem restringir o acesso a eles nem estigmatizar as diferenças que 
conformam os diversos segmentos que a compõem. Assim equidade é 
entendida como a possibilidade das diferenças serem manifestadas, sem 
discriminação: condição que favoreça o combate das práticas de 
subordinação ou preconceito em relação às diferenças de gênero, políticas, 
étnicas, religiosas, culturais de minorias etc . 

 

TEIXEIRA (in SPOZATI; FALCÃO; TEIXEIRA, 2002) considera as ações da assistência 

social como uma relação de cidadania invertida, onde o indivíduo precisa reconhecer 

sua incapacidade no exercício de seus direitos de cidadão para aí então ter direito 

aos benefícios da assistência.  

 

Para responder às questões geradas pelas particularidades das minorias 

historicamente excluídas, o conceito de cidadania plena (id.ibid.) parece atender às 

necessidades impostas, ao considerar que todos os cidadãos merecem condições 

mínimas de sobrevivência, providas pelo Estado de Bem-Estar Social, com base na 

evidência da necessidade. Dessa forma, os cuidados particularizados dirigidos, por 

exemplo, às pessoas com transtornos mentais, passariam a fazer parte do 

                                                 
21 A Constituição Brasileira no Art. 5º. Refere que: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes...” (BRASIL, 1988). 
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realinhamento, que visa atingir um ideal mínimo de cidadania isonomicamente 

distribuída a todos os cidadãos. 

 

 

2.3.2. Política de Inserção Social e Programas de Geração de Emprego e 
Renda na sociedade burguesa. 

 

As primeiras tentativas de reabilitação através do trabalho para pessoas com 

necessidades especiais objetivavam ocupar o tempo daqueles considerados 

“desviados da norma”. Desta forma, o trabalho era visto apenas com objetivos 

terapêuticos, ou seja, como parte do tratamento.  

 

No período que sucedeu a segunda Guerra Mundial, com a crescente necessidade 

de trabalhadores, surgiu então a preocupação pedagógica, voltada a qualificar novos 

grupos de trabalhadores em potencial (mulheres e pessoas com necessidades 

especiais), visto que uma grande parcela dos homens que iam para a guerra voltava 

com alguma seqüela física ou mental. Por outro lado, o investimento na recuperação 

da força de trabalho egressa dos campos de batalha deu origem à reabilitação 

profissional como novo campo de atenção às pessoas, com o objetivo de ensiná-las 

novas competências profissionais e viabilizar seu retorno ao mercado de trabalho 

(MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, 2005). 

 

Entre as experiências mais relevantes na reabilitação de pessoas com transtornos 

mentais, vale salientar três propostas desenvolvidas ao longo do século XX (AMARAL, 

2003): 

 

1. Psiquiatria comunitária americana – Implementada no governo Kennedy, 

foi motivada pela necessidade de reduzir custos com internações 

psiquiátricas. Nesse programa, os usuários passavam a receber 

atendimentos regulares nas comunidades de origem, através de equipes 

multiprofissionais, obedecendo a critérios de territorialidade. O objetivo 

principal das equipes era conter o agravamento das crises e evitar o 

internamento. 
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2. Psicoterapia institucional francesa – Contestava o modelo asilar tradicional 

e propunha a humanização, melhoria das condições materiais dos 

hospitais psiquiátricos e a quebra na hierarquia de poder nas instituições, 

sem, no entanto, romper com o modelo asilar.  

3. Psiquiatria democrática italiana – Rompeu definitivamente com o modelo 

asilar e propôs serviços abertos com função terapêutica não integradora, 

mas libertadora, conscientizando o usuário da sua situação de exclusão, 

para que a partir daí ele pudesse ser o agente de sua inserção social. Tal 

proposta serviu de base para outros países que, como o Brasil, iniciaram 

posteriormente o processo de reforma psiquiátrica (BASÁGLIA, 1985). 

 

Além dos modelos citados anteriormente, vale destacar o modelo cubano de 

psiquiatria comunitária, descrito por VELÁZQUEZ, PUEBLA E MORENO (2003), que se 

fundamenta em três níveis de assistência (primária, secundária e terciária). As ações 

de saúde mental são, em sua maioria, realizadas na própria comunidade em que se 

vive, sob a responsabilidade da equipe de assistência à saúde da família. Para 

casos de maior complexidade, existem leitos psiquiátricos em hospitais gerais, 

unidades de tratamento do tipo “hospital-dia” e serviços de emergências 

psiquiátricas. Além dessas ações terapêuticas, ainda existe a preocupação com a 

criação de programas para inclusão social e com a qualificação dos profissionais 

envolvidos na assistência. 

 

Em 2001 a OMS (WHO, 2002) estabeleceu um programa de ação global com metas 

para os 5 anos seguintes. Tal iniciativa visava diminuir o abismo que afastava as 

pessoas com transtornos mentais de sua cidadania e o sofrimento causado pela 

doença, pelo estigma e a discriminação. Assim, foram definidas estratégias em 

várias frentes, como: ações de caráter preventivo, incentivo à criação de serviços 

para tratamento, reabilitação, e redução do preconceito. 

 

A preocupação da OMS com as perspectivas do cuidado às pessoas com 

transtornos mentais deve-se ao fato de que em alguns países onde a 

desinstitucionalização encontra-se em fase avançada, é possível observar um 

aumento acentuado do número de pessoas sem teto, que habitam nas ruas, os 



 85

chamados “homeless”. Num relatório publicado em 2003, o Federal Substance 

Abuse and Mental Health Service Administration - SAMHSA, órgão gestor 

responsável pelos cuidados a pessoas com transtornos mentais e dependentes 

químicos dos Estados Unidos, constatou que 20-25% das pessoas que vivem nas 

ruas dos EUA tinham sérios problemas mentais e 50-70% faziam uso abusivo de 

álcool ou outras drogas. Estas pessoas em geral apresentavam as maiores 

dificuldades para adoção de outro estilo de vida e requeriam maiores esforços das 

equipes especializadas na sua ressocialização (SAMHSA, 2003).  

 
Tais dados reforçam a idéia de que a desinstitucionalização não pode ser 

considerada um fim em si mesma. Para não vir a incorrer nos mesmos erros, é 

necessário ter em mente que a desinstitucionalização deve fazer parte de um 

processo muito mais amplo voltado à reabilitação social em todas suas dimensões. 

 
SARACENO (1999) sugeriu um modelo de reabilitação para pessoas com transtornos 

mentais baseado em experiências vivenciadas em diversas partes do mundo e o 

dividiu em três modalidades: terapia ocupacional, formação profissional e inserção 

no trabalho. Essas modalidades devem formar uma seqüência de etapas em um 

tratamento que não pode ser considerado concluso caso não sejam executadas 

todas as etapas; ou seja, o objetivo final deve ser a inserção no trabalho, para só 

então considerar-se completo. 

 

Mesmo nas modernas propostas de reabilitação, muitas vezes os conceitos de 

trabalho e inserção social não ficam totalmente definidos e mantêm-se vinculados 

apenas à sua importância como indicadores do funcionamento social e das 

faculdades intrapsíquicas de adaptação. O sentido do trabalho, entretanto, deve 

envolver aspectos psicológicos, sociais e também econômicos (id.ibid). 

 

Países como Estados Unidos e Inglaterra utilizaram ao longo do século XX 

estratégias reabilitadoras centradas no indivíduo, visando adaptá-lo ao mercado, 

com pouca ou nenhuma preocupação relacionada à posição do indivíduo dentro do 

campo de interação com o trabalho (OLIVEIRA; ALESSI, 2005). Mais recentemente os 

EUA passaram a diversificar as modalidades de reinserção. Segundo BOND ET AL. 
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(2001), é possível encontrar usuários de serviços de saúde mental em empregos 

competitivos, empregos protegidos e oficinas protegidas22. A definição de qual das 

modalidades a pessoa pode ser engajada depende de uma avaliação das condições 

clínicas, associada à disposição do usuário para uma ou outra modalidade, 

respeitando as potencialidades de cada pessoa. 

 

Visando respeitar as potencialidades de cada pessoa na reinserção, ROTELLI (1990 

apud SARACENO,1999) também estabeleceu situações intermediárias como 

estratégias de enfrentamento da questão: 

 

1. Criação de um operador do serviço psiquiátrico que negocie oportunidades de 

trabalho em nome dos usuários; 

2. As vagas disponíveis são confiadas ao serviço de reabilitação e este se empenha 

no funcionamento do posto e na execução do trabalho, sem definir 

individualmente os executantes das atividades; 

3. O modelo francês, que vem apresentando bons resultados na região de 

Bordeaux, Tour Gassies, desde 1984, baseado na elaboração de contratos para 

formação e/ou captação de vagas de trabalho, financiados em parte pela 

seguridade social e em parte por empresas contratantes de trabalhadores. 

Quando a integração no ambiente de trabalho não é possível, o indivíduo é 

conduzido a outro serviço para novo tratamento readaptativo; 

4. O modelo considerado na atualidade como mais eficiente no enfrentamento das 

dificuldades já descritas é chamado de Cooperativa Integrada (adotado 

originalmente na Itália: Trieste, Parma e Gênova), onde parte dos sócios é 

constituída por indivíduos em tratamento (pelo menos 40%) e outra parte por 

indivíduos considerados saudáveis. Estas cooperativas contam com apoio do 

Estado, o que facilita a obtenção de linhas de crédito e a realização de cursos de 

formação. Neste modelo, trabalho e lucro são pontos de partida; são 

estabelecidas bases de negociação e troca; o sofrimento é diluído e finalmente, 

confere-se cidadania àqueles que trabalham. 

 

                                                 
22 Segundo Bond ET AL.(2001), a modalidade de emprego protegido é aquela em que a pessoa trabalha em ocupações 
convencionais e tem um profissional de referência que lhe dá suporte quando necessário. Já as oficinas protegidas são 
espaços idealizados para acolher pessoas com transtornos mentais e nestes locais as mesmas desenvolvem atividades 
produtivas geradoras de renda. 
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É importante deixar claro que um programa de reabilitação não deve atribuir toda 

responsabilidade da adaptação ao usuário e sua família. Cabe ao Estado, através de 

uma equipe multidisciplinar, favorecer a adaptação e a acolhida no ambiente como 

elementos essenciais à reabilitação.  

 

PITTA (1996, p.21) define reabilitação psicossocial como 

 
uma atitude estratégica, uma vontade política, uma modalidade 
compreensiva, complexa e delicada de cuidados para pessoas vulneráveis 
aos modos de sociabilidade habituais que necessitam cuidados igualmente 
complexos e delicados. 

 

Apesar de MARX (2007, p.7) não ter acompanhado o rumo que tomou o capitalismo 

contemporâneo, ele conseguiu estabelecer em sua época um ideal de relação de 

trabalho que traduz o pensamento de uma sociedade inclusiva, ou seja: uma 

sociedade onde inexistirá a exploração do homem pelo homem e onde a relação 

com o trabalho ocorrerá “de cada qual segundo sua capacidade; a cada qual 

segundo suas necessidades”. 

 

Após considerar a estreita relação entre a saúde, doença e sua interface com a 

atividade produtiva, algumas questões parecem apontar à necessidade de maiores 

esclarecimentos. Pessoas acometidas por transtornos mentais comumente 

apresentam perdas funcionais na esfera do seu desempenho social que podem 

provocar prejuízos no campo profissional. A experiência prática em serviço, 

corroborada pela literatura científica em parte já exposta no corpo deste estudo, 

atesta, entretanto, que na maioria dos casos em que ocorrem perdas funcionais 

decorrentes do adoecimento, não há um impedimento absoluto para o retorno a 

atividades produtivas. 

 

Quando a reforma psiquiátrica brasileira fundamenta seus pressupostos no modelo 

italiano, torna-se inevitável a adoção de uma reforma inclusiva. Tal proposta, que 

tem seu objetivo final na autonomia das pessoas, não pode considerar-se conclusa 

com a desinstitucionalização. É preciso mais, é preciso a participação de todos em 

todas as esferas da sociedade e esse é um grande desafio. 
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Para que qualquer projeto possa avançar é essencial o conhecimento dos fatores 

intervenientes, ou seja, as questões que podem interferir no êxito da proposta. 

Diante disso, percebe-se a necessidade de maiores esclarecimentos sobre os 

fatores que interferem na socialização de pessoas com transtornos mentais em 

atividades produtivas geradoras de renda. Tal conhecimento é fundamental para 

nortear as ações inclusivas promovidas pelo Estado de forma a aumentar suas 

possibilidades de êxito. 

 

A inserção de pessoas com transtorno mental em atividades produtivas não é um 

fato que possa ser analisado unilateralmente. Captar vagas no mercado sem 

garantir a estabilidade dos sintomas clínicos inviabiliza a adesão. Por outro lado, 

ignorar o papel e as condições concretas da família ou ainda a representação do 

trabalho no contexto sócio cultural da pessoa adoecida, pode comprometer qualquer 

programa de (re)inserção.  

 

Essa discussão é algo recente e poucas são as publicações sobre o assunto, apesar 

de sua relevância. Por esse motivo, a autora acredita que os dados resultantes do 

presente estudo certamente contribuirão para o avanço na política de saúde mental 

brasileira, favorecendo a participação de pessoas com transtorno mental no 

mercado de trabalho, como estratégia para consolidação da cidadania. 
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_______________________________________________ CAPÍTULO 3 

 O CAMINHO UTILIZADO PARA CONHECER A REINSERÇÃO  
 
 

A presente investigação científica utilizou uma abordagem qualitativa, que teve como 

finalidade conhecer e analisar o processo de inserção das pessoas com transtornos 

mentais no mercado de trabalho da cidade do Recife. 

 

Para tal foi utilizado como instrumento de coleta de dados entrevistas semi-

estruturadas23 realizadas individualmente com usuários, familiares e técnicos dos 

serviços extra-hospitalares tipo CAPS, no período de maio a setembro de 2006.  

Além das entrevistas, foram consideradas como fontes de dados adicionais: as 

informações qualitativas obtidas através da observação do dia-a-dia nos serviços e 

nas reuniões dos Grupos de Reinserção, anotações de campo registradas durante a 

fase de coleta e documentos oficiais de domínio público com dados quantitativos 

sobre a inserção social no Estado e no Município. 

A cidade do Recife possui 1.501.010 habitantes distribuídos numa área de 218 km2 

em 94 bairros. Para fins de planejamento e gestão, estes são agrupados em seis 

Regiões Político-Administrativas (RPA). Para fins da gestão dos serviços de saúde, 

cada RPA corresponde a um Distrito Sanitário (DS). Destes habitantes cerca de 70% 

vivem em situação de pobreza. (RECIFE, 2006).  

Segundo dados da própria Secretaria Municipal de Saúde (RECIFE, 2005), a rede de 

leitos hospitalares do município é considerada pequena e apresenta uma 

distribuição desigual em relação às especialidades clínicas, onde os leitos 

psiquiátricos representam 63,2% do total disponível na rede hospitalar do SUS 

municipal. Em parte, tal distorção numérica pode ser justificada pelo fato dos 

hospitais psiquiátricos funcionarem como serviços de referência para uma região 

que compreende vários municípios e em alguns casos até mesmo de Estados 

vizinhos. De acordo com o Plano Municipal de Saúde (RECIFE, 2005), no ano de 

                                                 
23 Entende-se por entrevista semi-estruturada a técnica de coleta de dados que “supõe uma conversação continuada entre 
informante e pesquisador e que deve ser dirigida por este de acordo com seus objetivos (...) da vida do informante só interessa 
aquilo que vem se inserir diretamente no domínio da pesquisa” (DUARTE, 2002). 
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2004 apenas 7.500 (44,0%) das internações psiquiátricas eram referentes aos 

moradores do município de Recife. Os demais leitos foram ocupados por pessoas 

residentes em outros municípios. 

Quadro 2 - Número de hospitais e leitos sob gestão municipal por especialidades e 
tipo de prestador - Recife, junho de 2005. 

 
Nº Hospitais por Especialidade Prestador /Leitos 

Geral Obstetrícia Pediatria Psiquiatria 
 

Total 
 

Unidades Municipais -  3 2 - 5 
Nº de Leitos - 188 100 - 288 
Prestadores 
Contratados 

3 - 1 6 10 

Nº de Leitos 350 - 74 1224 1748 
Total de hospitais 3 3 3 6 15 
Total de leitos 350 188 174 1224 1936 

           Fonte: CNES e SIH/SUS – SMS/PCR (RECIFE, 2005) 
 

Ao comprometer-se com a proposta de desinstitucionalização, o município vem 

investindo na abertura de serviços substitutivos, como mostra o quadro a seguir 

(Quadro 3). Tal iniciativa visa criar condições para a redução nos leitos localizados 

em instituições manicomiais da rede estadual pública e conveniada, que ainda 

representam uma fração significativa dos leitos hospitalares do Estado (ver quadro 

2). 

 

Quadro 3 - Indicadores de acompanhamento da política de saúde mental 
        Recife, 2000-2006.  

Dados e Indicadores 2000 2001 2002 2003 2004 2006 
N.º de CAPS para transtornos 
mentais implantados 

1 1 4 4 8 10 

N.º de Residências Terapêuticas 
implantadas 

- - 2 4 7 10 

Nº de Internações SUS –
Municipal (Total) 

17.370 17.397 17.514 17.494 16.792 * 

Nº de Internações SUS – 
Municipal (resid. Recife) 

7.622 7.624 7.710 7.691 7.346 * 

Nº de procedimentos realizados 
nos CAPS municipais 

9.069 9.048 26.191 43.659 47.662 * 

Nº de Pessoas atendidas nos 
CAPS municipais 

39 61 365 988 1.327 * 

Nº de Pessoas atendidas nas 
Residências Terapêuticas 

- - 11 22 43 * 

        Fonte: Sec. de Saúde Recife - SIH/SUS e SIA/SUS (RECIFE,2006) 

        * números não disponíveis. 

        * não foi possível dispor dos dados de 2005 
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Até o ano de 2006 a rede de saúde mental da prefeitura da cidade do Recife possuía 

dez Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) para transtorno mental; seis CAPS/AD 

(álcool e drogas), dois CAPSi (crianças e adolescentes), dez residências, quatro 

albergues terapêuticos, dez residências terapêuticas, um serviço de desintoxicação 

e dez ambulatórios de psiquiatria nos hospitais e centros de saúde da cidade. 

Apesar de todos estes esforços, ainda existem no município 1400 pessoas vivendo 

em hospitais fechados, com longa permanência (RECIFE, 2006a).  

O presente estudo tomou como referência os serviços de atenção tipo CAPS, por 

serem os pontos de acolhimento às pessoas em sofrimento psíquico e por 

acompanharem seus usuários até que se encontrem em condições de 

ressocialização, mesmo que parcial. Os critérios adotados para escolha desses dois 

serviços estão relacionados às características da população-alvo do estudo, ou seja: 

foram eliminados todos os CAPSi, residências terapêuticas e CAPS-AD, por 

acolherem pessoas com características que não atendiam aos objetivos do estudo 

(crianças, ex-institucionalizados e dependentes químicos). Entre os CAPS-

transtornos, decidiu-se pelos dois serviços mencionados a seguir por serem os que, 

na época da construção do projeto de pesquisa, concentravam os maiores esforços 

da PCR na área de inserção social.  

O CAPS Esperança localiza-se do Distrito Sanitário III, que compreende um total de 

29 bairros, onde vive uma população de aproximadamente 269 mil habitantes, assim 

distribuídos: Aflitos, Alto do Mandu, Apipucos, Derby, Dois Irmãos, Espinheiro, 

Graças, Jaqueira, Monteiro, Parnamirim, Poço, Santana, Sítio dos Pintos, 

Tamarineira, Alto José Bonifácio, Alto José do Pinho, Mangabeira, Morro da 

Conceição, Vasco da Gama, Brejo da Guabiraba, Brejo de Beberibe, Córrego do 

Jenipapo, Guabiraba, Macaxeira, Nova Descoberta, Passarinho, Pau Ferro, Casa 

Amarela e Casa Forte. (RECIFE,2006) 

O CAPS Espaço Vida está localizado no Distrito Sanitário IV que segundo dados da 

Secretaria Municipal de Saúde, abrange 12 bairros da cidade do Recife: Cordeiro, 

Ilha do Retiro, Iputinga, Madalena, Prado, Torre, Zumbi, Engenho do Meio, Torrões, 

Caxangá, Cidade Universitária e Várzea. Possui uma população estimada de 

253.015 habitantes (Id. Ibid). 
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Segundo a Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) e Secretaria Municipal de Saúde 

(RECIFE, 2006a), a política de saúde mental da Cidade do Recife tem como 

princípios a: inserção social das pessoas com transtornos mentais através da 

participação em eventos culturais, complementação da formação escolar, 

qualificação profissional, participação em feiras de artesanato e encaminhamento 

para programas de empregos em parceria com a Gestão Estadual. No ano de 2006, 

o Grupo de Reinserção da PCR iniciou algumas discussões visando ampliar sua 

atuação através de ações geradoras de emprego e renda na perspectiva da 

Economia Solidária, por incentivo da Portaria Interministerial nº. 353/05 do Ministério 

da Saúde e do Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2005a). No curso do 

mesmo ano, entretanto o referido grupo de trabalho passou por mudanças em sua 

equipe de liderança, de forma que os trabalhos ainda se encontram em fase de 

reestruturação. 

 

 

3.1. População do estudo 
 

Apesar de reconhecer a participação de outros agentes no processo de reinserção 

social pelo trabalho, a fim de atender os objetivos propostos no presente estudo, 

foram considerados usuários dos serviços, suas famílias e técnicos dos serviços de 

saúde mental como os principais atores participantes. A escolha de três segmentos 

do corpus24 justificou-se pela necessidade de conhecer as diferentes matizes de um 

mesmo fato social e possibilitar uma análise através da triangulação dos dados 

obtidos25.  

 

Inicialmente havia intenção de incluir representantes de instituições empregadoras. 

Entretanto, ao realizar as primeiras aproximações dos locais onde foram coletados 

os dados, tal intenção foi reconsiderada em razão de recomendação de uma gerente 

de serviço que alertou sobre possíveis danos aos usuários provocados pela 

discussão de assuntos vinculados à doença em seu ambiente de trabalho. Visando 

prioritariamente o seu bem-estar e considerando o princípio ético da não-
                                                 
24 Segundo BAUER E AARTS (IN: BAUER; GASKELL, 2004), a construção do corpus tipifica atributos desconhecidos. Os três 
segmentos da presente pesquisa não apresentam características homogêneas e por esta razão foram separados em corpora 
diferentes para comparação (id.ibid.). 
25 Segundo Pope e Mays (2005) é o método que “envolve a comparação dos resultados entre dois ou mais métodos de coleta 
de dados”. p.105 
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maleficência26 (BRASIL, 1996), decidiu-se por abrir mão de tais informações em nome 

da segurança e privacidade dos participantes do estudo.  

 

A delimitação dos entrevistados foi do tipo intencional, ou seja, composta por um 

conjunto de pessoas consideradas significativas em função dos objetivos propostos 

no trabalho (BAUER; GASKELL, 2004). Os usuários entrevistados apresentaram 

variações importantes nos aspectos de escolaridade, condições econômicas, tempo 

do início e evolução do transtorno mental, idade, sexo, posição no contexto familiar, 

bem como no suporte da família. Nem todos os aspectos acima descritos foram 

discriminados nos grupos de familiares e técnicos, pois se entendeu que estas 

variáveis não trariam contribuições significativas para o estudo. 

 

Ao atingir o critério de saturação das respostas em cada um dos grupos, as 

entrevistas chegavam ao quantitativo final sendo então consideradas suficientes, 

pois, segundo MINAYO (1992), em pesquisa social de abordagem qualitativa, a 

seleção dos participantes não está comprometida com a representatividade 

numérica e sim com a sua capacidade de representar a complexidade do objeto em 

estudo. Critérios como profundidade das respostas, grau de recorrência e 

divergências das informações são determinantes na seleção dos participantes 

(DUARTE, 2002). BAUER E AARTS (in: BAUER; GASKELL,2004, p.59) reforçam tal 

definição ao afirmar que 
 
saturação é o critério de finalização: investigam-se diferentes 
representações, apenas até que a inclusão de novos estratos não 
acrescente nada mais de novo. Assume-se que a variedade 
representacional é limitada no tempo e no espaço social.  
 

Tomando como referência as experiências de outros autores que utilizaram a 

metodologia qualitativa em estudos com desenhos similares como FERRIANI ET AL. 

(2005), DUARTE (2002), MUROFUSE E MARZIALE (2001), estimou-se inicialmente que a 

saturação das respostas seria alcançada após a realização de 10 a 20 entrevistas 

para cada um dos corpora. Durante a coleta de dados, obteve-se os seguintes 

quantitativos: 16 Usuários, 12 Familiares e 14 Técnicos de Referência, totalizando 

42 entrevistas. 

                                                 
26 O principio ético da não-maleficência em suma significa não fazer o mal, ou seja, não causar nenhum tipo de dano ou 
prejuízo a outrem. Goldim (2007),refere que o mesmo pode ser considerado um elemento do princípio da beneficência que 
compreende em fazer o bem.  
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3.1.1. Usuários 
 

A participação dos usuários de serviços de saúde mental no estudo proposto é algo 

essencial, pois toda e qualquer ação voltada para um grupo específico deve contar 

com a participação do mesmo. Seu envolvimento pode não garantir o sucesso de 

um projeto de reabilitação social, porém sua exclusão é determinante para o 

fracasso. Para referenciar tal posicionamento, documentos de âmbito nacional e 

internacional confirmam a necessidade de participação equilibrada e responsável 

dos sujeitos envolvidos em projetos que visam o desenvolvimento social (WHO,1978; 

2003). 

 

A seleção dos usuários27 do estudo só ocorreu após contato prévio com o terapeuta 

responsável pelos seus atendimentos (enfermeiro, psicólogo, assistente social, 

terapeuta ocupacional, etc.). O referido profissional avaliou as condições clínicas do 

usuário sob sua responsabilidade e nos casos que preenchiam os critérios de 

inclusão, no momento considerado apropriado, o mesmo intermediou o contato 

inicial com o usuário.  

 

Todos os usuários entrevistados estavam vinculados e freqüentando regularmente 

um dos serviços selecionados e foram avaliados e indicados pelos seus Técnicos de 

Referência (TR) nos serviços. Os usuários entrevistados deveriam estar trabalhando 

no período do estudo ou ter trabalhado anteriormente em alguma atividade geradora 

de renda formal ou informal, por um período mínimo de um ano, podendo ser 

ininterrupto ou não. 

 

 

3.1.2. Familiares 
 
A família é a “unidade básica de organização social que articula o trabalho de seus 

membros, assegurando sua manutenção e favorecendo uma reprodução social 

segmentada” (UCHÔA, 1995. p.46), e as suas diversas formas de organização interna 

surgem como resposta às transformações sociais, econômicas e demográficas da 
                                                 
27O termo seleção é empregado porque segundo GASKELL (in: BAUER;GASKELL,2004), o termo amostragem leva a uma 
correlação inevitável com o estudo quantitativo, onde a amostra estatística da população representa resultados que podem ser 
generalizados dentro de limites específicos de confiabilidade e tal possibilidade não faz parte dos estudos qualitativos. 
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sociedade.  

 

À medida que a reforma psiquiátrica se consolida e o número de leitos em hospitais 

psiquiátricos decresce em todo o país, pessoas com história de longa permanência 

em situação de institucionalização estão retornando às suas residências de origem e 

os novos casos são, desde o princípio, assumidos pelos serviços substitutivos e pela 

família de referência. 

 

A constatação de um transtorno de longa duração exige do grupo familiar envolvido 

uma série de alterações na sua estrutura para que possa adaptar-se à nova 

realidade. MARCON ET AL. (2006) e CARREIRA E MARCON (2003) reforçam que 

geralmente as repercussões da doença crônica não ficam limitadas ao núcleo da 

família, mas têm rebatimentos em toda sua rede social. Os autores destacam que as 

principais mudanças na rotina de vida estão relacionadas à alimentação, ao trabalho 

e à freqüência e qualidade dos programas de lazer. Por outro lado, ROSA (2003) 

acrescenta que em seu estudo as principais repercussões encontram-se nas 

exigências de cuidado, na dependência de outra pessoa que terá que abrir mão de 

parte dos seus projetos pessoais para dedicar-se ao cuidado. 

 

A família, denominada por CASTEL (in: LANCETTI,1993. p.42) como “um elemento 

decisivo da proteção aproximada”, passa então a exercer um papel fundamental na 

inserção social, pois como núcleo da sociedade, ela tem entre outros papéis, o de 

preparar o indivíduo para a vida em coletividade. Dentro desse papel socializador a 

família pode, de acordo com suas concepções e realidade de vida, ter parte ativa no 

processo de reabilitação de seu ente com transtorno mental ao mercado de trabalho. 

 

Considerando a diversidade de modelos familiares existente na atualidade, foram 

aceitos como membros da família, todos que convivem diretamente com a pessoa 

com transtorno mental sob um mesmo teto ou não, com laços de parentesco ou não, 

desde que mantivessem contato regular e se sentissem responsáveis pela mesma. 

O membro da família devia ter condições de fornecer informações sobre a 

composição e a dinâmica interna do núcleo familiar em foco.  

 

O grupo de usuários participantes foi obtido a partir da seleção prévia dos usuários 
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dos CAPS que atendiam aos critérios de inclusão e o seu quantitativo ficou 

vinculado ao critério de saturação para o referido segmento. O contato com os 

familiares ocorreu dentro dos serviços de saúde, preferencialmente durante o 

atendimento do usuário ou quando o mesmo ia participar de alguma atividade da 

rotina do serviço voltada para os familiares. Como a saturação para familiares 

ocorreu antes em relação aos usuários, não foi estabelecida uma correlação do 

ponto de vista quantitativo entre os dois grupos participantes. 

 

Visando manter o sigilo das informações prestadas, adotamos um pseudônimo para 

os familiares entrevistados. Foram escolhidos nomes próprios aleatoriamente, 

considerando apenas o critério de gênero masculino e feminino. Para facilitar a 

identificação do grupo a que pertencia cada participante, foi acrescido ao nome, o 

pronome de tratamento “Sr.” e “D.” antes dos seus apelidos, fato que não ocorreu 

entre os usuários.  

 

 

3.1.3. Técnicos de Referência (TR) 
 

Técnicos de Referência são profissionais da saúde que atuam no cotidiano dos 

CAPS prestando cuidados diretos aos usuários dos serviços e extensivamente aos 

seus familiares. No referido ambiente, tais profissionais recebem a denominação de 

Técnicos de Referência - TR (BRASIL, 2004a).  

 

Cada serviço é composto por um número mínimo de profissionais nas diversas áreas 

de formação acadêmica. Segundo a Portaria Ministerial nº.336/02 (BRASIL, 2004a), a 

equipe técnica necessária para o atendimento varia de acordo com as 

características de cada serviço. Em geral são necessários médicos, enfermeiros e 

outros profissionais de nível superior, como assistentes sociais, psicólogos, 

terapeutas ocupacionais, pedagogos; e profissionais de nível médio, como artesãos, 

técnicos e/ou auxiliares de enfermagem, técnicos administrativos e técnicos 

educacionais. 

 

Dentro da dinâmica dos serviços, cada profissional de nível superior, independente 

de sua formação, é responsável por um grupo de usuários, e como diz o próprio 
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termo, torna-se referência para aqueles que lhe foram confiados. Esse profissional 

passa a ser o suporte do usuário em suas questões individuais, bem como na 

interlocução com os familiares e comunidade de origem. 

 

O grupo de Técnicos de Referência é formado predominantemente por profissionais 

do sexo feminino. Apesar de ser elemento essencial à equipe, o médico 

normalmente não atua como TR. Segundo informação dos gerentes dos CAPS, tal 

fato é justificado pelas características da atividade exercida por esse profissional, 

que tem entre suas atribuições algumas tarefas exclusivas (como o diagnóstico 

clínico e a prescrição de medicamentos), requerendo o acompanhamento de todos 

os usuários do serviço o que de certa forma inviabilizaria sua atuação como TR.  

 

A justificativa dada pelos profissionais de saúde para o fato dos médicos não 

atuarem como TR, não encontra respaldo na legislação. Na realidade, tais questões 

são decididas pelo próprio grupo ao elaborar o projeto terapêutico do serviço que 

inconscientemente, ou não, reforçam o modelo em que o médico é considerado o 

centro da assistência à saúde e os demais profissionais atuam como equipe de 

apoio. Por outro lado, o período de coleta de dados trouxe à tona para a 

pesquisadora a dificuldade concreta para compor os quadros de profissionais da 

referida categoria, tanto pela escassez de psiquiatras na região metropolitana de 

Recife, como pelo fato dos mesmos terem acesso a propostas de trabalho mais 

atraentes, o que gera uma rotatividade maior nessa categoria em relação às demais. 

 
A pesquisadora entrou em contato com os técnicos em serviço e após a 

concordância dos mesmos, agendou local e horário mais apropriado à entrevista. 

Apenas uma entrevista foi realizada fora dos CAPS. As demais ocorreram dentro 

dos serviços, em horários definidos pelos entrevistados. 

 

Para identificar a fala de cada técnico e ao mesmo tempo preservar sua identidade, 

foram adotados números aleatórios aos quais se acrescentaram as letras “TR” antes 

dos mesmos (p.ex. TR 01, TR 02...). 
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3.2. Critérios de exclusão 
 

Não foram consideradas, para efeito de seleção dos usuários, as pessoas nas 

seguintes condições: 

 Em sofrimento psíquico agudo, mesmo sem interdição legal; 

 Com dificuldade significativa para expressar-se verbalmente; 

 Com outras patologias associadas que pudessem aumentar suas 

limitações de acesso ao trabalho, como deficiências físicas em geral e 

déficit cognitivo moderado ou grave. 

 

Entre os familiares e técnicos não foram estabelecidos critérios de exclusão. 

 

 

3.3. Recursos metodológicos para coleta de dados 
 

Para a obtenção dos dados do estudo, foram utilizados roteiros de entrevistas semi-

estruturadas, com questões gerais e outras específicas para os grupos de usuários, 

familiares e técnicos (APÊNDICES 1, 2 e 3). Os instrumentos de coleta de dados foram 

compostos por questões fechadas e abertas, sendo que as questões fechadas 

serviram apenas para auxiliar na identificação de algumas características sócio-

demográficas dos grupos participantes.  

 

Cada grupo envolvido no estudo teve seu próprio roteiro de perguntas orientadoras, 

que norteou a condução da fala dos entrevistados no atendimento dos objetivos 

propostos no estudo, ou seja: analisar o processo de reinserção de pessoas com 

transtorno mental no mercado de trabalho, sob o ponto de vista de cada grupo 

entrevistado. 
 

Como meio auxiliar, as entrevistas foram gravadas em equipamento eletrônico e 

arquivadas para análise, com a concordância prévia dos entrevistados. Além das 

entrevistas, também foram consideradas como fonte de dados, as anotações de 

campo realizadas durante o período de coleta de dados, observação direta de 

informações subjetivas expressas durante entrevistas e dados quantitativos de 

domínio público, disponibilizados pela Prefeitura da Cidade do Recife e pela 
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Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. 

 

A transcrição das entrevistas foi realizada pela própria pesquisadora 

concomitantemente à realização das mesmas. Apesar do tempo que esta etapa 

demandou, ao ouvir novamente as falas, foi possível relembrar situações que 

escaparam num primeiro momento e sem dúvida enriqueceram a análise dos dados. 

 
Após o término da transcrição de todas as entrevistas, as mesmas foram formatadas 

de acordo com as exigências do programa de análise de dados ALCESTE (Analyse 

Lexicale par Contexte d’um Ensemble de Segments de Texte) e submetidas à 

análise pelo referido software. Para KRONBERGER E WAGNER (in: BAUER; GASKELL, 

2004), o ALCESTE pode ser considerado como uma técnica computadorizada ou 

ainda uma metodologia para análise de textos. Foi desenvolvido na França por Max 

Reinert para ser utilizado no sistema operacional Windows, com o objetivo de 

“...distinguir classes de palavras que representam diferentes formas de discurso a 

respeito do tópico de interesse”(id.ibid.p.427), dentro de um texto escrito ou de 

transcrições de um texto oral. Como os demais programas de computador, o 

ALCESTE não dá conta do sentido e do contexto, porém é considerado um método 

para exploração e descrição muito útil quando se trabalha com grandes corpora de 

dados. O programa só é útil para textos com no mínimo 10.000 palavras.  

 

O software apresenta uma possível organização dos dados por meio de análises 

estatísticas e matemáticas, fornecendo o número de classes, as relações existentes 

entre as mesmas, as divisões realizadas com o material até a formação das classes, 

as formas radicais e palavras associadas com seus respectivos valores de χ228, 

além do contexto semântico de cada classe (GOMES; OLIVEIRA; MARQUES, 2004). 

 

Para realização da análise, o ALCESTE inicialmente divide o material de análise em 

grandes unidades que recebem o nome de Unidades de Contextos Iniciais (UCI), 

que podem ser entrevistas de vários sujeitos num mesmo corpus, respostas a 

perguntas específicas, normalmente abertas, de questionários e textos de jornais e 

revistas. Em seguida, o texto é novamente reformatado e dividido em trechos de 

                                                 
28 O χ2 gerado pelo programa indica a associação estatística entre as classes. Quanto maior o valor do χ2 significa que a 
respectiva UCE teve uma contribuição maior para a formação da respectiva classe (GOMES; OLIVEIRA; MARQUES, 2004). 



 100

algumas linhas considerando preferencialmente a sua pontuação original. Estes 

fragmentos recebem o nome de Unidades de Contextos Elementares (UCE) e 

correspondem aos trechos do discurso tidos como relevantes nas classes. Esses 

trechos são utilizados ao longo do estudo para fundamentar as discussões dos 

dados (id.ibid.). 

 

As classes identificadas pelo programa compõem a Classificação Hierárquica 

Descendente e são representadas graficamente através de um modelo esquemático 

tipo árvore, denominado como dendrograma (PAREDES; KAWAHARA,2007). O 

dendrograma possibilita a verificação do tipo de associação existente entre as 

classes (forte ou fraca) e a representatividade de cada classe dentro do corpus 

analisado (MARTINS; TRINDADE; ALMEIDA, 2003). 

 

Para MINAYO (2003) a etapa de análise dos dados tem três objetivos: estabelecer a 

compreensão dos dados coletados; confirmar ou não os pressupostos da pesquisa e 

ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado. Ao realizar a análise do 

conteúdo das entrevistas foi feita inicialmente uma triangulação dos dados obtidos 

dentro de uma proposta dialética29, a partir dos três segmentos participantes 

(usuários, técnicos e familiares), das notas do diário de campo referentes ao período 

da coleta de dados e das informações fornecidas pelos órgãos gestores a fim de 

detectar similaridades e divergências entre os grupos. Em seguida, dentro dos 

mesmos objetivos foi realizada uma análise de cada corpus separadamente, com a 

finalidade de conhecer o conteúdo das suas falas em particular. 

  

Após esta etapa com auxílio do software foi realizada uma análise manual das 

entrevistas de acordo com as etapas abaixo: 

1. leitura cuidadosa do conteúdo expresso pelos sujeitos em resposta a entrevista, 

de forma a apreender o significado dos conceitos emitidos; 

2. agrupamento e classificação dos elementos, idéias e expressões, caracteres ou 

notas, significativos para as categorias, para identificação de sentido das falas, 

segundo a ordem das questões levantadas; 

3. associação dos dados significativos desses agrupamentos, tendo como base as 
                                                 
29 Para MINAYO (2003, p. 77), nesse método “a fala dos atores sociais é situada em seu contexto para melhor ser 
compreendida”,[...] “ tem, como ponto de partida, o interior da fala e ponto de chegada, o campo da especificidade histórica e 
totalizante que produz a fala”. 
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referências da literatura, visando à análise temática dos conteúdos produzidos. 

4. procedimento seletivo dos aspectos que apresentam semelhança ou 

convergência dos sentidos semânticos do conteúdo do trabalho; 

5. associação dos achados entre as duas metodologias adotadas. 

 

A análise de conteúdo (A.C.) é um método empírico, dependente do tipo de fala 

que se dedica e do tipo de interpretação que se pretende como objetivo. Tudo que 

é dito ou escrito é passível de análise de conteúdo. A A.C. visa caracterizar as 

condições de produção dos próprios textos. A técnica tem que ser reinventada a 

cada momento, de acordo com o domínio pretendido. (BARDIN, 2004). O referido 

método “tem boa aplicação no estudo das falas de pessoas em sofrimento psíquico 

com ou sem alterações do pensamento” (id.ibid. p.19). 

 

Além do conteúdo manifesto, as narrativas aprofundam a análise fazendo 

inferências, buscando desvendar o conteúdo latente que elas possuem, usando-as 

como meio de alcançar a realidade além delas. Pois é nesse conteúdo que se pode 

descobrir ideologias, tendências, motivações, crenças, valores e atitudes. Conteúdo 

esse que é dinâmico, estrutural e histórico (TRIVIÑOS, 1987). 

 

 

3.4. Considerações éticas 
 
O presente estudo está pautado nas recomendações da Portaria Ministerial 196/96 

(BRASIL,1996) em todas as suas etapas, com especial atenção a Diretriz número 6 

que trata de pesquisas envolvendo pessoas com distúrbios mentais e 

comportamentais.  

 

Visando o cumprimento de tais recomendações o projeto de pesquisa foi submetido 

e aprovado por Comitê de Ética em Pesquisas - CEP com número de registro 

64/2006 (ANEXO A). Da mesma forma, o início das entrevistas com os participantes 

ficou condicionado a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE 4) tanto pelo participante, como de uma pessoa (parente ou não), 

reconhecida como responsável pelo seu acompanhamento durante o tratamento no 

CAPS. Também assinou o termo como testemunha o Técnico de Referencia do 
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usuário. Nesse caso sua assinatura atestou também que o mesmo está ciente da 

participação do referido usuário, que está sob sua responsabilidade, no presente 

estudo. Os técnicos também assinaram um termo de consentimento como 

participantes do estudo e da mesma forma receberam cópia do termo de 

consentimento informado. 

 

Ainda de acordo com a legislação acima, entende-se que o estudo apresenta risco 

mínimo, por não envolver procedimentos invasivos que pudessem afetar 

significativamente os participantes. Como foi mencionado anteriormente, os usuários 

dos serviços de saúde mental, só foram convidados a participar do estudo após 

avaliação e autorização dada pelo profissional que o acompanhava no serviço de 

saúde mental em que realizou seu tratamento. 

 

Como o estudo não tratou de aspectos relacionados às condições de trabalho ou 

informações pessoais dos Técnicos de Referência e dos representantes de 

instituições empregadoras, considerou-se que os mesmos não se enquadravam nos 

artigos 44 a 47 da Portaria Ministerial 196/96 que trata de indivíduos com limitações 

à espontaneidade do consentimento. 

 
 
3.5. Etapas de trabalho  
 
Após a qualificação do projeto e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, a 

pesquisadora voltou à Coordenação de Saúde Mental da PCR para comunicar à 

mesma o inicio dos trabalhos de coleta de dados. A Coordenação realizou contatos 

com os gerentes dos serviços envolvidos e passou-se então a estabelecer os 

vínculos diretamente com os mesmos. No primeiro CAPS contatado, foi realizado um 

encontro preliminar com a gerência do serviço. Nesse momento, após a exposição 

resumida do projeto ficou agendada a participação da pesquisadora em uma reunião 

administrativa que ocorre semanalmente com todos os técnicos de referência. No 

encontro seguinte, já com todos os TR foram novamente apresentados os 

fundamentos da proposta de trabalho. A acolhida foi muito receptiva e apesar de 

referirem que seria difícil encontrar usuários com o perfil descrito, todos procuraram 

apontar nomes entre aqueles com que realizavam atendimentos. Após este contato 
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inicial foi necessário retornar algumas vezes ao serviço para agendar as primeiras 

entrevistas. No outro serviço, com a experiência do primeiro procurou-se seguir os 

mesmos passos do primeiro e a acolhida procedeu-se tão colaborativa quanto no 

anterior. As entrevistas foram realizadas inicialmente com os usuários que 

colaboravam com o agendamento de seus familiares. Por questão de disponibilidade 

dos TR a maioria destes só foi entrevistada após ocorrer a saturação nos grupos de 

usuários e familiares. 

 

A princípio observou-se certa dificuldade na triagem dos usuários dentro dos 

critérios de inclusão e exclusão, chegando à situação em que foi necessário 

descartar uma entrevista já realizada por não se adequar aos critérios propostos. 

Com a continuação do estudo, tal dificuldade foi superada.  

 

 

3.6. Limitações do estudo 
 

Como ocorre em qualquer pesquisa, a necessidade de recorte e delimitação de foco 

apesar de necessária, trouxe limites ao desenho do presente trabalho. Nesse caso, 

um dos primeiros fatores que de certa forma mostrou-se limitante foi o próprio lócus 

onde se obtiveram as entrevistas. Se por um lado a escolha por trabalhar com CAPS 

foi estratégica pelo fato de dispor de um amplo leque de pessoas com 

características pessoais diversas e em fase diferentes de evolução do transtorno, 

por outro, limitou as possibilidades de inclusão de ex-usuários que só após a alta 

conseguiram melhor adaptação social e consequentemente no mercado de trabalho.  

 

A população de usuários do CAPS é marcadamente formada por pessoas com 

transtorno mental com um quadro clínico agudo. Ocorre, entretanto que este foi um 

dos critérios de exclusão estabelecidos no estudo. Desta forma, apesar do elevado 

quantitativo de usuários vinculados aos serviços, a possibilidade de adesão dos 

mesmos apresentou considerável restrição e concentrou-se naqueles que se 

encontravam no período intermediário entre a cessação da crise aguda e a alta. 

 

Ao delimitar como característica fundante o trabalho gerador de renda, não foram 

incluídas no estudo as donas de casa que reconhecidamente são trabalhadoras do 
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lar, porém pelo fato de não terem salário não se adequavam a proposta do estudo.  

 

Para minimizar os limites do estudo, procurou-se questionar principalmente aos TR 

aspectos relacionados a situações que não foram possíveis analisar amplamente 

junto aos usuários e seus familiares, como a inserção de pessoas com poder 

aquisitivo elevado e de alta escolaridade.  
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_______________________________________________ CAPÍTULO 4 

 
O PROCESSO DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E A 

IMPORTÂNCIA DO TRABALHO PARA PESSOAS COM 
TRANSTORNO MENTAL.  

 
 

O presente capítulo visa apresentar a análise e discussão das entrevistas realizadas 

com usuários, familiares e Técnicos de Referência (TR) que atuam nos CAPS 

selecionados para o estudo. As referidas entrevistas foram submetidas a duas 

análises diferentes no programa ALCESTE. Em uma delas os dados foram lançados 

separadamente por grupos de usuários, familiares e TR. Na outra análise, todas as 

entrevistas foram processadas num mesmo momento a fim de identificar 

semelhanças ou divergências entre os grupos participantes. A apresentação dos 

resultados inicia-se com a análise comparativa entre os segmentos para em seguida 

tratar dos achados específicos de cada grupo. 

 
 

4.1. Análise comparativa entre o conteúdo das falas dos três atores sociais 
participantes do estudo 

 

Na primeira etapa da análise com auxílio do software, foram identificadas 42 

Unidades de Contextos Iniciais (UCI) que correspondem ao total das entrevistas 

realizadas. O programa dividiu o corpus em 2548 UCE dos quais foram selecionados 

2215 (86,38%) UCE para análise e distribuídas em quatro classes distintas, sendo a 

classe 1=722 UCE que equivale a 32,60%, classe 2=396 UCE, significando 17,88%; 

classe 3= 314 UCE, expressando 14,18% e classe 4= 783 UCE, representando 

35,35%. 

 

O dendrograma resultante da análise segmentou os dados em dois blocos de modo 

que as classes 1 e 4 formaram um subgrupo enquanto que as classes  2 e 3 

formaram outro subgrupo. As classes 1 e 4  possuem significados comuns que as 

diferenciam das classe 2 e 3, uma vez que são originadas de dois grandes grupos 

resultantes da primeira segmentação das Unidades de Contextos Elementares 
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(UCE). Estas classes possuem sentidos e idéias específicas que justificam a 

separação entre si. O mesmo aconteceu em relação às classes 2 e 3, como consta 

na Figura 1. 

 

 
 

 

Os resultados gerados pelo programa informam as palavras que possuem maior χ2, 

ou seja, maior associação estatística à classe, bem como as UCE que mais 

contribuíram para a formação das mesmas. Juntamente com as palavras de maior  e 

menor associação, o software fornece os trechos típicos das falas onde os mesmos 

Figura 1 – Dendrograma com análise 
ALCESTE das entrevistas aos participantes 
do estudo, Recife,2006.  

Fonte: dados coletados pela autora, 2006.

Classe 4 - 783. 
UCE : 35.35 % 

Variáveis descritivas 
Grupos: Usuários e 
familiares 
Parentesco: Pai e mãe 
Sexo: feminino 
 
Palavras de maior 
associação: 
Presenças χ2 
Vou 90.54 
Tô (estou) 89.19 
Tenho 77.99 
Quero 58.35 
Ela (s) 50.22 
Quer (er) 46.55   
Não 40.54   
Aposentar 28.82 
Posso 26.15 
Vai 24.94 
Vend 
(er/o/eu) 

24.86 

Consigo 23.92 
 
AUSÊNCIAS   χ2 
*gr_3          357,09          
*cat_1         -92,54 
*id_2         -139,36 
*cat_2         -87,01 
*gr_3          -75,97 
Cap            -58,56 
 
 

Classe 3 - 314. UCE: 
14.18 % 

Variáveis descritivas. 
Grupo: Técnicos. 
Profissionais: 
Terapeutas ocupacionais 
Serviço: CAPS 
Esperança 
 
Presenças χ2 
Pessoa 122.46   
Trabalho(s) 82.00    
Acho 75.92    
Escolarida-
de 

66.93    

Difícil 66.80    
Direito (s)   61.94    
Estado (s) 61.38    
Dignidade 59.55    
Produz (ir) 59.55    
Qualidade 
de vida 

54.71    

Individuo 50.48    
Família (s) 40.30    
 
AUSÊNCIAS      χ2 
*gr_1             -103,58 
*gr_2               -64,26 
Minha+            -60,04 
*par_1              -34,26 
Foi                   -53,66 
Eu                    -30,09 
Me                   -27,30 

Classes

Classe 2 - 396. 
UCE: 17.88 % 

Variáveis descritivas 
Grupo: Técnicos 
Profissionais: Psicólogos 
e A. Sociais 
Serviço: CAPS Esperança 
 
Palavras de maior 
associação 
Presenças χ2 
CAPS 314.85  
Usuário  197.39  
Proposta 116.15  
Grupo 95.75   
Hospital 65.94   
Processo 61.93   
Estão 61.61   
Projeto 58.79   
Saúde 
mental 

57.76   

Atendimen-
to(s) 

53.95   

Pratica 53.21   
Estrutura 53.21   
 
AUSÊNCIAS      χ2 
*gr_1            -352,73 
*gr_2            -141,46 
Eu+               -138,51 
*par_1            -95,99 
Minha+           -64,79 
Me                  -36,19 
 

Classe 1 - 722. UCE: 
32.60 % 

Variáveis descritivas 
Grupos: Usuários e 
familiares 
Sexo: masculino 
 
Palavras de maior 
associação: 
Presenças χ2 
Foi  268.93 
Ano 104.36   
Fui 130.90 
Era 155.60   
Ficou 85.15    
Passei 84.15    
Irmão 51.78    
Meses 46.09    
Trabalhei 40.26    
Trabalhava 36.03    
Internado 29.51    
 
AUSÊNCIAS      χ2 
*gr_3          -403,56   
Id_2            -172,73 
Cap_2         -128,70 
Cat_1          -108,45 
Id_3              -99,46 
Cat_2            -90,33 
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podem ser encontrados. A partir desses dados foram realizadas as análises das 

categorizações estabelecidas. 

 

As classes 1 e 4 representam 67,95% das UCE e é formada predominantemente 

pelos discursos dos usuários e familiares. Isso pode ser confirmado pelas palavras 

com maior associação entre si. Em ambas as classes é possível encontrar termos 

relacionados ao transtorno, seus sintomas e as perdas decorrentes da mesma. Nas 

duas classes observa-se que o trabalho aparece como algo que pertence ao 

passado, ou que só será alcançado à custa de muito sacrifício em um momento que 

ainda não é possível estimar. 

 

 
Figura 2 -Distribuição das classes encontradas 
pelo ALCESTE nas entrevistas aos participantes 
do estudo. Recife, 2006. 

Fonte: Dados coletados pela autora. 
Recife,2006.

 

A maior diferença encontrada entre as classes ocorreu no aspecto do conteúdo das 

falas. Na classe 1 a temática gira em torno de situações vivenciadas no passado, 

antes ou no início do transtorno mental e os discursos em geral tratam de perdas, 

sofrimento, ou simplesmente do cotidiano de alguém que não é mais o mesmo. 

 
eu soube agora quando ela adoeceu na minha casa. Fazia nove meses que 
ela morava comigo e nunca tinha tido mais nada assim. Quando ela foi prá 
minha casa, ela tinha saído de uma depressão ai ela morava, parece, com 
três amigas, mas acho que as amigas foram vendo como ela tava e foram 
tudo saindo, saindo, saindo e deixou ela. (D.MIRIAM) 
 

Classe 4 
 

Expectativas 
futuras da pessoa 

com transtorno 
mental e sua 
reabilitação. 

Classe 2 
 

Atuação dos técnicos 
dos CAPS no acolhi-

mento e reinserção da 
pessoa com transtorno 

mental. 

Classe 3 
 

Dificuldades enfrenta-
das para reinserção no 
mercado de trabalho e 
conquista dos direitos 

de cidadania. 

Total das Entrevistas

Discurso de usuários e 
familiares 

Discurso técnico 

Classe 1 
 

História sobre o 
curso da doença e 
suas repercussões. 
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Entrava no quarto, saía, e antes ele nunca ficava na sala. Ele sempre ficava 
no quarto lendo ou tocando violão. Aqui acolá quando todo mundo ia dormir, 
ele vinha prá sala ligava televisão e assistia televisão a noite toda. No outro 
dia dormia. (SR.GERALDO) 
 
...eu tenho domínio de classe, Eu ganhei troféu, troféu.[...] Minha história é 
longa e eu falo muito[...], passei oito anos sem tomar remédio. Fui tomar um 
tal de D.[medicamento], ai o povo só via eu chorando. (RAQUEL) 

 

O conceito de transtorno mental também encontrou convergências entre usuários e 

familiares no estudo de RODRIGUES E FIGUEIREDO (2003). Segundo os autores, tanto 

usuários como familiares caracterizam o transtorno mental predominantemente pela 

instabilidade emocional. Nesse caso, o transtorno está relacionado às modificações 

de valores e no sentido da vida. Para os dois grupos, o transtorno é em essência 

uma perda no âmbito dos afetos e  

 
isto significa que a doença implica num estado de incapacidade 
estabelecido pelo perder e pela não valorização das relações e inter-
relações entre o indivíduo e a sociedade. (p.124) 

 

Ao ler os relatos é possível observar que as perdas não acontecem num processo 

sem volta. Pelo contrário, trata-se de um processo com idas e vindas. Comumente 

depois das crises ocorre uma recuperação total ou parcial das funções sociais. Para 

Fernando a situação atual é a recaída para uma fase que se imaginava superada: 

 
tive os meus primeiros sintomas quando eu tinha 16 anos. Foi no tempo que 
eu bebia, passava noite de sono, ai adoeci. Ai eu fiquei internado no Otávio 
de Freitas. Passei 21 dias internado, no Otávio de Freitas. Depois sai 
recuperado, tudinho, ai eu deixei de tomar o remédio, e quando foi agora eu 
tive uma reação. (FERNANDO). 
 
recuperei 10 quilos já, Graças a Deus. Perdi quase 20 quilos. quase que eu 
ia pro beleleu. Foi Deus mesmo que me salvou, porque quando eu cheguei 
lá Ele disse: -Tá na hora não! (CARLOS) 

 
O transtorno é mencionado como algo que acontece nos momentos mais inusitados 

e em geral é vinculado a algum fator estressor, como relatou o Raul:  

 
Uma exposição de quadros e eles viram meu trabalho e botaram assim: - 
Sucesso! Foi um sucesso na exposição. Ai marcaram o dia. Ai eu peguei, fui 
e expus. Ai eu peguei e voltei pro CAPS. Foi no dia que meu pai morreu.[...] 
Eu entrei em morbidez, morbidez mesmo. Eu não conseguia mexer nem 
mesmo a bola do olho, foi horrível. Eu contando isso aqui só é bobagem, 
mas o que eu passei na realidade foi horrível, foi horrível mesmo. Eu não 
desejo a ninguém que passe pelo que eu passei. (RAUL) 
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Em outras situações, as desvinculações sociais começaram a ocorrer antes mesmo 

do aparecimento dos sintomas, em decorrência de outros fatores como questões 

culturais. 
 
Quando eu me casei com ele, eu tinha dezenove anos ai a firma me botou 
prá fora. Ai depois eu quis trabalhar e ele não deixou. Ai quando eu estava 
com quatro meses de casada engravidei do meu primeiro filho, que tem 
trinta e dois anos hoje, depois tive a segunda ai eu passei cinco anos ai tive 
essa última que está com catorze e nunca mais trabalhei. (SANDRA) 
 
Voltei a trabalhar. Ai depois meu marido me deixou. Eu voltei a trabalhar. 
Depois do (medicamento para emagrecer), que eu me internei, voltei a 
trabalhar na sala de aula com 40 crianças de cinco anos.[...] Depois disso 
veio a rebordosa. De noite eu tava em casa rasgando papel [...] Eu ficava só 
rasgando papel, chorando, ai eu fui internada de novo... (RAQUEL)  
 
Ai meu marido era muito raparigueiro. Ai quando ele começou a namorar 
comigo, tava comigo e com várias mulheres. Raparigueiro já ta dizendo 
tudo, né? [...] No começo ele me dava atenção e depois começou a me 
desprezar e nisso eu fui percebendo que ele tava me desprezando e fui 
ficando triste, eu gostava muito dele, tá entendendo? Fiquei triste porque ele 
não tava me dando atenção, ai eu comecei, né? A ficar em depressão, 
depressão, tudinho, chorando muito, não dormia direito... (SHEILA) 

 
Em geral, observa-se que a preocupação com o reingresso no mercado de trabalho 

não apareceu expressivamente na classe 1. Provavelmente isso ocorre pela 

predominância das queixas relacionadas ao sofrimento psíquico e suas 

repercussões nos relacionamentos intra-familiares. Quando tal assunto aparece, em 

geral na classe 4, está relacionado às perdas ou a desesperança pelo retorno a uma 

atividade produtiva. 

 

A classe 4 também é formada por depoimentos de usuários e familiares, mas a 

temática muda na medida em que as preocupações agora estão voltadas ao futuro. 

Nesse caso, é possível observar situações como a de Telma que já perdeu um 

pouco da esperança de retomar sua vida e tenta ajudá-la utilizando argumentos 

trabalhados pelos técnicos nos atendimentos. Enquanto isso, Oscar percebe as 

recomendações dos técnicos de forma mais otimista e baseado nas mesmas 

consegue projetar seu futuro. 

 
sabe de uma coisa? Eu vou prestar atenção só prá mim, vou relaxar com 
essa coisa de procurar emprego. Mas não que eu não queira. Eu quero 
sabe, mas eu não tô mais com aquela ansiedade, aquela vontade, sedenta 
de emprego, de emprego, porque sabe de uma coisa? Não vale a pena. 
(TELMA) 
 



 110

porque e uma doença covarde, pega a pessoa de surpresa. A pessoa tá 
bom hoje, chega amanha leva uma rasteira, ai cai numa outra depressão. E 
se a pessoa não tomar a medicação certinho, se a pessoa não se tratar 
direitinho, não fizer o tratamento certinho, se a pessoa não beber, que a 
psicóloga falou que logo de começo a depressão, se a pessoa se tratar 
direitinho a pessoa volta ao normal. (OSCAR) 

 

Nas classes 2 e 3 encontram-se predominantemente as falas dos TR. Na classe 2 

os discursos tratam principalmente de questões relacionadas às políticas públicas na 

área de saúde mental, rotina de atividades realizadas pelo CAPS e reabilitação 

social. Os depoimentos classificados como típicos da classe foram encontrados 

principalmente entre psicólogos e assistentes sociais, provavelmente pelo enfoque 

mais politizado com que as duas categorias discutem as questões referentes à 

saúde mental. Os TR fazem suas avaliações sobre o que está disposto na legislação 

e comparam com o que está sendo praticado no momento. A linguagem é 

essencialmente técnica e mantém um distanciamento significativo do que se observa 

na fala dos usuários e seus familiares. 

 
é preciso estar atento prá esta necessidade, precisa de ações do Estado, 
criar algumas Cooperativas, alguns serviços mais alternativos, 
principalmente para aqueles que não conseguem manter um vínculo fixo em 
uma empresa. (TR 02) 
 
como gerente, preciso fazer uma mediação nas condutas da equipe técnica, 
com objetivo de procurar torná-las mais afinadas e ajustadas à proposta do 
serviço. Além disso, estou engajada num projeto que pretende realizar um 
acompanhamento de usuários em reinserção, com atuação fora do 
ambiente de CAPS. (TR 06). 

 

Vale destacar que enquanto a fala do usuário mantém-se próxima a da família, 

abordando temas como o transtorno e seus rebatimentos no contexto doméstico, o 

técnico geralmente concentra seu depoimento em questões de serviço tratadas de 

forma mais impessoal. Ao estudar o conceito de transtorno mental de usuários, 

familiares e técnicos de saúde mental, RODRIGUES E FIGUEIREDO (2003) observaram 

situação semelhante em relação à polarização dos discursos entre os três grupos 

participantes da pesquisa. Para os autores isso se deve ao distanciamento entre o 

senso comum e o conhecimento científico. Acrescentam ainda que muitas vezes as 

concepções de saúde mental se concentram “na produção estereotipada de 

conhecimentos adquiridos e a práxis passa a se constituir na manutenção do 

estabelecido, sem a criação de novos modelos de intervenção e novas práticas.” 

(id.ibid., p.125) 
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Num estudo sobre representações sociais de enfermeiros sobre transtorno mental 

VIETTA E KODATO (2001) chegaram à conclusão de que o discurso do técnico articula-

se ao senso comum com representações das mais desfavoráveis às mais 

compreensivas. Embora se percebesse um esforço por expressar uma concepção 

existencial e social do transtorno, o que se constatava na prática era um discurso 

marcado por estereótipos e preconceitos. Tal situação sugeriu uma desconexão 

não-intencional entre a teoria e a prática, ou seja, um “saber ao mesmo tempo 

intenso e deficiente” (id.ibid., p.240) 

 

A classe 3 também é formada predominantemente pelos depoimentos dos técnicos, 

com mais destaque para as falas dos terapeutas ocupacionais. Apesar do discurso 

com linguagem característica dos TR, ainda é possível encontrar falas de alguns 

poucos familiares. Apresenta-se com uma temática voltada às dificuldades 

referentes ao enfrentamento da concorrência no mercado de trabalho e a discussão 

sobre o trabalho como direito do cidadão. Nessa classe o discurso transpõe a 

conotação técnica, posiciona-se mais próximo do usuário e trata do tema sob o 

aspecto da cidadania.  

 
O trabalho dá a dignidade, faz a pessoa sentir-se útil, possibilita a 
realização dos objetivos de vida. Além disso, é inegável a necessidade do 
trabalho para a sobrevivência de alimentos, vestuário, lazer e como pessoa 
humana possibilita a realização dos seus objetivos. (TR 05) 
 
...claro, eu acho até que em alguns casos o sofrimento deles é decorrente 
disso. A perda do trabalho, a falta do trabalho, e a falta do dinheiro no final 
do mês. Algumas pessoas entram em sofrimento psíquico por causa disso. 
(TR 09) 
 
A gente às vezes fica até desesperançada e ai finalmente a gente resgata. 
Mostrar prá eles a capacidade que cada um tem. Não é só resgatar as 
lembranças, mas é mostrar que eles seriam capazes de voltar a ser o que 
eram, ou se aproximar de ser o que eram (TR 12). 
 

 

No depoimento abaixo é possível perceber que o TR assume uma grande 

responsabilidade ao colocar sobre seus ombros a incumbência de avaliar quem tem 

ou não capacidade para voltar ao trabalho. Tal colocação ajuda a compreender 

porque em geral a família deposita nas mãos dos técnicos as decisões a respeito do 

andamento do tratamento, aceitando passivamente o que lhe é sugerido, como foi 

visto nas entrevistas realizadas com os familiares. Ao que parece, em nossa 
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realidade ainda não está bem sedimentada a prática da participação efetiva dos 

usuários e familiares na definição das condutas terapêuticas e isso finda por 

transparecer nos depoimentos como algo normal e aceito por todas as partes 

envolvidas. 

 
acho que a gente vai avaliar cada caso, a gente vai ter condição de ver se 
aquela pessoa tem capacidade pra voltar ao trabalho, e tendo a gente deve 
dar todo incentivo (TR13). 

 

É relevante notar que mesmo quando a família trata de questões relacionadas à 

reabilitação não consegue desenvolver uma crítica ao que se impõe. Ou seja, ela 

atribui o compromisso do cuidado a si mesma, sem questionar a existência de 

condições concretas para assumir tamanha responsabilidade. Outra questão 

relevante é o afastamento do discurso de sua própria realidade. Ou seja, ao falar 

sobre a constatação de uma incapacidade, a fala dirige-se para o outro, um terceiro 

elemento. Ao que parece, não há estrutura emocional para considerar o seu ente 

como parte de uma realidade tão dura. 
 

no caso de uma pessoa que não voltou ao normal, eu acho que a família 
tem que ajudá-lo a se integrar no trabalho. Não sei se a pessoa vai ter 
capacidade de trabalhar. (SR.GERALDO) 

 

Ainda na mesma classe observa-se a discussão sobre o papel do Estado na 

reabilitação social das pessoas com transtorno mental. A forma como ela ocorre 

dentro de cada grupo particularmente, é abordada ao longo do presente capítulo em 

momentos distintos. Apenas a título de comparação, são apresentados alguns 

depoimentos que reforçam a idéia do distanciamento entre as falas de usuários, 

familiares e técnicos. Se por um lado a maior fluência verbal e a linguagem mais 

elaborada por parte dos TR mantêm relação inclusive com a maior escolaridade dos 

mesmos, as falas dos usuários e dos familiares nem sempre traduzem um sentido 

crítico aos problemas que expõem30. É comum observar que os depoimentos ficam 

circunscritos ao sofrimento decorrente das manifestações do transtorno e à forma 

como este afeta a dinâmica da família.  

 

                                                 
30 Apesar de várias evidências apontarem para o distanciamento entre as falas dos grupos entrevistados, não é prudente 
desconsiderar o fato de que no presente estudo, os técnicos foram entrevistados por um profissional da saúde. Tal situação 
pode ser relevante na medida em que naquele momento especificamente, não havia necessidade de estabelecer comunicação 
com usuários ou familiares. 
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Rosa (2005) confirma o distanciamento observado no presente estudo ao considerar 

que o pouco acesso à educação formal pode ser considerado como ruído na 

comunicação entre os técnicos e a população. É preciso que os mesmos adaptem 

suas orientações às condições daqueles que irão recebê-la. A autora ainda reforça 

que o trabalho com famílias principalmente de baixa renda requer dos profissionais 

um “preparo metodológico e ético” (p.214) 

 

É preciso ter cuidado para não atribuir aos serviços ou individualmente aos 

familiares e usuários a responsabilidade pelo distanciamento entre os discursos. Se 

nem mesmo entre todos os técnicos não se observa um questionamento 

fundamentado em fatos, com uma visão social ampliada da questão do desemprego 

e da reinserção no mercado, não é prudente esperar tal posicionamento entre 

usuários e familiares. É certo que os serviços promovem fóruns de discussão tanto 

com usuários como familiares, mas alguns encontros semanais nem sempre dão 

conta de uma história de pouco ou nenhum envolvimento nesse tipo de discussão. A 

formação de uma consciência politizada é fruto de um processo lento e contínuo de 

formação de opinião.  

 
talvez alguma política, alguma estratégia, eu acho que teria que participar 
sim. Através de alguma estratégia, de alguma política assim, que poderia 
ser implementada. Eu acho que o Estado tem que ter a participação dele. 
(TR 13) 
 
Então já tem aquelas vagas reservadas. Então eu acho que o Estado até 
tenta, mas eu acho que é porque o caos é muito maior, porque não atinge 
apenas essas pessoas que tem algum sofrimento, alguma dificuldade 
especial, mas a coisa já é tão... a situação já é tão caótica. (TR 07) 
 
O governo? acho que sim. O CAPS mesmo, não é da prefeitura, né? Acho 
que o governo tem que ter algum papel nisso. (MILSON) 
 
eu acho que se o governo não fosse com tanta voracidade em cima de 
impostos, pudesse diminuir, não precisasse assim de tantos programas 
assistenciais prás pessoas. Pudesse transformar esses programas 
assistenciais em trabalho, que as pessoas pudessem ganhar o pão delas 
com dignidade. (TR 12) 
 
Eu não sei dizer não senhora. Um benefício, né? Num tem gente que vive 
de benefício? Sem trabalhar e sem ser aposentado? Trata e fica até voltar 
ao trabalho, né? [...] É um benefício, no caso, né. Aposentar eu não sei... a 
pessoa não aposenta só quando tem 75 anos? né? (SR. PEDRO) 
 

A sobrecarga dos cuidados é potencializada pelo despreparo no manejo e pela falta 

de esclarecimentos e informações sobre os transtornos que atendam as 
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necessidades dos familiares. Segundo CAMPOS E SOARES (2005), a falta de 

conhecimento sobre as causas e prognósticos do transtorno pode contribuir para 

uma evolução clínica desfavorável e ainda aumentar os conflitos nas relações intra-

familiares. 

 

O ajustamento do processo de comunicação entre os técnicos e a população é algo 

que merece atenção, pois de pouco adianta todo preparo técnico se o mesmo não 

consegue atender as demandas dos usuários e seus familiares. Por outro lado, não 

seria prudente culpabilizar indiscriminadamente os profissionais que têm essa 

dificuldade. Antes disso é relevante considerar o tipo de formação acadêmica que 

tais profissionais receberam e o que o Estado como gestor, está oferecendo para 

minimizar os problemas identificados na relação dos técnicos com a comunidade 

que assiste. 

 

 

4.2. Como pessoas com transtorno mental percebem sua reinserção no 
mercado de trabalho  

 
A coleta de dados entre os usuários transcorreu sem grandes dificuldades. Todos 

aqueles que foram convidados a participar aceitaram os termos da mesma sem 

nenhuma reserva. Após explicação da proposta, o participante era convidado a 

acompanhar a pesquisadora para uma sala reservada onde era assinado o Termo 

de Consentimento Informado e em seguida entregue cópia para o participante. Após 

apresentação ao gravador de voz, o mesmo era ligado e colocado em local onde 

tivesse boa captação do som e na medida do possível, evitando qualquer tipo de 

intimidação.  

 

As entrevistas iniciavam com o preenchimento dos dados quantitativos do perfil 

sócio-demográfico e em seguida eram introduzidos os temas do estudo com 

perguntas que procuravam não induzir conceitos. Ao questionar os usuários sobre o 

transtorno mental, a pesquisadora perguntava o que o levou a estar naquele serviço. 

Em resposta, todos, de uma ou outra forma, disseram estar fazendo tratamento para 

um problema mental ou problema nervoso. Diante dessa resposta, todas as 
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perguntas sobre o curso do transtorno eram formuladas procurando usar o mesmo 

termo escolhido pelo entrevistado.  

 

O grupo de usuários foi composto por homens e mulheres, sendo 

predominantemente formado por pessoas na idade adulta, entre 36 e 45 anos, com 

renda familiar de aproximadamente um salário mínimo e em sua maioria solteiros ou 

separados de seus parceiros (Tabela 1). Dentro do grupo participante, foi comum 

observar que muitos não chegaram a casar ou morar em suas próprias casas antes 

dos primeiros sintomas. Mesmo aqueles que já haviam constituído um novo núcleo 

familiar antes de apresentarem o transtorno mental, com a evolução do quadro 

clínico e a ocorrência de crises, acabavam voltando para casa dos pais. De acordo 

com as falas dos participantes, é possível inferir que as dificuldades observadas no 

âmbito das relações sociais fragilizam os vínculos familiares, entretanto, a 

convivência ainda é mais duradoura na relação de pais e filhos do que entre 

cônjuges ou amigos. Além desse aspecto, foi possível ainda observar entre os 

usuários diferenças na escolaridade, vínculo trabalhista atual e posição no núcleo 

familiar.  

 

Segundo VIANNA (2001) os indicadores relacionados com saúde e condições de vida, 

como escolaridade e renda no Brasil, tiveram evolução favorável na última década. 

A distribuição dos resultados, porém não ocorre de maneira uniforme em todo o 

país. Os estados do nordeste, mais precisamente Piauí, Maranhão e Alagoas, 

apresentaram os piores indicadores de renda enquanto que os resultados mais 

favoráveis são encontrados nos estados do Rio Grande do Sul, Distrito Federal e 

São Paulo. A taxa de pobreza varia de 10% em São Paulo a 64% no Maranhão. 

Segundo dados do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M 

(PNUD/IPEA/PJP, 2003), Pernambuco saiu de 0,599 e foi para 0,643, um salto de 

0,044 — superior ao índice encontrado nos principais municípios do Estado. 

Contudo, em 2000 apenas quatro cidades obtiveram um índice superior ao estadual: 

Paulista (0,668), Jaboatão dos Guararapes (0,685), Olinda (0,699) e Recife (0,797). 

A capital, Recife, é a única com IDH-M (Renda) superior ao do Brasil (0,723). 

 

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (RECIFE, 2005), existe uma forte 

correlação entre renda e escolaridade com amplas desigualdades intra-urbanas no 
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município. 33,4% dos domicílios têm rendimento menor que um salário mínimo ou 

sem renda, 70% dos domicílios tem renda entre um e cinco salários mínimos, 

enquanto que apenas 6,6% da população possuem rendimentos superiores a vinte 

salários mínimos.  

 

Ao comparar os números totais do Município com aqueles encontrados entre os 

usuários dos CAPS que participaram do estudo, é possível observar que 

proporcionalmente estes apresentam rendimentos ainda menores do que aqueles 

observados na população em geral (ver Tabela 1). É possível que parte da diferença 

nos percentuais possa ser explicada pelo fato do estudo ter sido desenvolvido em 

serviços públicos de saúde. Vale salientar, entretanto, que até a bem pouco tempo, 

uma corrente de estudiosos da saúde mental atribuía à situação social a causa do 

transtorno mental. Tal conclusão baseava-se na constatação de que a maioria dos 

moradores de hospitais psiquiátricos Europeus vivia em situação de pobreza. Diante 

dessa observação equivocada, AMARANTE (2004) esclarece que o hospício era 

destinado às pessoas mais pobres e não que o transtorno mental fosse próprio de 

pobres. Logo, não seria possível estabelecer uma relação entre pobreza e saúde 

mental baseando-se apenas nos usuários dos manicômios europeus. Por outro lado, 

é importante lembrar que nas situações em que as pessoas mais pobres não contam 

com a proteção social, elas tornam-se mais sujeitas aos agravos decorrentes de 

situações de desabrigo e privação, que segundo diversos autores atestam, são de 

fato intervenientes na manutenção da saúde mental (ALMEIDA FILHO IN: TUNDIS; 

COSTA, 2001; FERREIRA FILHA, SILVA; LAZARTE, 2003; SATO; BERNARDO, 2005). 
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Tabela 1 - Perfil sócio-demográfico dos usuários entrevistados nos CAPS da cidade 

do Recife, 2006. 

 

Perfil dos usuários n % 

CAPS   
Espaço Vida 09 57,3 

Esperança 07 43,7 

Sexo   

Masculino 08 50,0 

Feminino 08 50,0 

Idade   

<25 anos 03 18,8 

26-35 anos 02 12,5 

36-45 anos 09 56,8 

46-55 anos 02 12,5 

Renda Familiar (em salários mínimos)   

<= 1 06 37,5 

>1-2 05 31,2 

>2 – 3 4 25,0 

> 3 1 6,2 

Escolaridade   

Fundamental Incompleto 04 25,0 

Médio incompleto 05 31,2 

Médio completo 05 31,2 

Superior incompleto 01 6,2 

Superior completo 01 6,2 

Estado civil   

Solteiro 05 31,2 

Divorciado/separado 07 43,8 

Casado/ união estável 03 18,8 

Viúvo 01 6,2 

                     Fonte: dados coletados pela autora, 2006. 

 

O transtorno mental nem sempre é percebido de início como tal. A dificuldade para 

compreender que os atos praticados são sintomas de uma enfermidade pode 

provocar conflitos familiares. Em muitos casos, os parceiros não suportam as 

tensões e as separações são freqüentes. SOARES e MENEZES (2001) realizaram 

estudo com esquizofrênicos e identificaram que 52,9% dos participantes eram 
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pessoas solteiras. O autor, entretanto não mencionou o número de separados ou 

divorciados. 

 

Os usuários entrevistados tinham histórias diferentes em relação ao tempo de 

convivência com o transtorno mental. Como o grupo foi formado por pessoas de 

idades diversas, consequentemente elas também apresentaram variações quanto ao 

tempo de curso do transtorno mental. Entre as pessoas com histórias de sofrimento 

de longa duração, é comum constatar relatos de um ou mais internamentos em 

instituições fechadas (Tabela 2). A reforma psiquiátrica ainda é algo recente e os 

serviços extra-hospitalares só começaram a ganhar visibilidade no Estado de 

Pernambuco nos últimos dez anos. Logo, antes disso, a única opção de tratamento 

em períodos de crise era o hospital fechado, ou manicômio.  

 

No que se refere ao diagnóstico clínico dos usuários entrevistados, observou-se a 

predominância dos transtornos psicóticos (50,0%) em relação aos demais. Isso em 

geral ocorre pelo fato desse grupo de transtornos, juntamente com os transtornos de 

humor, representar os transtornos graves mais prevalentes em serviços tipo CAPS. 

Alguns usuários ainda encontravam-se na primeira crise, ou com pouco tempo de 

adoecimento. Tais fatos comprometem a definição de um diagnóstico mais preciso, 

pois o tempo para observação e acompanhamento é elemento indispensável na 

definição de um diagnóstico clínico (Tabela 2). 

 

Os diagnósticos mistos ou ainda os transtornos de personalidade e ansiedade foram 

agrupados como outros. Vale salientar que pessoas com diagnósticos relacionados 

ao uso abusivo de substâncias psicoativas como álcool e outras drogas não fizeram 

parte do estudo. 
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Tabela 2 – Distribuição dos usuários em relação ao curso do transtorno mental. 

Recife, 2006. 

 
Tempo em anos n % 

< 1 07 43,7 

1-5 02 12,5 

6-10 03 18,8 

> 10 04 25,0 

Número de internamentos (em inst. fechada)31   

1-2 06 37,5 

> 5 01 6,2 

Nunca internado 09 57,3 

Tipo de transtorno   

Transtorno psicótico 08 50,0 

Transtorno de humor 05 31,3 

Outros 03 18,7 

                   Fonte: dados coletados pela autora, 2006. 

 

Quanto à situação dos usuários no mercado de trabalho, é relevante apontar que 

apenas dois eram aposentados e foram afastados de suas atividades por motivo de 

invalidez, antes de iniciarem seus atendimentos nos respectivos CAPS. Nos dois 

casos específicos, os usuários eram originalmente funcionários públicos e 

apresentaram transtornos mentais graves, com história de vários internamentos em 

instituições fechadas (Tabela 2).  Após passarem por um processo de readaptação 

sem sucesso, foram dados como incapazes em perícia médica, sendo então 

encaminhados à aposentadoria32. 

 

Isso pode refletir o esforço das equipes de trabalho dos CAPS, que têm como 

objetivo principal a reinserção no trabalho e em geral entendem que tal modalidade 

de aposentadoria é algo que pode contribuir para o isolamento e a exclusão dos 

espaços sociais das pessoas com transtornos mentais, na medida em que a pessoa 

deixa de se sociabilizar no espaço do trabalho. A condição de aposentado, 

                                                 
31 não foram identificados usuários com número de internamento entre 3 e 4. 
32 De acordo com a lei no. 8213/91 que dispõe sobre os planos de benefícios sociais da Previdência Social em seu art. 42, a 
aposentadoria por invalidez ocorre quando em decorrência de perícia médica, o trabalhador for “considerado incapaz e 
insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto 
permanecer nessa condição” (BRASIL, 2007a, p.1508). 
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entretanto não é impeditiva para a participação em atividades produtivas e isso é 

incentivado nos serviços.  

 

Todos os usuários que estavam recebendo o Benefício de Prestação Continuada 

(BPC33) ou em Licença para Tratamento de Saúde (LTS) declararam não exercer 

nenhuma atividade remunerada. Isso pode ocorrer pelo fato dos mesmos estarem 

vivendo uma situação de sofrimento psíquico agudo, o que lhes compromete 

temporariamente as funções psíquicas e consequentemente a condição para 

exercer atividades laborais. Além deste aspecto, é relevante observar que a 

condição de beneficiário dá ao usuário um ganho financeiro temporário, 

condicionado à condição clínica do mesmo. Ao declarar exercer uma atividade 

produtiva, o usuário estaria negando a condição fundamental para continuar como 

beneficiário do referido recurso. Ao longo do estudo dos depoimentos dos três 

grupos de entrevistados foi possível encontrar essa preocupação com o benefício 

que em alguns casos pode tornar-se inclusive um desestímulo à reabilitação. 

 

Outro dado que chama atenção na tabela 3 é o fato de que apenas dois usuários 

estão trabalhando com um vínculo formal. Vale salientar, entretanto que estas 

pessoas têm um vínculo formal com uma instituição, porém estes têm características 

que a rigor o tornam precário, na medida em que têm apenas um contrato de 

trabalho, sem, entretanto assinar a carteira de trabalho e com isso não têm acesso a 

todos os direitos trabalhistas. Os demais atuam na informalidade, seja trabalhando 

como autônomo por comissão, como vendedor (a) de cosméticos ou artigos de 

artesanato que produz ou ainda realizando “bicos” quando solicitados. A vinculação 

com o mercado de trabalho formal, observada principalmente entre os que estão em 

LTS, ocorre em atividades que não exigem muita qualificação como empregada 

doméstica, balconista e zelador.  

 

A situação de informalidade entre as pessoas com transtornos mentais reflete a 

realidade nacional. Empregos na economia formal tornam-se a cada dia mais raros 

na realidade de toda classe trabalhadora do Brasil. O ano 2003 ficou marcado 
                                                 
33 O BPC (Benefício de Prestação Continuada) é um benefício da assistência social, integrante do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, regulamentado pela LOAS e pago pelo Governo Federal para pessoas com mais de sessenta e 
cinco anos ou portadoras de alguma deficiência, que não podem trabalhar. O valor do BPC corresponde a um salário mínimo 
por mês e só é pago nos casos em que a renda familiar é inferior a ¼ de salário mínimo per capita. A incapacidade deve ser 
comprovada através de perícia realizada por um perito do INSS (BRASIL, 1993). 
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principalmente pelo aumento do trabalho precário34. Segundo dados do IBGE 

(2004), entre dezembro de 2002 e dezembro de 2003 o número de trabalhadores 

ocupados subiu em 812 mil nas seis principais regiões metropolitanas do país, 

entretanto a quantidade de pessoas com carteira de trabalho assinada no setor 

privado teve redução de 907 mil postos, enquanto que os empregados sem carteira 

aumentaram em 446 mil e os trabalhadores por conta própria em 334 mil.  

 

Com a finalidade de facilitar o entendimento sobre a realidade de reinserção no 

mercado de trabalho entre os usuários entrevistados, as informações obtidas foram 

assim agrupadas: 

 

 Fernando – Trabalhou 18 anos no mercado formal. Teve sua primeira crise 

quatro anos antes de começar a trabalhar. Atualmente está de licença para 

tratamento de saúde. 

 Charles – Trabalhou como autônomo por 10 anos antes da primeira crise, que 

ocorreu há um ano. Voltou a trabalhar na mesma atividade há alguns meses.  

 Priscila – Trabalhou na informalidade por um ano. Passou cinco anos sem 

trabalhar e voltou há alguns meses, sem vínculo formal. 

 Marinalva – Trabalhou na informalidade por um ano antes de adoecer. Nos 

últimos nove anos convive com o transtorno mental e trabalha vendendo 

artesanato. 

 Raquel – Trabalhou por 23 anos como funcionária pública. Primeira crise há 

20 anos. Está aposentada há cinco anos. 

 Milson – Trabalhou por 10 anos na informalidade antes de adoecer. Primeira 

crise há aproximadamente um mês. Já voltou a fazer pequenos trabalhos 

informalmente. 

 Maria do Carmo – Trabalha há 10 anos com carteira assinada. Sua primeira 

crise ocorreu há dois anos no local de trabalho e está há três meses de 

licença para tratamento de saúde.   

 Oscar – Trabalhou por 20 anos com carteira assinada. Adoeceu após perder 

o emprego há dois anos atrás e não conseguiu voltar a trabalhar. 

                                                 
34 O trabalho precário é aquele onde não se estabelece um vínculo formal de trabalho. Não há previsão de benefícios 
previdenciários. Nesse grupo podem ser agrupados os trabalhadores por conta própria e sem carteira assinada (SACHS, 2004). 
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 Raimundo – Trabalhou por oito anos na informalidade. Após adoecer, em 

2004, não voltou a trabalhar. 

 Telma – Trabalhou sempre na informalidade por pouco mais de um ano. Há 

quatro anos teve a primeira crise. Nesse período voltou a trabalhar por alguns 

meses sem assinar a carteira de trabalho. 

 Carlos – Trabalhou por seis anos sempre na informalidade. Teve sua primeira 

crise há seis meses e ainda não voltou a trabalhar. 

 Raul – Trabalhou como funcionário público por 13 anos. Após a primeira crise 

ainda trabalhou seis meses. Está aposentado há 12 anos, porém continua 

trabalhando na informalidade. 

 Sheila - Trabalhou por um ano na informalidade antes de adoecer. Primeira 

crise há um ano e meio, continua trabalhando na informalidade. 

 João – Trabalhou com carteira assinada durante 12 anos. Adoeceu no 

trabalho. Está em licença para tratamento de saúde há seis meses. 

 Vilma – Trabalhou por cinco anos com carteira assinada e parou quando se 

casou. Teve a primeira crise há seis anos e depois da mesma voltou a 

trabalhar por menos de um ano. No momento está desempregada. 

 Lourdes – Tem 13 anos de trabalho sob contrato de prestação de serviço, 

porém sem assinar a carteira profissional. Adoeceu há três meses e encontra-

se afastada por solicitação médica, porém mantém o vínculo e os 

vencimentos. 

  

A partir das informações acima foi possível estabelecer a distribuição dos usuários 

em relação à situação dos mesmos no mercado de trabalho, como está disposto na 

tabela 3. 

 

Tabela 3 – Distribuição dos usuários entrevistados em relação ao vínculo atual no 
mercado de trabalho. Recife, 2006. 

 
 

                        Fonte: dados coletados pela autora, 2006. 

 Formal Informal S/ atv. Total 

 n % n % n % n % 
Aposentado - - 01 6,2 01 6,2 02 12,5 

Trabalhando 02 12,5 04 25,0 05 31,2 11 68,8 

Benefício ou licença - - - - 03 18,8 03 18,8 

Total 02 12,5 05 31,2 09 56,2 16 100,0 
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Apesar do presente estudo não ter como objetivo estabelecer uma 

representatividade estatística, ao comparar as informações obtidas com as 

informações fornecidas pelo IBGE (2006), observa-se que os números que tratam do 

desemprego entre pessoas com transtorno mental são muito mais elevados que 

aqueles encontrados na população em geral. Segundo o IBGE em 2005 (id.ibid), 

62,9% dos trabalhadores possuíam vínculo formal com o mercado de trabalho, 

enquanto que entre os participantes do estudo apenas 12,5% estava na mesma 

situação. Em contrapartida, ao considerarmos o montante de pessoas que trabalham 

na informalidade, ou seja, sem carteira assinada, 37,5% dos usuários entrevistados 

estava numa situação mais próxima a dos 46,0% encontrados nas estatísticas 

nacionais, conforme está demonstrado na tabela a seguir. 

 

 

Tabela 4 - Distribuição da situação de ocupação das pessoas maiores de 10 anos. 
Brasil, 2005.  
Situação atual % 

Com carteira 32,4 

Militar e estatutário 6,6 

Sem carteira  23,9 

Total empregado 62,9 
Conta própria 22,1 

Empregador 4,1 

Trabalho para consumo próprio 4,1 

Não – remunerado 7,0 

Total 100,0 

                      Fonte: IBGE,2006. 

 

É preciso olhar com cautela para o elevado percentual de usuários desempregados 

ou com atividades laborais precárias, sob o risco de se chegar à conclusão de que o 

transtorno mental inviabiliza a participação no mercado de trabalho. Vale salientar 

que o grupo entrevistado em sua maioria possui baixa escolaridade, vem de famílias 

de baixa renda e antes de desenvolverem um transtorno mental já trabalhavam com 

vínculos precários, em atividades simples, que não exigiam muita qualificação 

técnica. Nos poucos casos em que os usuários possuíam mais de 11 anos de 

estudo, observa-se que a reinserção no trabalho ocorreu com mais facilidade, em 

atividades mais estáveis e com maior retorno financeiro. 
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Ao contrário do que se previa por volta da década de setenta, as grandes empresas 

multinacionais não exterminaram os pequenos negócios. As pequenas e 

microempresas sob a marca do empreendedorismo surgem e desaparecem como 

bolas de sabão, numa economia de competitividade selvagem onde somente os 

mais fortes sobrevivem. Segundo GRÜN (2000) essa nova modalidade cria pequenas 

unidades de produção e serviço onde a figura do trabalhador coletivo deixa de existir 

e dá lugar a trabalhadores singulares que além de perderem a força da coletividade, 

ainda ficam sujeitos às inseguranças geradas pela falta dos benefícios sociais e da 

instabilidade dos vínculos. 

 

LUDERMIR (2000) em estudo realizado na cidade de Olinda, município da Região 

Metropolitana de Recife, concluiu que além dos salários pagos na economia informal 

serem em geral menores que aqueles relativos ao vínculo formal, as incertezas 

decorrentes da falta de um vínculo trabalhista e dos benefícios sociais que o 

acompanham, provavelmente são os responsáveis pelo desenvolvimento de 

depressão e ansiedade entre os trabalhadores informais. 

 

Como o grupo de usuários era formado predominantemente por adultos, o tempo de 

participação no mercado de trabalho foi considerado elevado, principalmente pelo 

fato do transtorno mental ocorrer frequentemente no início da vida produtiva, e em 

alguns casos com prejuízo no desempenho laboral. 

 
Tabela 5 – Distribuição dos usuários dos CAPS em relação ao tempo total de 

trabalho. Recife, 2006. 
 

Tempo em anos n % 

1 ano  01 6,3 

1-5 anos 03 18,7 

6-10 anos  04 25,0 

> 10 anos  07 42,7 

Não sabe informar 01 6,3 

Total 16 100,0 

                                                          Fonte: dados coletados pela autora, 2006. 

 

Outro fato que chama atenção é a presença de vários usuários com atividades 

profissionais relacionadas a atividades manuais ou artísticas. No grupo foi possível 
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encontrar músicos, pintores e compositores. A possibilidade de trabalho autônomo 

nessas categorias profissionais parece ser comum entre pessoas com transtornos 

mentais.  

 

Na análise dos dados com auxilio do software, foi possível observar a formação de 

duas classes e em seguida o desdobramento de uma delas em duas, concluindo 

com três classes distintas. Foram identificadas 16 UCI que correspondem ao total 

dos usuários entrevistados. O programa dividiu o corpus em 1155 UCE e destas 877 

(75,93%) foram selecionadas para análise e distribuídas em três classes sendo a 

classe 1 =502 UCE (57,24%), classe 2= 275 UCE (31,36%), e classe 3 =100 UCE 

(11,40%). 

 

No dendrograma abaixo (Figura 3) estão distribuídos os resultados gerados pelo 

software que informam as palavras com maior χ2, ou seja, maior associação 

estatística à classe, bem como as UCE que mais contribuíram para formação das 

mesmas.  
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Figura 3 – Dendrograma com análise 
ALCESTE das entrevistas dos usuários 
participantes do estudo, Recife,2006.  

Fonte: dados coletados pela autora, 2006.

 
Após a análise, foram estabelecidos dois pólos temáticos, sendo que o primeiro e 

maior deles, corresponde a  

 

 Classe 1 – A importância do trabalho e os planos para o futuro. No outro pólo 

concentraram-se temas sobre a história de vida, que se subdividiram em duas 

classes.  

 Classe 2 - Relacionamento familiar antes e após o adoecimento, e a  

 Classe 3 – Trata de temas relacionados à convivência com o transtorno.  

 

Classe 1 - 502.  
UCE: 57,24 % 

Variáveis descritivas 
Usuários: Maria Lúcia, Charles, 
Milson, Priscila e Marinalva. 
Com vínculo trabalhista formal 
ou informal 
 
Palavras de maior associação: 
Presenças χ2 

Pessoa (s)      74.37 
Tem                48.98 
Pode (r)          28.77 
Trabalho (s)    28.50 
Ser                  26.71 
Algum (a)        26.38 
Acho               23.97 
Quer (er)         17.41 
Problema (s)   15.33 
Qualquer         14.24 
Gente              13.77 
Trabalhar        13.74 
       
AUSÊNCIAS      χ2 
Foi                           72,41 
Ano+                       -56,46 
Fur                          -49,76 
Fique+                    -48,35 
Eu+                         -45,90 
Tinha                      -40,83 
Tava                       -37,34 

Classe 2 - 275. 
UCE: 31,36 % 

Variáveis descritivas 
Usuários: Raquel, Vilma, 
Raimundo e Sheila 
Sexo: feminino 
 
Palavras de maior 
associação: 
Presenças χ2 

Ano (s)           74.92 
Fique (i)          44.80 
Tinha              42.65 
Foi                  40.94 
Era                 39.90 
Depois            34.55 
Ficava            31.72 
Tive (r)            30.85 
Meses            28.82 
Passei            25.30 
Fui.                24.86 
Quatro            24.14 
 
AUSÊNCIAS      χ2 
Pessoa                    44,23 
Tem                       -33,13 
Algum+                 -23,28 
Se                          -21,58 
você+                    -17,56 
ser                         -17,06 
 

Classe 3 - 100.  
UCE: 11,40 % 

Variáveis descritivas. 
Usuário: Fernando e João 
Sexo: masculino 
CAPS: E. Vida 
 
Palavras de maior 
associação: 
Presenças χ2 

Vir 94,53 
Pegou 70,01 
Deu 64,08 
Vim 57,23 
Tarde 54,83 
Sexta 46,94 
Mandou 46,94 
Dra. 46,28 
Cá (CAPS) 38,87 
Durmo 31,22 
Venho 30,94 
Medica 
(ção/r/mento) 

27,93 

 
AUSÊNCIAS      χ2 
Porque                   15,87 
Pessoa+                -13,81 
*sx_2                   -13,18 
*wr_1                  -11,30 
trabalho                -11,14 
 

CLASSE
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Além das informações apontadas pelo software, a análise manual dos dados 

resultou no levantamento de outras informações consideradas relevantes e em 

seguida agrupadas nas mesmas categorias temáticas definidas pelo ALCESTE.  

 

 

 
Figura 4 – Distribuição das categorias temáticas 
das entrevistas dos usuários, com auxílio do 
ALCESTE. Recife, 2006. 

Fonte: dados coletados pela autora, 2006.

 

 

4.2.1. A importância do trabalho e os planos para o futuro  
 
A classe 1 foi composta predominantemente por usuários com opiniões otimistas, de 

pessoas que apesar de conviverem com o transtorno mental, acreditam nas 

potencialidades do indivíduo e consideram o papel do governo nessa intermediação.  

 

Entre os usuários que em suas falas apresentaram as características dominantes da 

classe encontram-se Charles, Priscila, Marinalva, Milson, Carlos e Lourdes. Todos, 

exceto Carlos, têm alguma fonte de renda decorrente do próprio trabalho. Outra 

característica comum ao grupo, foi o fato dos mesmos contarem com uma estrutura 

familiar acolhedora. Com exceção de Marinalva e Priscila, que apesar de jovem 

convive com o transtorno mental há mais de cinco anos, os demais se encontram no 

primeiro surto, nunca permaneceram internados em instituição fechada por muito 

tempo e tem menos de um ano de transtorno mental. 

 

Classe 1 
 

A importância do 
trabalho e os planos 

para o futuro 
Classe 2 

 
O transtorno mental e 
seus rebatimentos nas 

relações familiares.  

Classe 3 
 

A vida após a 
constatação do 

transtorno mental. 

Total das Entrevistas

O transtorno mental: 
antes e depois
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A maioria das pessoas entrevistadas refere que existem situações relacionadas ao 

diagnóstico clínico que interferem diretamente na reabilitação para o trabalho. 

Estabelece-se entre estes uma polarização de transtornos mais e menos graves, 

que podem definir a viabilidade de reinserção, ou não.  

 

Vilma, Charles e Sheila vivem histórias de transtorno mental recente e apesar do 

diagnóstico clínico não ser foco de estudo neste trabalho, observou-se que os 

mesmos não desenvolveram um quadro psicótico no curso do transtorno, e por isso 

avaliam que sua situação no que diz respeito às possibilidades de reinserção social 

é diferente de outras pessoas com quem realizam tratamento, como fica claro nas 

falas a seguir: 

 
Deve voltar a trabalhar e mostrar que desde que o problema não seja muito, 
difícil de tratamento, assim, uma esquizofrenia já fica mais difícil. Mas assim 
quando a gente fica bem a gente quer voltar a trabalhar, volta a vontade, o 
desejo de trabalhar, o entusiasmo. [...] Qualquer trabalho, porque quando a 
pessoa tá com vontade, qualquer trabalho é válido. (VILMA) 
 
...porque ela é uma pessoa normal. Ela só está passando por uma 
dificuldade que fica no momento, como qualquer pessoa que sofre de 
pressão alta, de gripe ou de qualquer outra coisa. Existem alguns casos que 
deixam realmente a pessoa em desvantagem, que ai são casos de 
patologias. [...] Pessoas que sofrem de uma doença, problema sério clínico 
grave, ai esses casos são outros casos. É diferente desses casos onde a 
pessoa ta passando por um transtorno apenas, devido a uma decadência 
na vida ou a qualquer outro tipo de perca porque tudo isso é um sentimento 
de perca. (CHARLES)  
 
Depende porque eu acho assim que nem todas as doenças são iguais. Tem 
uma que é pior, tem outras que é melhor... é assim... deixe eu ver... no 
caso, tem gente que tem uma doença mais agravada, né? E tem outras que 
não. (SHEILA) 

 
Raul é um usuário que poderia fazer parte do grupo mencionado por Vilma, Charles 

e Sheila. Ele convive com um transtorno psicótico há mais de dez anos com história 

de diversos internamentos e apesar de aposentado, continua mantendo uma 

atividade geradora de renda. É uma pessoa que tem uma visão diferente da maioria 

dos entrevistados por ser um exemplo inconteste de que é possível superar 

situações extremamente adversas. Quando foi questionado sobre a possibilidade de 

pessoas com transtorno mental continuarem no mercado de trabalho, não deixou 

dúvidas sobre sua opinião ao afirmar que apesar de ter um transtorno mental 

considerava-se apto para continuar trabalhando. 
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4.2.1.1. A importância do trabalho 

 
A forma como a pessoa entende a importância do trabalho para a própria vida 

também pode interferir na estruturação do seu projeto de vida após a constatação do 

transtorno mental. O trabalho foi percebido pelos usuários tanto numa dimensão 

objetiva, como numa valoração subjetiva. Os elementos objetivos apontados 

estavam relacionados à subsistência, à aquisição de bens de consumo e às 

atividades de lazer. Como esta pergunta foi feita a todos os usuários, todos, de uma 

ou outra forma, abordaram o tema em suas falas. 

 
Ela tem possibilidades para fazer o que quiser. Nem tudo, né, mas algumas 
coisas dá. Pode ajeitar a casa, comprar um carro... (PRISCILA) 
 
É... a gente pode comprar as coisas dentro de casa... (MARINALVA) 
 
Recebia meu dinheiro, fazia minha feirinha, pagava o que eu devia e 
sempre tinha um dinheirinho prá comprar uma roupa, sair pros cantos, 
tomar uma cervejinha, certo? (OSCAR) 
 
Eu trabalhava prá comprar meus livros e só tinha nota boa! (RAUL) 
  
A gente ajuda a família, a gente compra as coisas que tá precisando sem 
pedir a ninguém, sem se prostituir na rua... (SHEILA) 
 

 
A importância do trabalho, entretanto não deve ser percebida por um único ponto de 

vista. Apesar da maioria dos usuários descreverem o trabalho como algo positivo, 

Maria do Carmo, admitiu que só se mantém trabalhando por obrigação. A 

necessidade de sobreviver e sustentar o filho adolescente é o que a mantém 

trabalhando. A usuária refere que os sintomas clínicos dificultam sua atuação no 

trabalho. É possível perceber que a mesma mantém-se motivada a trabalhar apenas 

pela necessidade de prover os meios de sobrevivência para si e seu filho menor. 
 

Falando sério eu trabalho por obrigação. Eu não tenho amor a trabalho 
nenhum. Eu trabalho por obrigação. [...] Eu trabalho pra dar pro meu filho 
uma roupa, calçado, e comprar umas coisinhas prá mim. Eu não vou andar 
nua. Eu trabalho pra me manter. Pra comprar roupa e pra dar a ele. Porque 
ele que depende de mim... (MARIA DO CARMO) 

 

Historicamente o trabalho é predominantemente percebido como um meio de 

sobrevivência e ocupação. Nos dias atuais entretanto, a sua relação com o homem 

tem se tornado mais nociva pelo fato do mesmo avançar em todas as esferas da 

vida. Além de ter se apropriado da força produtiva, como refere ORGANISTA (2006), o 
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trabalho na contemporaneidade usurpa o tempo e os espaços que seriam 

reservados ao descanso, ao lazer e a sociabilidade sem oferecer uma contrapartida 

que seria uma remuneração que garanta condições mínimas e dignas de 

sobrevivência. CARVALHO (2000), explica que tal situação restringe o tempo e o 

espaço para o prazer no “mundo da liberdade” e nos torna prisioneiros do “mundo da 

necessidade” (p.41). Nesse sentido trabalhar passa a ser um meio para ter e que 

muitas vezes finda por trabalhar e não ter.  

 

DEJOUR (1994) distingue dois tipos de trabalho: o criador e o patogênico. O trabalho 

patogênico ocorre quando o trabalho é realizado em condições insalubres, com 

pressão fixa, rígida, repetitiva e frustrante, configurando uma sensação de 

incapacidade e sofrimento. O trabalho criador resgata a dignidade e a auto-estima e 

não pode estar associado a esse tipo de sofrimento. Ele não nega a vida, pelo 

contrário, deve ser sua própria expressão. 

 

As populações mais empobrecidas são submetidas a uma situação em que pela 

atuação da mídia e da própria pressão da sociedade, sentem-se excluídas da 

capacidade de consumir. O trabalho é visto então como uma possibilidade de 

aproximação do que é considerado como norma, ou seja, o consumo. E 

extensivamente torna a pessoa apta a conviver e freqüentar os espaços sociais. 

Segundo FERREIRA FILHA; SILVA E LAZARTE. (2003), o mercado através dos meios de 

comunicação em massa oprime as populações mais carentes na medida em que 

reiteradamente envia mensagens consumistas propondo aquilo que a maioria não 

pode obter. O trabalho para pessoas como Vilma oferece condições mínimas de 

consumo e exemplifica o que MARTINS (1997) denomina como nova desigualdade 

social, pela qual mesmo que as pessoas não consigam atingir aquilo que não está 

ao seu alcance, constroem alternativas para parecerem iguais. A nova desigualdade 

institui um modelo de inclusão marginal, precária e instável que unifica 

ideologicamente apesar de manter a desigualdade material. Apesar de Vilma viver 

numa situação de privações extremas ela contenta-se em poder aparentar uma 

situação de consumo ao admitir que:  
 

Eu mesma sou uma pessoa que gosta muito de consumir. Eu gosto de 
brinco, eu gosto de colar, eu gosto de pulseira, eu gosto de batom, esmalte, 
eu não to pintando minhas unhas mesmo porque eu to sem, mas 
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correntinha, essas coisas, a vaidade. Tem sim tem muita importância... 
(VILMA) 

 
Em tal sentimento não se percebe a crítica ao modelo de exclusão de que a mesma 

é vítima. A situação de grande parcela da população na sua relação como o 

consumo, MARTINS (id.ibid.. p.23) atribui ao consumo a denominação de “verdadeiro 

ópio do povo”, que aliena e reforça a sociedade da imitação. 

 

Ao perguntar a opinião dos usuários sobre a importância do trabalho em suas 

vidas, os valores subjetivos foram mais lembrados que aqueles relacionados a 

aspectos materiais como subsistência ou consumo. Tanto àqueles que estavam 

trabalhando, quanto aos que recebiam algum benefício temporário ou ainda para 

os que não tinham nenhuma fonte de renda própria, em geral, o trabalho 

relacionava-se à dignidade, à condição humana e até mesmo ao papel do usuário 

no contexto familiar. Para eles o trabalho pode ser descrito como: 

 
É minha vida, é minha vida. É minha própria vida. (RAUL) 
  
É, saúde mental. A gente fica bem no trabalho, se distrai, conversa, fala, 
escreve, se doa, o que a gente sabe, é importante, é muito importante. 
Agora a falta do que fazer, não fazer nada, isso deixa a gente mais 
triste.(VILMA) 
 
quem trabalha pode ter as coisas que quer e não as que os outros dão. 
(MARINALVA) 
 
A importância do trabalho, uma é como assim... na área de saúde, que é a 
área que eu mais gosto. E outra assim não é nem tanto o dinheiro [...] 
porque mesmo antes de ser agente de saúde eu já ajudava. Eu gosto de 
ajudar as pessoas. (LOURDES) 
  
...no trabalho você se valoriza você se reconhece como ser humano, você 
reconhece seu espaço no mundo, enquanto a pessoa que não trabalha não. 
Nada disso. Ela se acha inútil. Não está contribuindo em nada para o 
progresso disso aqui, da vida, do país, da sociedade, do Estado, de si 
próprio também. (CHARLES) 
 
O trabalho me dá crescimento. O trabalho, como é que eu posso dizer: Eu 
não sei dizer, eu não sei definir bem. Um amadurecimento. Eu cresço. 
Trabalhando, você... principalmente os aplausos, elogios... são... mexem 
com o ego da gente e a gente cresce um pouco. (MILSON) 

 

SARMENTO E MINAYO-GOMEZ (2000) consideram que o trabalho confere ao indivíduo 

um status social e pessoal que contribui para a estruturação de sua identidade e a 

falta do mesmo pode inclusive afetar a sua saúde física e mental. 
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Nunca é demais reafirmar que em geral o reingresso no mercado de trabalho é de 

suma importância. Mesmo com todas as limitações impostas pelo modelo de 

trabalho na economia pós-industrial, para pessoas com transtorno mental, o 

simples retorno ao trabalho representa o seu retorno à sociedade e confere o 

reconhecimento do status de cidadão ativo e produtivo. O trabalho dá sentido à 

vida, significa a perspectiva através da qual se realizam como seres humanos 

incluídos no sistema. Conforme escreveu ARENDT (2000), permite ao homem o 

direito a ter direitos. 

 

A cada dia aumenta o número de pessoas excluídas de postos de trabalho que são 

fechados, inviabilizando até mesmo o acesso de outros trabalhadores. Tal situação 

eleva as taxas de desemprego e obriga aos trabalhadores assumirem funções em 

que são submetidos às exigências do capital. Nesses casos, o trabalho perde a 

conotação defendida por Marx35, em que o mesmo dá ao homem capacidade de 

conferir dignidade e fica muito mais longe de sua promessa emancipadora, 

restando apenas como sinônimo de exploração e alienação (RAMIRES, 2001)  
 

É importante destacar da fala de muitos dos entrevistados que nem todo trabalho 

dá essa sensação de dignidade e bem-estar. É preciso uma identificação com 

aquilo que se faz. Além disso, é preciso que o ambiente de trabalho seja saudável 

para o desenvolvimento dessas potencialidades.  

 

A estrutura econômica e social em que se vive nos dias atuais implica alto grau de 

competitividade o que a torna consequentemente seletiva e discriminadora. Nem é 

preciso apresentar uma deficiência ou incapacidade para ser considerado inapto a 

uma atividade. Muitas vezes a falta de identificação com determinada atividade é o 

que inviabiliza o engajamento em uma função. Apesar de alguns usuários 

declararem disposição para qualquer atividade, Milson, Telma e Carlos reforçaram 

esse aspecto em seus depoimentos: 

 
eu tava estudando pra concurso público, mas eu tenho a impressão que 
se eu fosse trabalhar em algum emprego burocrático eu acho que eu não 
me sentiria bem não. Mesmo trabalhando, me sentiria bem porque eu teria 
uma certa renda pra poder contribuir com a família. Mas eu acho que eu 

                                                 
35 Para Marx, o trabalho é uma condição de existência do homem, independente de todas as formas da sociedade, é uma 
eterna necessidade natural da vida humana (MARX, 1982. p.50). 
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não me sentiria bem trabalhando, como eu me sinto bem trabalhando com 
música. A pessoa trabalhando naquilo que gosta, sim. Mas trabalhando 
naquilo que você não gosta o trabalho não vai mudar muita coisa em você. 
(MILSON) 
 
Olhe, casa de família, vou ser bem sincera: só trabalho por necessidade, 
mas eu não gosto. Eu não gosto. Porque numa casa fica sempre nesse 
ritmo: varrer uma casa, fazer, fazer a pulso, né? Então é uma coisa que 
não é uma paixão. Minha paixão é: fazer trabalhos manuais, desenhar, 
pintar, certo? E assim o melhor que eu faço é trabalhar, fazer as coisas 
com minhas próprias mãos e vender. (TELMA) 
 
Mas só que eu não do pra isso não, entendeu, Eu ia, mas ia de má 
vontade, porque eu não dou pra trabalhar de servente pedreiro não. Não é 
o meu dom. Tem gente que já nasce pra isso já, mas eu trabalhava 
reclamando porque eu tinha que ta ali. Eu sempre trabalhava mal 
humorado [...] Me sentir útil, produtivo, não me deixa ansioso, porque 
quando eu to ansioso começo a pensar besteira [...] Trabalhando você 
ocupa o teu dia. Fazer alguma coisa de útil, fazer alguma coisa boa, E vai 
tá ganhando sua grana, sem dever nada a ninguém. (CARLOS) 

 
SELIGMANN-SILVA (1997) realizou estudo com maquinistas após a implantação de 

um sistema automatizado para funcionamento de trens. Entre os resultados mais 

expressivos, a autora observou que a automação do sistema fez com que os 

maquinistas se sentissem menos importantes e dispensáveis no processo de 

trabalho que participavam. Eles deixaram de comandar as máquinas para apenas 

supervisionar o funcionamento das mesmas. 

 

A alienação no trabalho tem uma conotação emblemática no mundo,moderno. Se 

antes o trabalho colocava o homem como sujeito perante os outros e a natureza, 

hoje numa sociedade capitalista, o trabalho alienado lhe confere a condição de 

objeto na trama de suas relações sociais (EVANGELISTA,2001). Essa condição tira 

do homem o sentimento positivo na sua relação com o trabalho. 

 

RAMIREZ (2001) realizou estudo com trabalhadores informais que trabalhavam 

como camelôs nas ruas da cidade de São Paulo. Entre seus achados, destacou o 

fato de muitos terem recorrido a essa modalidade em busca da autonomia de um 

trabalho por conta própria, da inexistência de um patrão, de horários rígidos e para 

evitar tarefas monótonas e contínuas. Tais “vantagens” apontadas no trabalho 

informal dão uma idéia sobre as condições precárias em que estão sendo 

desenvolvidas as relações no ambiente de trabalho formal. Para reforçar essa 

impressão o autor também coloca que os mesmo entrevistados aceitariam voltar à 
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condição de empregados desde que isso implicasse em melhores rendimentos e 

maior segurança. 

  

Para alguns usuários a importância do trabalho passa fortemente pela questão de 

gênero. Homens que antes eram responsáveis pela provisão da casa, sentem-se 

humilhados ao abrirem mão desse compromisso em decorrência de um problema 

de saúde. Raimundo, Fernando e Oscar deixaram claro seu constrangimento ao 

declararem seus sentimentos a esse respeito principalmente pelo fato da 

entrevistadora ser do sexo feminino. 

 
A importância do trabalho eu já não digo pra mulher, mas pro homem, o 
homem fica honrado, né? [...] Eu acho que o trabalho tem essa 
importância: dignidade e honra. Não é só pelo dinheiro. Não é só pelo 
dinheiro, não. A pessoa trabalha realmente pra ganhar dinheiro, mas o 
trabalho faz o homem se sentir digno, a pessoa se sentir o que: 
dependente de si mesmo, eu acho assim. (RAIMUNDO) 
 
Dá pra eu cuidar de minhas filhas, minha esposa também do meu lar, ter 
meu dinheiro independente, não ter ajuda do meu pai, mãe, irmã, de 
parente, só da minha esposa e eu também. (FERNANDO) 
 
A pessoa que trabalha é muito bom. A pessoa tem segurança, a pessoa 
tem seu dinheiro, a pessoa se sente melhor, é mais apoiado pela família, 
tudo muda. (OSCAR) 

 
 

Para SHIRAKAWA ET AL. (1996) ajustamento social é o resultado da interação do 

indivíduo na coletividade. O desempenho de seus papéis pode ser modificado pela 

personalidade, cultura e expectativas da família. Baseando-se nesses princípios, os 

autores estudaram as expectativas de ajustamento social dos familiares de pessoas 

com transtornos mentais. Entre os resultados observou-se que as expectativas das 

famílias sofriam influência de cultura e gênero. Ou seja, quando o usuário era do 

sexo masculino este era mais exigido em seu desempenho social, enquanto que as 

famílias de usuárias, não exigiam grande desenvoltura social. Isso pode ser 

compreendido dentro de uma perspectiva cultural em que cabe aos homens a 

provisão do lar, enquanto que mulheres com algum comprometimento ainda 

conseguem realizar algumas tarefas domésticas e isso é muitas vezes tido como 

desempenho social suficiente. 

 

Para os autores acima, quando o transtorno ocorre com homens, em alguns casos 

as pressões por um desempenho social podem contribuir para o surgimento de 
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complicações no quadro clínico e consequentemente eleva os casos de 

reinternamento de homens em relação às mulheres. 

 

 

4.2.1.2. Entraves à reabilitação: entre o fato e o mito 

 
Vários são os temores que passam pela mente da pessoa que vivenciou um 

transtorno mental no momento em que se planeja o retorno ao trabalho. Os sintomas 

clínicos, associados às crenças, preconceito e uma auto-estima comprometida 

podem criar uma situação de completa inviabilidade de reabilitação. A Telma, e o 

Fernando mencionaram a imprevisibilidade do transtorno como um fator que pode 

comprometer o rendimento no trabalho. A sensação de apresentar um quadro agudo 

no ambiente de trabalho assusta e causa muita insegurança no trabalhador. Aliado a 

isso, o temor pela instabilidade do próprio emprego pode tornar a convivência na 

empresa como algo insuportável e sem volta. 

 
A gente vai se vendo aos poucos, e o patrão não tá sabendo. A gente tá 
sentindo. Tá calado, pra não perder o trabalho. Mas a gente tem que cair na 
realidade que precisamos ter uma, situação especial... (TELMA) 
 
Acho que deve se aposentar. Por causa do tempo assim. A gente as vezes 
ta bonzinho, né, feito agora. Mas de repente tem uma confusão, ontem e 
antes de ontem eu tive uma crise muito forte, não queria falar com ninguém, 
me tranquei no meu quarto, fiquei chorando e fiquei dizendo pra mim 
mesmo que não ia ter mais solução nem cura prá mim mais não. 
(FERNANDO) 

 
A omissão do transtorno no ambiente de trabalho é algo comum entre pessoas que 

convivem com um transtorno mental. Para SARMENTO E MINAYO-GOMEZ (2000) em 

alguns casos, torna-se necessário ocultar a situação de vulnerabilidade até que a 

competência profissional seja notada pelos pares e superiores. De outra forma, o 

preconceito poderia precipitar uma demissão injustificada. Os autores, entretanto 

reforçam que esta situação não pode ser prolongada por tempo indeterminado, pois 

o esclarecimento pode contribuir para aumentar a auto-estima e a segurança, além 

de diminuir a ansiedade e o estresse que podem inclusive comprometer o 

rendimento do trabalhador.  

 

A insegurança na volta ao trabalho passa também por questões concretas na 

medida em que os próprios usuários têm consciência da existência de um exército 
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de trabalhadores desempregados prontos para assumirem seus postos na primeira 

oportunidade. O rótulo de portador de transtorno mental, ou ainda, “louco”, muitas 

vezes é o suficiente para colocá-lo numa situação vulnerável e provocar sua 

demissão, mesmo em casos que não se perceba prejuízo concreto no seu 

desempenho na empresa. Enquanto se encontra em licença para tratamento de 

saúde, Maria do Carmo fica mais tranqüila, pois sabe que sua subsistência está 

garantida. Ao retornar para o trabalho isso pode deixar de acontecer. Ela então 

afirma:  
 

Eu tô com medo de que: eu melhorar, e eu voltar pro emprego e ela me 
rejeitar. Ai cadê dinheiro? Porque eu só tô dependendo do benefício... 
(MARIA DO CARMO) 

 
Oscar exemplifica sua preocupação com o retorno ao mercado, relatando a 

experiência de uma amiga que perdeu o emprego assim que voltou de licença. 

Sempre que estas experiências são divulgadas, é reforçada entre os usuários a idéia 

de que a aposentadoria é a melhor opção. 

 
Ai então ela passou uns tempos internada aqui, ai ela adoeceu trabalhando. 
Ela adoeceu parece que no trabalho. Ai ela veio prá qui, tratou-se, 
melhorou, recebeu alta e voltou a trabalhar. Ai com poucos tempos ai 
dispensaram ela. Ai ela me disse sabe? Ai ela falou prá mim: mas rapaz, eu 
quando voltei a trabalhar, ai me dispensaram! (OSCAR) 

 
A situação de insegurança descrita pelos usuários entrevistados não pode ser 

considerada uma exclusividade deste grupo. A situação econômica no mundo 

capitalista confere aos trabalhadores, mesmo quando se encontram empregados, 

um sentimento de insegurança que inclusive compromete seu estado de ânimo. 

SZWARCWALD, BASTOS E ESTEVES (2005) realizaram estudo com homens e mulheres 

brasileiros e puderam constatar os efeitos deletérios deste sentimento de 

insegurança. Apesar de encontrar resultados relevantes em ambos os sexos, os 

números mais elevados foram percebidos entre os homens, o que foi justificado pela 

cultura ainda vigente em que o homem é considerado o principal provedor nas 

famílias. E como tal, tem o dever de buscar proventos que garantam a sua 

subsistência e da sua família. 

 

Além das questões subjetivas já mencionadas previamente, é inegável a existência 

de limitações de origem clínica decorrentes do transtorno mental. Vale salientar, 

entretanto, que o preconceito e o mito do “louco perigoso e imprevisível” potencializa 
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e generaliza esses sintomas. Os sintomas relacionados com a perda da razão, 

parecem ser aqueles que na concepção dos usuários melhor definem o “louco” e 

consequentemente dificultam ou até mesmo inviabilizam a reinserção no trabalho. 

Raimundo está fora do mercado de trabalho há muitos anos, realizando 

ocasionalmente alguns “bicos”. Carlos e Vilma não conseguiram voltar ao trabalho 

desde que adoeceram. Como não apresentam sintomas psicóticos, eles se 

consideram em situação mais favorável que a das pessoas com o diagnóstico de 

esquizofrenia. Por outro lado, Raul e Priscila têm história clínica de alteração do 

pensamento, mas isso não se tornou empecilho para que se mantivessem 

produtivos no mercado de trabalho. Alguns usuários falaram que em relação à 

reinserção no mercado, 
 
na faixa de esquizofrenia mesmo que a turma tem, tem certos casos que a 
pessoa tem que aposentar mesmo porque a pessoa não consegue não. Eu 
acho que a doença não permite, porque a pessoa que tem uma doença não 
consegue fazer uma atividade corretamente. Vai ter sempre que ter uma 
falha, deixar cair alguma coisa, tem pessoas que a mão treme, essas 
coisas, ai vai ter dificuldade. (RAIMUNDO) 
 
Eu tenho plena consciência de que eu posso trabalhar, que eu sou uma 
pessoa normal. Mas tem gente ai que precisa, que realmente não tem mais 
condições de voltar ao mercado de trabalho não. (CARLOS) 
 
Deve voltar a trabalhar e mostrar que desde que o problema não seja muito, 
difícil de tratamento, assim uma esquizofrenia já fica mais difícil. Mas assim 
quando a gente fica bem a gente quer voltar a trabalhar, volta a vontade, o 
desejo de trabalhar, o entusiasmo. (VILMA) 

 
Mesmo entre os usuários que estão trabalhando existe a certeza da existência de 

transtornos com diagnósticos mais ou menos incapacitantes. Sheila e Charles 

acreditam na existência de situações em que o retorno ao trabalho é algo inviável. 

Enquanto isso, Lourdes, que permanece trabalhando durante o tratamento, não 

associa o diagnóstico à potencialidade de reabilitação. Para ela a reabilitação deve 

respeitar os limites individuais de cada pessoa, porém sempre é possível. 
 
Depende de cada situação. Depende porque eu acho assim que nem todas 
as doenças são iguais. Tem uma que é pior, tem outras que é melhor e, 
assim deixe eu ver, no caso, tem gente que tem uma doença mais 
agravada, né? E tem outras que não. (SHEILA) 
 
Eu acho que o transtorno mental isso é uma coisa passageira, existe, claro, 
casos em que o transtorno invade a alma e que a pessoa não consegue se 
libertar dele nunca, ai são outros casos... (CHARLES) 
 
De acordo com o problema que ele tem, o serviço dele deve ser de acordo 
com o que ele possa fazer. (LOURDES) 
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Uma política de reingresso no mercado de trabalho só poderá ter êxito se levar em 

conta as potencialidades e os limites de cada pessoa (SARMENTO; MINAYO-

GOMEZ,2000). Pessoas com transtornos mentais precisam ser acolhidas dentro de 

suas limitações e postas em condição de obterem sua subsistência, rompendo com 

essa idéia imposta pelo capitalismo, que no momento não tem nenhum interesse em 

sua reabilitação para o trabalho. O papel do Estado através da atuação dos técnicos 

então seria de obter espaços onde estes trabalhadores pudessem exercer seus 

direitos a despeito da falta de interesse do capital pela força de trabalho dos 

mesmos. 

 

 

4.2.1.3. O Trabalho cura ou adoece? 

 
A reabilitação deve levar em conta a relação do trabalho com o início do transtorno. 

Existem casos em que o próprio ambiente de trabalho contribuiu para o 

desenvolvimento do transtorno mental. Nesses casos, não é recomendável que a 

pessoa após concluir o tratamento, retorne à mesma atividade que exercia, pois o 

risco de recidiva seria muito alto (GLINA; ROCHA; BATISTA, 2001). João trabalhava 

numa empresa de segurança e foi vítima de assalto em serviço. Após esse evento, 

surgiram os primeiros sintomas.  
 

Começou devagar. Eu ia trabalhar e não conseguia trabalhar. Eu ficava 
ouvindo vozes dizendo que ia me pegar. Eu saia para trabalhar e não ia pro 
trabalho. Ficava andando, me perdia. (JOÃO) 
 
Ai eu vim aqui pro CAPS, ai consegui um emprego numa lanchonete lá no 
bairro em que eu moro. Eu pegava de quatro da tarde e largava de uma 
hora da manhã. Eu passei só quatro meses, porque tava ficando muito 
puxado, porque tinha dias que eu ia de nove da manhã até nove da noite. Ai 
tava me atormentando aquilo, tava me, ele sempre exigente, o patrão e eu 
não suportei, larguei,saí. Ai de lá pra cá eu não trabalhei mais (VILMA) 

 
A sobrecarga de trabalho, bem como condições inóspitas no ambiente de trabalho 

são extremamente nocivas à saúde mental. PATERNITI ET AL. (2002) desenvolveram 

estudo onde avaliavam como os fatores psicossociais inerentes ao trabalho estavam 

relacionados à depressão. Entre os resultados, os autores concluíram que a 

despeito dos traços de personalidade inerentes a cada trabalhador, o ambiente de 

trabalho, bem como as relações que se estabelecem nesse locus, têm influência 

direta sobre o desenvolvimento de quadros depressivos entre os trabalhadores. 
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Apoiado nos argumentos de DEJOUR (1992), GLINA, ROCHA E BATISTA (2001), afirmam 

que quanto menor a autonomia do trabalhador no exercício de suas atividades, 

maiores os riscos do mesmo desenvolver um transtorno mental relacionado ao 

trabalho. A despeito das conclusões dos autores acima é importante lembrar que 

além da falta de autonomia, o temor pelo desemprego e as condições em que o 

trabalho é executado, também atuam de forma deletéria indistintamente em todos os 

níveis hierárquicos da organização. Ou seja, condições de trabalho insalubres 

concorrem para o surgimento do sofrimento psíquico tanto entre trabalhadores 

braçais e operacionais, como entre os gerentes, encarregados e até mesmo entre 

profissionais liberais. 

 

SATO E BERNARDO (2005. p.875) denominam o desemprego como um “controle 

simbólico”, pois a sua constante ameaça faz com que o trabalhador aceite submeter-

se a situações de trabalho desumanas, além de atuar desarticulando tanto os 

sindicatos como os trabalhadores. Dessa forma ele passa a ser nocivo tanto para 

trabalhadores como para os que estão sem emprego. 

 

Como o passar do tempo e com o prolongamento do período de inatividade, a idéia 

de que não é mais possível voltar a trabalhar vai aos poucos passando de receio à 

certeza. A incapacidade passa a ser maior que a razão, e a pessoa deixa de 

acreditar em si mesma. A falta de credibilidade em muitos casos tem duas vias. 

Passa tanto pelas empresas, empregadoras em potencial, como pelos próprios 

usuários que já viveram muitas frustrações e perderam a capacidade de acreditar 

numa nova possibilidade de inserção.  
 
E quando sabe que a gente já passou assim por casa de saúde, tem a 
carteira batida pelo INPS e o INS [Inss], ai ninguém quer. Eles não querem 
dar serviço mais. E mesmo que: a pessoa doente não tem condição de 
trabalho. A pessoa só pode trabalhar quando tem saúde. (OSCAR) 
 
eu tenho muito receio sobre essa doença porque quando eu penso que não, 
eu me sinto um ninguém, ninguém, sabe? Que ninguém gosta de mim, que 
tão conversando de mim. Então ela me traz um certo medo, essa doença. E 
esse medo tem me atrapalhado a trabalhar. (TELMA) 
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4.2.1.4. O CAPS e o papel do Estado na reinserção  
 
 
O papel do Estado na execução das políticas públicas não está plenamente definido 

entre os usuários dos serviços de saúde. É relevante observar depoimentos a 

exemplo de Raimundo que ao sugerir o que o governo “deveria fazer” mostra seu 

desconhecimento sobre o papel do Estado na proteção social. Em outras falas, nota-

se que para alguns deles, qualquer benefício concedido pelo mesmo é visto como 

um favor ou ajuda. Não é possível perceber as ações do Estado como sua 

obrigação, inclusive, alguns chegam a declarar total descrédito no Estado em 

relação ao cumprimento dos deveres para com os cidadãos.  

 
Bom, o governo tá fazendo o que pode, mas eu acho que o governo devia 
fazer o seguinte: As pessoas que não pudessem trabalhar, até aqui mesmo 
as que se tratassem no CAPS, deviam ter uma ajuda financeira. Eu acho 
que devia ter isso. Uma ajuda de custo assim, até só quanto tivesse se 
tratando. (RAIMUNDO)  
 
Pode mandar verba. Pra nos ajudar, pra nos dar autonomia. Pega dez 
saquinhos de pipoca e vai vender, pega um carro de som e vai vender CD 
pirata, ninguém pode esperar só por Lula não[...]Não é ele sozinho. Não 
depende só do presidente... E depende da pessoa também. (RAQUEL) 
 
O governo não faz nada. Ele devia aposentar as pessoas com problemas. 
Não dá pra trabalhar assim. (MARINALVA) 
 

 
O CAPS foi um serviço criado na perspectiva da reforma psiquiátrica. Como tal, tem 

entre seus princípios a reintegração do indivíduo historicamente excluído ao 

ambiente social. Durante as entrevistas em vários momentos foi possível observar 

que alguns usuários consideravam o CAPS como o próprio Estado, de forma que ao 

serem questionados sobre o papel do Estado na reinserção, prontamente o CAPS 

era apontado como o próprio. Se por um lado isso aponta para uma avaliação 

positiva dos CAPS, por outro, expõe a fragilidade das ações do Estado na 

reinserção e reabilitação, a ponto de limitar sua representatividade a um único 

serviço que compõe uma política pública muito mais abrangente.  

 
Pode, pode fazer, não faz o CAPS? Esse negócio que a gente ta aqui? Né 
pra cuidar da gente? Não é ajuda? Não ta cuidando da gente? (JOÃO) 
 
O governo eu acho que ele deveria investir mais no programa dos CAPS [...] 
(no hospital fechado) o pessoal fica enclausurado, não faz nada, só faz 
fumar e assistir televisão. Não faz nada, fica com a mente ociosa, não faz 
nada. Acho que o governo deve investir em políticas como o CAPS que tem 
dado resultados. (CHARLES) 
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Além do CAPS, a maioria dos usuários identificou a aposentadoria como uma 

estratégia do Estado na proteção das pessoas com transtornos mentais. Poucos 

usuários mencionaram espontaneamente alguma estratégia de reinserção social, e 

nenhum deles relacionou o direito ao trabalho com as obrigações do Estado para 

com os cidadãos.  

 
Eu acho que quando há condições ela deve sim trabalhar. Agora quando 
não, eu acho que devia ter um apoio da parte do Inss. Eu tô querendo dar 
entrada no benefício do Inss, agora eu não sei se eu vou ter direito. Eu vou 
falar inclusive com a doutora pra pedir uma declaração de que eu tô me 
tratando aqui pra ver se dá direito a algum benefício. (RAIMUNDO) 
 
O governo pode contribuindo com a gente, depende da doença ele pode 
aposentar mesmo, né? Porque é o direito, da pessoa que não tem 
condições de trabalhar. (TELMA) 
 
Só aposentando, ou pelo menos uma cesta básica. Uma cesta básica já 
ajudava muito. Um salário mínimo não dá quase nada. Dá não. (MARIA DO 
CARMO) 

 
Marinalva relacionou o papel do Estado com as políticas de proteção às pessoas 

com deficiência. Para a usuária, o Estado deve promover possibilidades de 

reinserção no trabalho em condições diferenciadas para pessoas com transtornos 

mentais. Segundo a usuária, o governo... ”Ele podia também conseguir vagas para 

pessoas com esses problemas, como faz com as pessoas cegas, sabe como é?” 

(MARINALVA) 

 

A situação descrita por Marinalva traz à tona a discussão sobre a participação das 

pessoas com transtornos mentais no regime de cotas, semelhante ao que ocorre 

entre pessoas com limitações físicas e deficiência mental. No Brasil já existe todo 

um aparato legal que protege o direito de acesso dos deficientes ao mercado de 

trabalho, que inclui o texto Constitucional quando no art. 7º inciso XXXI proíbe 

“...qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 

portador de deficiência” (BRASIL, 2000a) e ganha detalhamentos nas Leis 8069/90 

(BRASIL, 1990a) 8112/90 (BRASIL, 1990b) e 8213/91(BRASIL, 2000a)36 entre outros 

dispositivos. 

 

                                                 
36 As legislações mencionadas reservam cotas nos concursos públicos e nas empresas de médio e grande porte para pessoas 
portadoras de deficiência e trabalho protegido para adolescentes com deficiência. 
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Como já foi discutido em capítulos anteriores, as pessoas com transtornos mentais 

não são as únicas que enfrentam dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. 

Rosimeire Silva durante Oficina de Experiências de Geração de Renda e Trabalho 

(BRASIL, 2005b), destacou que  
 
A reestruturação produtiva nos atravessa e cria obstáculos ao nosso projeto 
de inclusão social dos loucos pelo trabalho, pois retoma e aprimora os 
processos de exclusão, alcançando agora novos sujeitos. São os jovens em 
busca do primeiro emprego, são os desempregados de longa duração, as 
mulheres, os negros, os índios, entre outros que passam a compor a massa 
dos novos inválidos, produzida pelo mercado contemporâneo. (p.54) 

 

 
Apesar de ambos os grupos (pessoas com deficiências e com transtornos) 

necessitarem de suporte das políticas públicas para enfrentar as vicissitudes do 

mercado de trabalho e dos outros espaços sociais, a pessoa com transtorno ainda 

não alcançou direitos atingidos por aqueles com deficiências. Ainda há muito 

caminho para trilhar até a cidadania universal ou mesmo a cidadania especial 

destacada por Vasconcelos (1997), mais abrangente e com dimensões que 

envolvem inclusive a subjetividade. 

 
 
4.2.1.5. Perspectivas futuras 

 
Para pessoas que estão enfrentando um transtorno mental, algumas vezes é difícil 

fazer planos para o futuro. A imprevisibilidade do transtorno e a incerteza decorrente 

do desconhecimento sobre o próprio adoecer, fazem muitas vezes com que os 

planos fiquem restritos ao desejo de melhorar dos sintomas. O retorno ao trabalho é 

um dos principais temas dos projetos de vida dos usuários, porém em muitos deles o 

tema é mencionado como algo inatingível ou pelo menos remoto. 

 
Vários usuários demonstraram estar cientes de que as dificuldades de acesso ao 

mercado de trabalho não são inerentes ao seu estado atual. Em várias falas é 

possível observar que a rede de relacionamentos pode atuar como facilitador do 

acesso, enquanto que as exigências do mercado em relação à aparência pessoal e 

às experiências prévias na função pretendida, atuam como fatores determinantes 

nesse processo. 
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Tanto Vilma como Carlos já passaram por períodos onde a busca por um novo 

trabalho era o principal objetivo de vida, sem alcançar sucesso. Enquanto Vilma 

parece desistir temporariamente de voltar ao mercado, Carlos reconhece as 

dificuldades de acesso com bom humor, inclusive considerando que a rede de 

relacionamentos pode facilitar esse acesso. 

 
E eu já fui muito assim... em busca. Atrás, atrás, atrás, só que chegou um 
dia que eu cansei. Eu cansei de ir atrás de emprego, de trabalhar... (VILMA) 
 
Eu mesmo procurei muito emprego como vigilante, mas, não tem. Uma 
porque você tem que ter muita peixada hoje em dia, tem que ter QI [...] Eu 
não quero ser considerado incapaz. Eu quero ser considerado uma pessoa 
produtiva. Eu quero sair daqui, se possível com um emprego. To me 
organizando pra já sair daqui com um emprego. To até criando um hotmail 
ai: toprecisandodeemprego @ hotmail.com. Mande mensagem se tiver 
alguma coisa que tenha a ver comigo pode mandar pra mim. (CARLOS) 
 
Vou trabalhar se Deus quiser e espero dar tudo certo daqui pra frente. Eu 
pretendo extrair dente, porque eu to com os dentes meio estragados e pra 
trabalhar isso dificulta, por causa da auto-estima e tem a parte visual né? Ai 
eu pretendo ficar bom aqui pra extrair dente, pra levar minha vida lá fora 
normalmente. (RAIMUNDO) 

 

Quando usuários expressam seus planos para o futuro, o projeto predominante é 

sempre o retorno ao trabalho. Segundo MELLO (2005, p.105) existe uma associação 

entre a “imagem almejada no seu contexto social e nos projetos futuros” com a 

dimensão do trabalho. A autora reforça sua afirmação ao considerar que é pelo 

trabalho que o usuário percebe sua integração na comunidade, a reconstrução de 

sua identidade e a melhoria na sua qualidade de vida. 

 

Os altos índices de desemprego são vistos por HELOANI E CAPITÃO (2005) como 

responsáveis, entre outros fatores, pelo excesso de exigências que são impostas ao 

trabalhador para ser considerado qualificado a um posto de trabalho. Em muitos 

casos, as qualificações exigidas são desproporcionais à função pretendida, de forma 

que entre aqueles menos qualificados desenvolve-se um sentimento de desencanto 

e desvalorização pessoal. 

 

O trabalho para pessoas com transtorno mental é mais que uma estratégia para 

captação de recursos. Ele consolida o processo da reforma psiquiátrica ao promover 

a autonomia com dignidade, promove a sua interação com a sociedade e consolida 

o conceito de cidadania universal. 
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A informalidade nos vínculos trabalhista é encarada pela maioria dos entrevistados 

como uma situação de segunda classe. Ao questionar se tinham carteira de trabalho 

era possível notar certo tom de orgulho, apontando para o fato deste ser um 

documento que credencia o cidadão como tal. Esse sentimento, porém 

transformava-se em constrangimento quando eram questionados se estavam com a 

carteira assinada ou se pelo menos ela já havia sido assinada em algum momento. 

Como trabalhadores que são, respondiam timidamente que nunca assinaram a 

carteira. Telma, que tem vários anos de experiência no mercado de trabalho 

confessou com certa revolta: 
 

Eu quero trabalhar pra mim. Por que, eu rasguei a carteira, sei que tô errada 
não deveria rasgá-la, mas eu me aborreci. Não pede experiência? A única 
experiência que eu tenho é com artesanato, né? Então eu quero vender o 
que eu conseguir fazer. É pintar, é fazer caixinha, fazer um bocado de 
coisas. (TELMA) 

 
A aquisição de emprego com vinculação formal é algo tão incomum que chegou ao 

ponto de se tornar objetivo no projeto de vida de alguns usuários como Charles. Ele 

explicou detalhadamente o que em seu entendimento seria a diferença entre 

trabalho e emprego. Apesar de estar trabalhando, tem como meta conseguir um 

emprego, pois a situação atual não lhe confere direitos sociais. Para ele,  
 
trabalho não falta não doutora, o que falta é emprego. Mas, trabalho, se 
você quiser agilizar você agiliza. É sério mesmo. Ta faltando emprego no 
país. Emprego de carteira, pra ganhar dois mil reais isso ai você não vai 
encontrar não. Mas se você quiser trabalho, se virar pra dar um jeito pra 
arrumar dinheiro, você faz. [...] porque emprego você tem o seu salário. Eu 
dependo de comissões, entendeu, é variável. Emprego você tem sua renda 
fixa né? Independente de que faça chuva, faça sol, você ganha três mil, mil 
reais, dois mil reais, e tem suas férias garantidas, tem tudo garantido. Já o 
trabalho é um local onde você pode se formalizar por um contrato ou um 
trabalho autônomo onde você ganhe dinheiro quando produz algum 
resultado... (CHARLES)  

 
Apesar do trabalhador informal estar temporariamente fora da oposição entre os 

trabalhadores e o capital, “a informalidade é um resultado de decisões tomadas no 

âmbito do mercado formal” (RAMIRES, 2001. p.13). Na realidade os informais só 

existem pelo fato de não terem sido assumidos de maneira intensiva pelo 

capitalismo. Como já foi dito, a situação da informalidade é conseqüência do sistema 

capitalista, porém finda por atender às suas necessidades ao se prestar como 

alternativa de trabalho aos excluídos e facilitar o acesso a bens e serviços àqueles 

que não poderiam fazê-lo no mercado formal (id.ibid.). Ao atender a necessidade de 
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geração de renda dos excluídos, a informalidade também aplaca as tensões que 

porventura possam emergir nas classes de trabalhadores sem trabalho, viabilizando 

uma situação precária de sobrevivência. 

 

A situação de desemprego evidenciada na atualidade faz com que o emprego formal 

e decente passe a ser visto como um privilégio, perdendo dessa forma seu status de 

direito. 

 

Quando a volta ao trabalho acontece, a readaptação nem sempre se dá na mesma 

função. Os temores de Fernando são pertinentes na medida em que ele entende 

não ter condições para retornar à atividade que exercia. Segundo o mesmo,  

 
prá vista do que tava eu tô bem melhor. Mas possa ser que quando eu sair 
daqui eu não volte mais pro prédio não. Acho que se eu voltar eu volto prá 
fazer parte de encanação ou jardinagem. Prá portaria mais não. (FERNANDO) 

 
Priscila e Raul redescobriram a possibilidade de construir um projeto de vida depois 

que passaram a ser atendidos no CAPS. Priscila uma pessoa jovem que estava sem 

perspectivas de futuro. Hoje tem planos semelhantes a qualquer uma de sua idade. 

Raul apesar de ter uma história de vida diferente também encontrou motivos para 

pensar no futuro depois que passou a freqüentar um serviço extra-hospitalar. Ambos 

têm em comum passagem por hospitais fechados e histórias de sofrimento e 

exclusão social. Eles também se aproximam pelo fato de incluírem em seus projetos 

de vida a possibilidade de retornarem ao trabalho: 
 

Eu não sei, tanta coisa... eu quero fazer uma faculdade, viajar, ter um 
emprego, me formar, fazer tudo que eu posso fazer... tenho 
direito.(PRISCILA) 
 
Eu acho que a pessoa doente mental pode trabalhar. Eu trabalho e não sou 
doente mental? (RAUL) 
 

 
O trabalho para pessoas com transtorno mental não representa apenas uma fonte 

de renda ou a auto-subsistência. Segundo BOND ET AL. (2001) pessoas com graves 

transtornos mentais quando desenvolvem atividades produtivas regularmente têm 

melhora expressiva nos sintomas clínicos e reduzem significativamente os casos de 

internamento. Se até entre pessoas com transtornos graves é possível observar 

benefícios decorrentes da atividade produtiva, situações que inviabilizem qualquer 
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forma de atividade produtiva tornam-se praticamente inexistentes. Partindo dessa 

constatação é possível considerar que o impedimento absoluto para o trabalho só 

poderia ser observado em situações que faltam suportes terapêuticos e ou sociais 

ou ainda dentro de uma perspectiva de mercado competitivo onde ocorre uma 

seleção predatória dos trabalhadores. 
 

A aposentadoria geralmente tem um significado muito expressivo para o trabalhador. 

Se ocorre após completar o tempo de serviço determinado por lei ela já repercute no 

segmento da vida das pessoas, porém, quando acontece precocemente, por motivo 

relacionado a um transtorno, representa a constatação da incapacidade para uma 

das atividades mais importantes do ser humano, conforme descrito anteriormente 

pelos próprios participantes desse estudo. Ao declarar a aposentadoria como 

objetivo de um projeto de vida, a pessoa está assumindo suas fraquezas e 

incapacidades. Quando Fernando fez essa colocação, procurou justificar em vários 

momentos da entrevista que não deixaria de trabalhar caso alcançasse o seu 

objetivo. Ele afirmou:  
 
se caso eu venha a cair numa aposentadoria, mesmo assim eu não vou 
ficar sem fazer nada. [...] Eu gostaria de ficar na portaria mesmo e me 
aposentar pelo tempo certo e não por motivo de doença, mas nunca é como 
a gente quer. É como Papai do Céu quer. [...] se eu chegasse a esse 
objetivo de se aposentar, eu não ia ficar parado. Eu ia saber que não ia 
mais trabalhar de carteira assinada, mas eu ia trabalhar. (FERNANDO) 

 
Deve ser aposentado, agora deve buscar um trabalho, outra forma de 
sobrevivência.[...] Faz um bico. É sua obrigação [...] a aposentadoria serve 
pra manter a pessoa. Necessidades básicas: alimentação, vestuário, 
sapatos, essas coisas. (RAUL)  
 

A Marinalva encontra-se realmente cansada e desestimulada. Em vários trechos de 

sua entrevista ela deixa claro que só continua trabalhando por extrema necessidade 

de sobrevivência. Ao questionar sobre seus planos para o futuro, não poderia ser de 

outra forma. Seu maior desejo é parar de trabalhar. A aposentadoria tornou-se seu 

grande projeto de vida. A convivência em uma atividade em que não se sentia 

gratificada fez com que ela perdesse o prazer pela atividade produtiva. No momento 

seu principal projeto de vida é: “eu queria me aposentar, já que não posso trabalhar 

mesmo.” (MARINALVA) 
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Para Maria do Carmo, trabalhar é uma carga quase insuportável. Só se mantém 

trabalhando pela necessidade de sustentar seu filho adolescente. Seu maior desejo 

é conseguir uma aposentadoria. A usuária possui uma irmã que também tem um 

transtorno mental grave, porém recusa submeter-se a uma perícia para aposentar-

se por invalidez. Maria do Carmo considera que a aposentadoria resolveria todos os 

seus problemas. A mesma refere que o governo poderia acabar com o seu 

sofrimento aposentando-a. Ela afirma: “Mas se Deus mandasse essa benção pra 

mim eu aceitava. [...] É, não trabalhava. Eu não faço questão de dinheiro não” 

(MARIA DO CARMO). 

 

Depois de algum tempo de sofrimento e algumas decepções, é comum encontrar 

pessoas que desistem de continuar com planos para o futuro. Durante a entrevista, 

ao declarar a falta de perspectivas, a tristeza percebida no olhar dos entrevistados 

pareceu falar mais que as palavras. Tanto Maria do Carmo como Oscar transmitiam 

uma sensação de vazio e desesperança quando se percebiam sem condições para 

permanecerem com sonhos e projetos. 
 

Não tem plano nenhum. Tá zero mesmo. (MARIA DO CARMO) 
 
Porque pela minha vontade, minha vontade era voltar a trabalhar, mas eu tô 
vendo que eu não vou ter mais condição não, de trabalhar. Como eu tava 
dizendo, não foi tanto o trabalho que eu perdi, foi minha saúde. (OSCAR) 

 
No caso de Oscar que já se considerava com idade avançada para o mercado, as 

chances de colocação ainda se esbarravam em outro fator de exclusão que 

potencializava o seu sofrimento. Ele afirma: “Tô com essa doença, fazendo 

tratamento, sem poder trabalhar, ninguém quer dar trabalho, tem o preconceito da 

idade e a pessoa doente assim desse tipo.” (OSCAR). Maria do Carmo tinha outras 

razões para a falta de perspectivas, pois enquanto ele está desempregado, ela 

encontra-se de licença para tratamento de saúde. O que os dois têm em comum é a 

sensação de que não conseguirão voltar a trabalhar. Para ambos é muito difícil 

vislumbrar um futuro produtivo dentro de suas possibilidades de enfrentamento da 

realidade.  
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4.2.2. O transtorno mental e seus rebatimentos nas relações familiares.  
 

 
A classe 2 é formada predominantemente por usuários que no momento não estão 

desenvolvendo nenhuma atividade produtiva. Ou estão desempregados, ou são 

aposentados. Os usuários que mais se identificavam com as características da 

classe foram: Raquel, Oscar, Raimundo, Raul, Sheila e Vilma. As pessoas 

agrupadas na classe 2 tem como característica comum o fato de  enfocarem com 

destaque o sofrimento e as perdas. O fato de não estarem desenvolvendo nenhuma 

atividade geradora de renda parece torná-los mais pessimistas em relação ao futuro. 

O tema central das falas trata de conflitos na relação familiar, apontados como 

elementos que contribuíram com o adoecimento e aqueles que surgiram após o 

aparecimento dos sintomas, como se traduz nas falas de Raimundo, Fernando, 

Vilma e Sheila. 

 
Tava desempregado, mulher com um filho, duas filhas no interior, ai juntou 
tudo, preocupação na minha cabeça, me preocupava demais com as 
coisas, ai eu passei mais quatro anos. Entrei em depressão em 2002 e vim 
sair agora em 2006, porque eu fiz um tratamento. (RAIMUNDO). 
 
Eu fui internado uma vez. [...] Quando eu internei não era nem casado. 
Morava na casa de mãe. Ainda era solteiro. Ai depois que eu casei ai eu 
tive, tive duas, duas raivas né, assim. Em termos de alguém me julgar de 
uma coisa que eu não fiz ai abalou até o meu casamento também. 
(FERNANDO)  
 
Quando eu tive a primeira [crise], a primeira vez que eu fiquei doente, com 
distúrbio mental, os meus filhos foram direto para a casa da minha mãe. 
(VILMA) 
 
...eu não dormia direito, ai ele (esposo) me desprezando, dizia que ia jogar 
bola, não vinha, me deixava só em casa, ás vezes ia beber com os amigos 
e eu ficava em casa só, ai eu já tava em depressão, ficou mais profunda 
ainda, né? Eu ficava sem comer, sem dormir, ai foi piorando a situação, né? 
Ai eu e ele brigava também muito, ele era muito ignorante comigo... (SHEILA) 

  
 

Apesar de Raul aparentar otimismo com relação a suas possibilidades de trabalho 

seu discurso foi agrupado na classe 2. O fato do usuário dar muita ênfase ao falar 

sobre seu sofrimento, seu passado e das muitas situações de perdas que passou, 

fez com que essa temática tivesse mais peso no seu discurso que os seus projetos 

de vida.  
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4.2.2.1. O que aconteceu comigo? 
 
A constatação de um transtorno mental em geral passa por um estado de crise 

situacional que atinge tanto a pessoa diretamente acometida, como aqueles com 

quem ela se relaciona. STUART E LARAIA (2001), consideram como crises situacionais 

os eventos da vida que perturbam o equilíbrio psicológico de forma individual ou 

coletiva. Entre eles destacam: perda do emprego ou de um ente querido, gravidez 

indesejada, início ou agravamento de uma doença, divórcio entre outros. 

Semelhantemente ao processo de aceitação do luto, durante o período de crise, 

mecanismos de enfrentamento são acionados na busca de obter novamente o 

equilíbrio da saúde mental. Ao longo do processo de readaptação às transformações 

decorrentes do transtorno mental, em geral, a pessoa passa por períodos de 

ansiedade, negação, racionalização e aceitação, até chegar a uma situação 

readaptada ou de desorganização psicológica. Essa estabilidade passa também 

pela necessidade de compreender o que está acontecendo e os respectivos 

porquês. 

 

Para algumas pessoas, o transtorno mental tem conotação de castigo ou é 

conseqüência de algo ruim que se tenha praticado no passado. A constatação do 

mesmo provoca um exercício de reflexão em busca de algo ocorrido no passado que 

justifique tal penalização. Outras formas de compreender o transtorno mental é 

relacioná-lo às perdas ou situações estressantes, como pode ser observado nas 

falas abaixo: 

 
Tem hora que eu digo prá mim mesmo: Meu Deus, como foi que aconteceu 
isso comigo? Eu era tão bom, ajudava todo mundo, ajudava minha família, 
eu era muito prestativo. Mesmo eu doente ainda sou muito prestativo com 
minha família. Gosto muito de minha família, gosto de ajudar, quando 
alguém tava doente eu chegava junto e tal, ai de repente eu adoeci, eu 
adoeci, né? Eu era bonzinho, ai de repente eu adoeci, ai eu fique nessa 
condição... (OSCAR) 
 
...Eu acho que o transtorno mental isso é uma coisa passageira, existe, 
claro, casos em que o transtorno invade a alma e que a pessoa não 
consegue se libertar dele nunca, ai são outros casos, mas a maioria dos 
casos, são coisas que acontecem, a perca de uma mãe, a perca de um pai, 
a perca de um emprego, um acidente, que deixa a pessoa transtornada e a 
pessoa entra num colapso e deficiência mental... (CHARLES) 
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Apesar dos avanços da ciência e a forte tendência ao materialismo, observada 

principalmente nos meios acadêmicos, para os usuários, o transtorno mental ainda 

conserva uma forte vinculação com o místico ou sobrenatural. Entre os usuários 

entrevistados não foi possível estabelecer correlação com nenhuma linha religiosa 

específicamente. Tanto entre católicos, protestantes, espíritas e até mesmo pessoas 

que não professavam alguma religião, a relação do transtorno mental com o 

sobrenatural ficou explícita nas falas, a exemplo de usuários como Raquel, 

Raimundo, Carlos e Vilma: 
 

Vinham me perguntar: Quem é você? Sei não!Eu sou uma menina sem 
nome: - Ô Raquel isso é de catimbó! [...] (RAQUEL) 
 
Eu sei que é uma doença que às vezes a pessoa pensa que não é. Porque 
no meu caso quando eu tava doente no quarto, eu pensava que tava 
pagando algum pecado, sei lá o que tava acontecendo comigo num tinha 
vontade prás coisas. (RAIMUNDO) 
 
...alguns diz que foi macumba, alguns diz que foi traição que eu tive, alguns 
diz que foi o espiritismo, foi um espírito obsediado que veio[...]Um cara me 
tentou, me tentou até que conseguiu me possuir assim. Pelo que eu fiz, 
parece que foi isso. [...] eu falei coisas que eu nunca tive coragem de falar 
em minha vida. Fiz coisas que eu nunca imaginei poder ter feito. E não foi 
normal, não. Eu saí de mim totalmente [...] Porque quando eu surtei em 
casa, meu pai disse que foi macumba que fizeram (CARLOS) 
 
Era um pouco espiritual, sabe? Eu ia rezar, eu ia prá missa, eu nunca 
larguei a minha religião. Então quando isso veio parecia um furacão. (VILMA) 

 

Outro fator apontado com freqüência como responsável pelo desenvolvimento de 

transtornos mentais são as dificuldades enfrentadas nas relações interpessoais. O 

trabalho e a família são os principais responsáveis pelo desencadeamento de 

tensões que podem provocar conflitos. Tal constatação é preocupante pelo fato da 

maior parte das divergências ocorrerem nos ambientes onde as pessoas necessitam 

permanecer durante e após o período de tratamento. Muito se fala da importância do 

suporte familiar. Vale salientar, entretanto que nem sempre isso é algo fácil de obter 

pelo fato das relações estarem fragilizadas. 
 

Disseram que eu tava namorando lá com uma menina lá, era mentira, ela 
era só amiga minha[...]aconteceu daí eu tive aquela raiva, que raiva foi essa 
que quando eu cheguei em casa cheguei em casa gritando[...], é mentira, foi 
o maior abacaxi em minha vida. Foi dessa vez que eu fiquei mais aperriado, 
angustiado e peguei e vim pro CAPS me tratar. (FERNANDO) 
 
agora a minha depressão é mais com problema sentimental[...]quando 
aconteceu a traição ai eu me retraí ,me deprimi durante um ano. Durante 
um ano eu fiquei assim desânimo, sabe o que é em depressão? (RAIMUNDO) 
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Então quando eu me separei, depois de três meses, ai eu entrei em 
depressão. (TELMA) 
 
Ai quando ele começou a namorar comigo, tava comigo e com várias 
mulheres [...] No começo ele me dava atenção e depois começou a me 
desprezar e nisso eu fui percebendo que ele tava me desprezando e fui 
ficando triste, eu gostava muito dele, ta entendendo? Fiquei triste porque ele 
não tava me dando atenção, ai eu comecei, né? A ficar em depressão, 
depressão, tudinho, chorando muito, não dormia direito [...] Eu ficava sem 
comer, sem dormir, ai foi piorando a situação, né? (SHEILA) 
 
...e eu não sei se foi através do curso, ou se foi através da reunião de 
trabalho, os problemas de casa também que juntaram [...] Em casa eu tava 
tendo assim... muita raiva,né? Porque juntava os problemas do trabalho 
com os meninos da minha casa. (LOURDES) 

 
O transtorno mental tem uma forte característica de multicausalidade. Entre as 

causas mais determinantes não seria possível ignorar a importância dos fatores 

econômicos. É senso comum que o sofrimento psíquico está relacionado a situações 

estressoras e a privação de recursos está entre as principais causas de estresse. 

Usuários entrevistados frequentemente correlacionavam a situação de sofrimento 

psíquico às perdas materiais ou às privações como 
 

humor alterado por causa da quebra nos negócios, e eu sair do padrão. Ter 
carro, eu tinha um Vectra. Tinha um padrão de vida x e passei a morar com 
os meus pais...  quer dizer, voltei tudo ao início, ...teve um retrocesso em 
minha mente que eu não estava preparado prá aceitar isso ai.[...] Então 
você entra em um colapso. Isso que aconteceu comigo foi a perca.[...] eu fui 
trapaceado nos negócios, com um sócio que eu tinha [...] foi quando eu 
comecei a acelerar na bebida, entendeu? (CHARLES) 
 
Tava desempregado, mulher com um filho, duas filhas no interior, ai juntou 
tudo, preocupação na minha cabeça, me preocupava demais com as 
coisas, ai eu passei mais quatro anos. Entrei em depressão em 2002 e vim 
sair agora em 2006, porque eu fiz um tratamento. (RAIMUNDO) 
 
Falta de alimentação. Foi porque na época ele deixou de fazer feira, então, 
tudo que tinha dentro de casa nesse tempo eu dava pros meninos. Eu não 
comia. Eu parei e só prá dar aos meninos [...] Eu que tava perturbada, sem 
me alimentar sem nada... É como se eu tivesse anestesiada. Eu não sentia, 
nem via.  (VILMA) 

 
Não há como ignorar a forte interação entre a saúde e o meio social em que se vive. 

“O social influi no psicológico através do sentido que este tem para o sujeito, 

enquanto que o psicológico influi no social de acordo com a postura que o indivíduo 

assume” (GARCÍA-VINIEGRAS; 2000 p.591). 

 

Além das causas econômicas, outras perdas ou decepções também podem ser 

apontadas como causa de um transtorno mental, como relata Milson sobre as suas 
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frustrações decorrentes de reprovações em concurso e do jubilamento na 

universidade em que estudava. 
 

Isso é o mais complicado. Eu não sei... como poderia dizer...Bom, eu tava, 
talvez fossem frustrações, é que eu fiz, estava estudando prá concursos e 
não passei. Talvez fosse um princípio de depressão, não sei... Porque eu 
adoeci. Adoeci mentalmente. (MILSON) 

 
O uso de medicamentos, privação do sono e situações estressantes também foram 

fatores identificados por alguns usuários como responsáveis pelo transtorno mental. 
 

Eu posso dizer eu que fiquei doente por causa do D. [medicamento] Ai do D. 
minha cabeça ficou assim. (RAQUEL) 
 
Eu tive muita insônia e de dia não conseguia dormir direito. Eu tinha muito 
sono acumulado. Talvez os delírios que eu tive tenham sido causados por 
isso. Acúmulo de sono... Sono acumulado. (MILSON) 
 
Antes do casamento eu trabalhava em consultório odontológico, auxiliar. 
Depois que eu casei, eu não trabalhei mais porque eu tive um bebê [...] Ai 
através do segundo filho foi que eu tive esse cansaço mental... um 
aceleramento... então eu fiquei sem trabalhar [...] (VILMA) 

 
Usuários e familiares costumam atribuir o transtorno a causas classificadas por 

VILLARES, REDKO E MARI (1999) como problemas nervosos. Nessa categoria os 

autores agruparam manifestações e situações como sintomas ou complicações de 

uma determinada doença, ou resposta a um evento traumático. Um exemplo disso é 

quando a família considera o transtorno mental como um agravamento de outro 

processo mórbido. Nesse caso, é difícil para a mesma acreditar na reinserção social 

e muito menos no trabalho. Da mesma forma, quando o transtorno é atribuído a uma 

situação crônica de “problema nervoso” essa constatação limita as possibilidades de 

reabilitação pelo fato da situação ser considerada como algo inerente à pessoa 

acometida e incapacitante pela própria história do curso do transtorno. 

 
É com muito pesar que os usuários relatam como era a vida antes do adoecimento. 

As perdas relacionadas à vida social e ao trabalho parecem ser as mais marcantes. 

O afastamento do convívio com os amigos e colegas de trabalho é percebido como 

um efeito adverso do adoecimento. Para muitos a vida se divide no antes e depois 

de adoecer.  

 
Eu saía muito, gostava muito de brincar, eu ia muito prá clube, prá praia, prá 
cinema, jogava bola fazia tudo ai isso tudo se afastou de mim. Eu bebia, 
fumava, deixei tudo. To praticamente feito homem crente, entendeu? Ai 
então tirou muita coisa da minha vida que eu gostava. Entendeu? A vida da 
pessoa muda. Não fica mais como era antes, fica dependente dos outros, e 
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eu sempre dependi de mim. Trabalhava, trabalhei muito tempo no serviço 
de vigilante, quase vinte anos trabalhei, e hoje eu não encontro... (OSCAR) 
 
eu sempre fui uma pessoa ótima, sempre brincalhão tudinho e agora eu 
estou mais pacato, to mais assim, mais em casa, só saio prá perto de casa, 
se eu sair prá canto longe eu não sei voltar, esqueço, fica aquela fase de 
esquecimento na minha cabeça ai eu digo: prá mim voltar ao trabalho, e se 
acontecer de eu esquecer? (FERNANDO) 
 
Eu gosto de beber, de tomar minha cervejinha assim de leve eu gosto. 
Coisa que eu não tô podendo fazer porque eu estou em tratamento. 
(CHARLES) 
 
Eu não sou assim não. Eu era carinhosa, Eu sou carinhosa, eu sou 
beijoqueira, eu compro as coisas prás pessoas, eu trabalhava numa casa 
de uma família que é um pai e uma mãe prá mim. Eles de vez em quando 
ligam prá mim, ta entendendo? Eu choro, choro mesmo, eu choro. (MARIA 
DO CARMO) 

 
 

4.2.2.2. “Eu não sou louco!” 

 

A avaliação do estado atual passa pela forma como cada indivíduo entende o que 

vem a ser saúde e doença. Geralmente o conceito de saúde e transtorno mental, 

bem como a avaliação da evolução do quadro clínico passa pela constatação 

objetiva da presença ou não de manifestações que causem alguma dificuldade nas 

relações sociais e no sentimento de bem-estar. Para COELHO E ALMEIDA FILHO (2002, 

p.319), a enfermidade pode ou não ser considerada como tal,  

 
de acordo com a natureza de seus signos, do seu alcance individual e social 
e do seu desenlace e de suas conseqüências e do sistema de valores e 
normas do grupo social no qual se insere o sujeito considerado doente. 

 

Pessoas que desenvolvem um transtorno mental sem comprometimento psicótico 

costumam se excluir do grupo de pessoas com transtorno mental. É comum ouvi-los 

dizer que não são loucos, por não apresentarem este ou aquele comportamento. 

Mesmo nos serviços de acolhimento ao transtorno mental existe entre os usuários 

um entendimento de que nem todos são loucos, nem todos passam pela desrazão. 

Essa forma de compreender o sofrimento cria subcategorias em que a reinserção 

torna-se mais, ou menos viável.  
 

Meu pai infelizmente não sabia da existência do CAPS e me levou pro lugar 
errado. Se ele tivesse me trazido prá aqui eles já teriam começado a me 
tratar aqui. Não iam me levar prá uma internação, porque eu não tava doido 
quebrando nada, nem era risco de vida prá ninguém. (CHARLES) 
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Eu não sou doida, porque se eu fosse doida eu tava na Tamarineira, e doido 
que é doido é aquele que, com licença da palavra come cocô e rasga 
dinheiro, Ai realmente, é aquele que não tem noção de nada. Porque você 
pega uma pessoa assim que tem doença mental e pega assim uns que 
ficam aqui: sabe se vestir, sabe falar, sabe onde está, sabe o nome dele, 
sabe data, sabe tudo, eu acho que ele não tem problema mental. Tem 
assim, uma deficiência, um deslize. (LOURDES) 

 
De acordo com as falas dos usuários é possível concluir que existe uma percepção 

clara sobre a existência de uma situação que destoa do que é considerado como 

normal. Apesar disso, nem sempre eles conseguem definir o que se trata.  

 

Pessoas como Carlos e Raul, desvinculam o diagnóstico da condição de morbidade. 

Para essas pessoas a condição de “louco ou doido” não interfere na vida pessoal, 

porém reconhecem que tais expressões são carregadas de preconceito que pode 

comprometer a reinserção social de pessoas com transtorno mental. 

 
Ou o cara vai pensar que eu sou doido ou, vai achar que realmente eu sou 
um guerreiro, né ? Porque passar por tudo isso e ta aqui conversando 
contigo, não foi fácil não! (CARLOS) 
 
...converso com as pessoas na rua, converso e às vezes dizem, esse cara é 
doido. Já teve internado? Já me chamaram de doido. Isso é uma coisa que 
pode acontecer com qualquer pessoa. (RAUL) 

 
GIGANTE e CASTEL (2004) afirmam em seus estudos que a crítica dos usuários a 

respeito de seu estado não mantém relação direta com idade, sexo, tempo do curso 

do transtorno ou ainda o número de hospitalizações. Na realidade para os autores, o 

suporte psicoterápico é o fator determinante na definição da auto-consciência e do 

auto-conhecimento. Ou seja, usuários que realizam psicoterapia conseguem 

estabelecer melhor insight do que os demais.  

 

 

4.2.2.3. Como o usuário percebe a opinião de sua família sobre a reabilitação para o 

trabalho.  

 

Quando a família é surpreendida pela constatação de transtorno mental, fatores 

como o preconceito, dificuldade de acesso aos serviços especializados e ou a falta 

de informações, podem provocar reações diversas que vão desde a superproteção 

da pessoa adoecida até o distanciamento da mesma em virtude da sensação de 

impotência, da exaustão e do desespero. Além dos sentimentos e reações 
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mencionadas, o medo e preconceito por parte das famílias geralmente está 

relacionado a um sentimento de culpa que aumenta nos casos em que o transtorno 

tem algum “componente genético ou propensão constitucional“ (PAULA, 1999. p.379).  

Os avanços nas terapias medicamentosas e a reforma psiquiátrica estão 

contribuindo para a redução dos casos de abandono pela família, porém ainda há 

muito que melhorar tanto na assistência ao usuário como no acolhimento às famílias 

(id.ibid). 

 
O transtorno mental trouxe sérios danos às relações de Vilma e Telma com suas 

famílias. As manifestações clínicas apresentadas por elas fizeram com que seus 

parentes tomassem atitudes excludentes em relação às mesmas. Ambas que já 

estavam separadas de seus esposos tiveram outro desapontamento ao serem 

afastadas de seus filhos. Hoje, após alguns meses de tratamento com atuação dos 

TR, a situação das duas já está se revertendo. Apesar de não terem recuperado a 

guarda dos filhos, já tem livre acesso para visitá-los. Apesar da melhora clínica 

reconhecida por Vilma, ela ainda expressa sofrimento quando relata: “Quando eu 

tive a primeira, a primeira vez que eu fiquei doente, com distúrbio mental, os meus 

filhos foram direto para a casa da minha mãe...” (VILMA) 
 

A maior mágoa de Telma depois de todos os acontecimentos adversos é que sua 

mãe ainda não a perdoou. Por diversas vezes ela foi à casa da mãe e tentou 

reconciliar-se, mas a mesma não compreende suas atitudes como sintomas e 

permanece irredutível. Ela então desabafa: 

 
...se eu pudesse (escolher), eu queria que a senhora fizesse essa entrevista 
com a minha mãe ou a minha tia, eu queria a minha mãe, prá pessoa saber 
realmente que não é brincadeira, que o caso é sério, que eu tenho problema 
psicológico [...] tivemos muita confusão, a primeira depressão não. Mas a 
segunda, a terceira tive problemas de família, problema de querer tirar meus 
filhos, até hoje meus filhos não tá comigo, então assim, eu acho que tem um 
certo receio de deixar meus filhos comigo, minha mãe tem medo de mim, 
né? Ela tem medo, eu acho que ela pensa: que se ela quer se matar, ela vai 
querer me matar também. Foi o que ela me disse: que tinha medo de mim 
[...]Tem horas que eu me acho inútil. Elas pisavam, as pessoas zombavam, 
dar gargalhadas, pela minha doença, e dizem que é mais safadeza mesmo. 
(TELMA) 

 
Vale ressaltar que apesar de Telma deixar claro o seu desejo de que a entrevista 

fosse realizada com sua genitora, como explicou acima, isso não foi possível, pois a 

mesma encontrava-se totalmente afastada do seu tratamento e recusava qualquer 



 156

envolvimento. A pessoa responsável por ela era sua tia que a acolheu quando a 

mãe não a aceitou mais em casa. 

 

Outros fatores apontados por PAULA (1999) como responsáveis pelo desinvestimento 

e em casos mais raros pelo abandono por parte da família são: o tempo de 

transtorno e a localidade onde reside a família. Em relação ao tempo de transtorno, 

percebe-se que quanto maior ele se torna, maiores são as possibilidades de 

desinvestimento por parte da família. Famílias que residem na zona rural 

conseguem aceitar melhor seus membros com transtornos mentais do que aqueles 

que residem em zona urbana. Isso ocorre pelo maior nível de exigência que se 

espera das pessoas como elementos produtivos de um sistema operante das 

grandes cidades. A mesma autora refere também que em seu estudo não foi 

observada nenhuma relação entre a gravidade dos conflitos familiares e o 

diagnóstico clínico do usuário. Apenas as famílias de dependentes químicos foram 

destacadas com maiores dificuldades de ajustamento. 

 

A família de Raimundo passou inicialmente por uma fase de afastamento, porém 

hoje já reconhece que o comportamento apresentado em determinados momentos 

têm relação com o transtorno mental. Ele fala com alívio da mudança e do 

acolhimento que tem hoje por parte de seus familiares que o consideravam 

preguiçoso por pedir demissão dos empregos sem dar justificativas. Raimundo 

separou-se de sua primeira esposa durante uma crise em que abandonou o trabalho 

e deixou a família em situação financeira difícil. Ele relata que: 
 

Pelo menos mudou a conscientização de que eu sou um cara que tenho 
problema, né? depressão. Eu acho que muita irmã, muito irmão meu, sei lá, 
pensava que eu fazia isso por fazer, por causa do efeito de bebida. Mas só 
que agora não. Tão entendendo que isso é uma doença e precisa ser 
tratado. (RAIMUNDO) 

 
Lourdes sempre teve problemas com seus filhos. Ela sente-se frustrada por não 

conseguir transmitir para os mesmos valores como o prazer por trabalhar e ganhar 

seu próprio sustento. Além de trabalhar como agente comunitária de saúde, ainda 

exercia sua segunda jornada de trabalho em casa sem o apoio da família. Seu filho 

mais velho nasceu com uma má formação congênita e sempre a culpou por isso.  
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A acumulação de papéis para a mulher trabalhadora pode contribuir com o 

desencadeamento de um transtorno mental. O trabalho doméstico repetitivo e sem 

reconhecimento funciona como um fator estressor para aquela que é mãe, esposa, 

gerenciadora dos recursos domésticos e responsável pela organização interna da 

casa e da família (ARAÚJO; PINHO;ALMEIDA, 2005) . 

 

Mais recentemente, quando necessitou realizar tratamento no CAPS e recebeu um 

diagnóstico, sua família mudou na forma que lhe tratava. De acordo com a usuária, 

de certa forma, a constatação de uma enfermidade e o preconceito relacionado à 

imprevisibilidade do transtorno mental provocou uma mudança na forma como a 

família percebia as atitudes de Lourdes. Esta, ao descrever a relação com o seu 

primogênito diz: 
 

Agora ele tá mais amoroso, mais carinhoso... [...], agora assim, que mudou 
na minha casa, mudou minha relação com meu marido mudou, por ele não 
gostar assim de conversar... não gostar de conversar com os meninos, dar 
conselhos... por ninguém gostar de fazer nada, de ajudar, porque tudo lá em 
casa tem que ser eu assim. Quando eu digo assim: Tem que fazer senão eu 
quebro tudo aqui. Ai eles vão lá e faz.(risos) É...correm tudinho agora. 
Quando eu digo: péra ai!... (LOURDES) 

 
Apesar de ser comum ocorrerem conflitos nas famílias após a constatação do 

transtorno mental, CARREIRA E MARCON (2003) também encontraram situações onde 

uma doença crônica atuou aproximando os entes em torno do enfrentamento da 

situação de crise. Se para algumas pessoas o transtorno mental confere o 

descrédito do portador para as atividades em sociedade, a justificação de um 

comportamento originalmente turbulento com um diagnóstico clínico pode alterar a 

forma como a pessoa com transtorno é vista pela família na medida em que adquire 

o status de doente, e que não deve ser contrariada. 

 
Conviver diariamente com alguém que sofre de um transtorno mental não é algo 

fácil. Nenhuma família por mais estável que esteja em suas relações internas, 

enfrentará essa situação sem ser afetada por ela. A maioria dos entrevistados 

apontou grandes modificações nas relações familiares decorrentes da constatação 

do transtorno mental. A sociabilidade numa estrutura capitalista já enfrenta conflitos 

decorrentes das relações de poder que são inerentes a mesma. Entretanto, quando 

às vicissitudes do cotidiano são acrescidas as manifestações de um sofrimento além 

do suportável, todos são atingidos.  
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Como já foi discutido previamente, nem sempre é possível determinar o que leva 

alguém a um quadro de sofrimento psíquico intenso. Sabe-se, porém que não existe 

uma causa única. Nesses casos, o contexto sócio-econômico torna-se um tema 

recorrente devido a sua importância na manutenção da saúde mental. Quando as 

perdas materiais são associadas a dificuldades nas relações familiares, a situação 

torna-se agravada. Como exemplo, é possível mencionar os relatos de Fernando, 

Raimundo e Vilma que adoeceram num ambiente turbulento, cercado de privações 

de todas as formas e ainda sofreram grandes perdas afetivas, como relatam a 

seguir: 

 
A minha mãe mesmo, ela me rejeitou. Teve uma terça feira, que eu vinha 
para cá pro CAPS na quarta feira e tava muito agitado, ai foi eu, minha 
esposa e meu cunhado prá casa de mãe. Ai ela disse que não. Ele vai se 
tratar e se recuperar na casa dele, não na minha. Era prá passar só uma 
noite lá e na quarta feira à tarde eu ia, vinha de lá mais a minha esposa e 
passava direto práqui. Ela não aceitou isso. (FERNANDO) 
 
a minha primeira mulher [...] Ela chegou,e a gente se separou mais devido à 
depressão. Porque eu ficava num quarto sem trabalhar, ai ela pensou: qual 
é o futuro que ia ter comigo, nenhum,né? “Eu doente, sem trabalhar, sem 
fazer nada, sem querer nada com a vida, ela não entendia, não achava que 
era uma doença.” (RAIMUNDO) 
 
Eu não vou debater, eu não vou, porque ela não entende o que eu passei, o 
que eu passei aqui, sem trabalhar, ninguém sabe o que a gente passa. 
Ninguém sabe o tipo de problema que a gente tem. É uma carência imensa 
que a gente tem. É uma carência individual de cada um da gente. Quando a 
gente chega em casa recebe um bocado de reclamação, a gente vai ligar? 
De jeito nenhum. (VILMA) 

 
É comum aos familiares tratarem parentes com transtorno mental como se os 

mesmos fossem inválidos ou se portassem algum tipo de retardo mental. Não é 

prudente, entretanto recriminar tal comportamento sem conhecer os fatos, pois o 

mesmo pode ser fruto das melhores intenções e aponta para a falta de informação e 

orientação especializada. Sheila refere que sofre pela falta de incentivo dentro de 

sua própria casa. Sua mãe que também convive com um transtorno mental, 

subestima a capacidade da filha ao tentar convencê-la a procurar outras coisas para 

ocupar-se. Ela afirma: “Minha mãe diz que não é pra eu trabalhar não. Ela diz que 

eu tenho possibilidades de fazer um curso, ficar em casa, estudar, se for por ela eu 

não faço nada.” (SHEILA) 
 

Da mesma forma Raquel relata: 
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Eu me dou bem com o meu pai. A gente divide tudo [...] Ele não fazia nada. 
Quando eu chegava do trabalho eu ainda ia fazer um cuscuz, inhame, 
Depois de quatro meses internada, quando eu vou fazer as coisas ele diz: 
Não, não precisa fazer não. Deixe, deixe. Quando eu acordo tem um 
mamão pra eu comer. (RAQUEL). 

 
Os usuários muitas vezes sentem-se incompreendidos pelas famílias. Alguns 

guardam mágoas e mesmo apresentando melhoras clínicas relevantes não 

conseguem avançar nas relações com seus familiares. As famílias têm 

necessidades e precisam ser acolhidas para que possam compreender melhor os 

seus entes que sofrem. Ao receberem as informações e o apoio necessário às suas 

inquietações, estarão mais fortalecidas para atuar positivamente no processo de 

reinserção dos usuários na sociedade como cidadãos plenos que são.  

 

LISBOA ET AL. (2005) reforçam as observações acima quando referem que num 

estudo realizado com usuários ex-internos de instituições fechadas, apesar da 

maioria  dos entrevistados declarar que se sentiam bem tratados por seus familiares 

que os incentivavam e os tratavam bem, alguns usuários declararam enfrentar 

dificuldades na convivência familiar por serem tratados como “loucos” e 

incompreensíveis. 

 

 
4.2.3. A vida após a constatação do transtorno mental.  
 
A classe 3 é a menor das três na distribuição realizada pelo ALCESTE e concentra 

usuários que no momento da pesquisa não estavam trabalhando mas que possuíam 

renda proveniente do BPC ou auxílio-doença. O tema predominante no conteúdo 

girava em torno da relação do usuário com o tratamento, representado maciçamente 

pelo CAPS e sua rotina de atendimentos. Mesmo quando abordam seus planos para 

o futuro, o tratamento aparece em destaque. Quando falam de trabalho, em geral 

demonstram pessimismo, com poucas chances de reinserção em atividades 

produtivas. 

 

Os usuários Fernando e João são os que melhor descrevem as características da 

classe. Além de não estarem trabalhando, seus discursos transmitem um sentimento 

de incapacidade, desesperança e falência. Costumam centralizar suas expectativas 

nas vivências que ocorrem dentro do próprio serviço e na dependência que têm em 
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relação ao CAPS e à família. Geralmente seus planos para o futuro envolvem a 

aposentadoria ou pelo menos a manutenção do benefício atual. A fragilidade da 

situação econômica, possivelmente, pode estar associada à dependência que o 

benefício social estabelece com o transtorno. A dependência entre o benefício e o 

transtorno mental ocorre na medida em que o primeiro só acontece na existência do 

segundo. Por outro lado, não há nenhum projeto abrangente que associe uma 

atividade geradora de renda à melhora dos sinais e sintomas do quadro mórbido. 

 

O discurso com temática empobrecida, com projeto de vida limitado à situação atual 

pode sugerir que em alguns casos o benefício quando desvinculado de outras 

políticas de reinserção pode atuar como incentivo à manutenção do “status quo”. 

Fernando e João são exemplos de pessoas que têm dificuldades para construir um 

projeto de vida produtiva após a alta do CAPS.  

 
Ela me deu oito dias e aqui no CAPS a doutora me deu mais 15. Fez 23. a 
firma tem direito a pagar os 15 e os oito dias é pelo benefício. Então eu dei 
entrada na segunda feira passada, que hoje está fazendo oito dias, dei 
entrada e tão pagando no dia 19. [...] quando chega à hora de vir prá cá, eu 
venho com minha esposa. Mais tarde ela vem me buscar. Se ela não puder 
vir me buscar quem vem é meu primo... (FERNANDO) 
 
Minha prima me traz. E na volta vem me pegar. Hoje ela ta fazendo unha na 
casa de uma cliente que eu conheço. Mais tarde eu vou lá encontrar com 
ela. Ela me trouxe, eu fico esperando ela lá e a gente pega o carro prá ir... 
(JOÃO) 

 

 

4.2.3.1.  “Tudo é como Deus quer!” 

 

Como já foi dito anteriormente, o transtorno mental em diversas culturas e períodos 

da história estabelece forte vinculação com o sobrenatural. Ainda hoje é possível 

observar a forte influência da espiritualidade na compreensão e aceitação da 

convivência com o mesmo. A forma como a espiritualidade atua no enfrentamento 

das crises varia entre as pessoas. Para alguns, a associação do transtorno mental 

com algo espiritual pode funcionar como um desestímulo à reinserção social, pois as 

condições de enfrentamento passam para outra dimensão, onde não é possível 

interferir no destino dos fatos. Tudo passa a depender da vontade superior e o 

conformismo pode confundir-se com a submissão. 
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ai eu voltei lá ai passaram um medicamento e eu tomei, Jesus não quis me 
levar na primeira vez não, e agora eu fiz de novo e Ele não quis me levar de 
novo. (MARIA DO CARMO) 
 
Me sinto muito bem, estou mais recuperado do que antes quando eu 
cheguei aqui muito nervoso, chorando também, muito angustiado, mas 
graças a Deus prá vista do que eu vim e agora estou bem melhor[...]eu sou 
uma pessoa evangélica, eu oro a Deus, peço oração também no grupo que 
eu faço parte e vou ver se daqui prá lá, não sei. Daqui prá lá Deus proverá o 
que vai se fazer. (FERNANDO) 

 
Da mesma forma, a espiritualidade também pode servir de alento, dependendo de 

como a pessoa organiza suas crenças. Ao contrário da situação acima em que a 

mesma provoca o conformismo, ela pode estimular a busca pela saúde com o apoio 

divino, contribuindo para a reestruturação do projeto de vida pessoal. 
 

Mas acontece muita coisa na vida da gente que é um processo espiritual 
muito forte, que balança mesmo a gente, ai a gente tem que se apegar com 
Deus e com a religião que a gente ame. (VILMA) 
 
Então eu aceitei a Jesus, mas, fiz muitas bobagens eu sei, mas eu não 
deixo de crer que Deus existe e sei que Ele está aqui nesse momento, nos 
protegendo, aqui nesse lugar e eu sei também que às vezes vale a pena, eu 
penso, vale a pena viver. (TELMA) 

 
 
 

4.2.3.2. “O que eu vou fazer daqui prá frente?” 

 
A forma como a reinserção é percebida pelos usuários passa também pelo que eles 

imaginam que ainda poderão fazer. O prognóstico, ou perspectiva de evolução dos 

sintomas vai funcionar como um incentivo ou desestímulo à construção de um 

projeto de vida produtiva. As incertezas e as limitações permanentes, ou 

passageiras, são percebidas no cotidiano e constroem a crença de que são, ou não, 

capazes de reassumir atividades que no momento não estão conseguindo. A atitude 

dos técnicos de referência é essencial como reforço positivo ou negativo.  

 

Além das questões relacionadas com o conceito de cura, vale destacar a valorização 

atribuída aos medicamentos dentro desse processo terapêutico. A sociedade 

capitalista estimula a “cultura analgésica”, onde um comprimido pode resolver todos 

os males. Tal atitude alienante desconsidera todas as demais questões inerentes ao 

processo saúde-transtorno, a exemplo da cultura, dos aspectos psicossociais e 

econômicos, entre outros.  
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A pessoa tá bom hoje, chega amanhã leva uma rasteira, ai cai numa outra 
depressão. E se a pessoa não tomar a medicação certinho, se a pessoa 
não se tratar direitinho, não fizer o tratamento certinho, se a pessoa não 
beber... que a psicóloga falou que logo de começo a depressão, se a 
pessoa se tratar direitinho a pessoa volta ao normal, fica bom. Mas se não 
se cuidar, a tendência é piorar. Ai o que eu to fazendo é isso. (OSCAR) 
 
ela aos poucos está diminuindo os remédios, disse que na semana que vem 
eu vou... porque eu tava vindo a semana toda, de segunda a sexta. Ai na 
semana que vem ela disse que eu só vou precisar vir uns três dias. Então 
eu acho que eu to progredindo. (MILSON) 
  
depois uma doutora chegou a me consultar lá em casa, e disse:  depressão 
é uma doença, que se você quiser reagir você consegue. Ai através dos 
conselhos dela e dos conselhos de minha mãe, conselhos de outras 
pessoas amigas, ai eu passei a entender que era uma doença e que eu 
preciso me tratar. (RAIMUNDO)  
 
Eu não tinha força... a fé de ficar bom, mas pelas conversas que a gente 
tem de manhã aqui, graças a Deus eu tenho que ficar bom. (FERNANDO) 

 
 

O conceito de cura muitas vezes contribui com o desalento de pessoas com 

transtorno mental no que se refere aos planos para o futuro. Ao considerar a saúde 

dentro da perspectiva da ausência de doenças e pleno bem-estar, a cura torna-se 

algo inatingível. É possível que ao ter acesso a uma concepção de cura que esteja 

fundada na adaptação da pessoa à sua nova realidade de vida, aos olhos dos 

usuários, a reinserção passe a ser algo a se considerar e investir, sem deixar de 

reconhecer as dificuldades inerentes à convivência com o transtorno mental.  
 
A minha vida é como eu falei era muito boa. Quando a gente tá com saúde 
a vida é boa. A gente faz um bocado de coisas. Mas quando a gente perde 
a saúde, acabou-se doutora. A gente sente falta daquilo que a gente 
perdeu. (OSCAR) 
 
“Eu era empregada em casa de família e hoje não consigo trabalho. Não 
tenho condição de trabalhar, acho que nunca mais volto a trabalhar.” 
(MARINALVA) 

 

Alguns usuários têm um discurso ambivalente, ou seja: num momento consideram 

sua situação sem solução e a seguir usam argumentos que lembram a fala dos TR 

para fortalecer a idéia da adaptação ao transtorno e à convivência produtiva com um 

diagnóstico clínico. Raquel expressa seus sentimentos afirmando que:  

 
Aqui eu acho que vou me curar. Eu sei que eu não tenho cura, mas... sabe 
diabetes? A mesma coisa. Eu nunca vou deixar de tomar remédio. (RAQUEL)  
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Eu penso primeiro em ficar bom. [...] Esse remédio que eu tomo não é pra 
ficar bom disso que eu sinto? Mas é que demora. (JOÃO) 
 
E você tem que botar na mente que você vai ficar bom, porque eu acho 
assim...,tá certo que o remédio ajuda, mas ele ajuda numa parte, mas se 
você não botar na mente que aquilo não existe, eu acho que você fica bom. 
(LOURDES) 

 

Na realidade, apesar de todo trabalho de conscientização realizado pelos serviços 

de saúde mental estimular nos usuários o desejo de enfrentar e superar as 

dificuldades, a realidade do cotidiano o deixa inseguro em relação às suas próprias 

potencialidades.  

 

 

4.3. A participação da família no retorno ao mercado de trabalho. 
 
A presença do transtorno mental no núcleo familiar repercute em todos os seus 

membros. Geralmente provoca mudanças nas relações e na dinâmica do grupo. 

Entre as principais respostas da família ao transtorno mental, PARKER (1993) 

elencou algumas categorias como o luto, a raiva, a impotência e o medo. Apesar do 

impacto provocado, o apoio da família é essencial para a sua reabilitação (id.ibid.). 

Segundo CASTRO E PICCININI (2002) ainda são poucos os estudos que avaliam a 

importância das relações familiares para o enfrentamento de enfermidades de longa 

duração. Entretanto, as evidências indicam que as relações familiares são 

fundamentais para o adequado enfrentamento da doença e o prolongado tratamento 

que se faz necessário. 

 
Os familiares dos usuários entrevistados foram contatados por intermédio de seus 

parentes previamente selecionados. Não encontramos resistência na participação 

dos mesmos. Apenas um deles não compareceu no dia marcado e antes de tentar 

remarcar o encontro atingiu-se a saturação nas respostas, de forma que não se 

tentou marcar nova data.  

 

A maioria dos responsáveis entrevistados era formada por mulheres (75%), 

enquanto que 25% eram do sexo masculino. Tais achados têm conformidade com 

os números apontados por SOARES e MENEZES (2001) onde a maioria dos 

cuidadores também era formada pelas mães dos usuários. 
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A família brasileira tem passado por um acelerado processo de empobrecimento. 

Entre as principais mudanças observadas, MONTALI (2000; 2003) destaca o 

crescimento da “mulher-cônjuge” no mercado de trabalho, redução da participação 

dos filhos, aumento das famílias com chefe feminino sem cônjuge, das famílias 

intergeracionais e a redução do peso do chefe masculino. As mudanças no mundo 

do trabalho, sua precarização e a deterioração da renda familiar, levam um número 

cada vez maior de mulheres a acumular diversos papéis que vão do cuidado aos 

filhos, administração e execução das atividades domésticas até a provisão dos bens 

para a manutenção da casa, acarretando às mesmas uma sobrecarga que 

compromete seu equilíbrio emocional, principalmente se, além disso, ainda tornam-

se cuidadoras de um familiar com transtorno mental (FARIA, 2004; ROSA, 2003; 

MONTALI, 2000). 

 

Na maioria dos casos os usuários vivem na casa de seus pais (75%), principalmente 

de suas mães (58,3%). Alguns sempre moraram com os pais e outros ficaram viúvos 

ou estão separados dos parceiros. Essa característica do grupo contribuiu para que 

o grupo dos familiares fosse formado predominantemente por pessoas de meia 

idade e ainda na terceira idade. Apesar de alguns dos usuários entrevistados serem 

casados, os parceiros não participaram das entrevistas, de forma que, em geral, o 

tempo de convivência coincidia com a idade dos usuários, pois até quando casados, 

residiam próximo à casa dos seus pais. Apenas 33,3% não vivem com os usuários, 

e mesmo entre estes, alguns residem em casas próximas dentro de um mesmo 

terreno, ou na mesma rua. Num estudo sobre o assunto realizado nos Estados 

Unidos constatou-se que mesmo num país com hábitos e condições de vida 

diferente da realidade brasileira, 65% das pessoas com transtornos mentais ainda 

viviam com suas famílias e mantinham convivência direta com a comunidade de 

origem (STUART; LARAIA, 2001), o que reforça a importância da família como parceira 

e mediadora entre seus membros e a sociedade. 

  

Devido à maioria dos familiares ser formada pelos pais dos usuários, é comum a 

presença de donas de casa e aposentados. A renda da família é composta pelas 

contribuições de vários membros, sendo em geral decorrente de benefícios 

previdenciários e da LOAS. Em vários casos foi observado que a renda total do 

grupo familiar não chegava a um salário mínimo, mesmo na presença de dois ou 
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mais provedores. Em algumas situações a renda era comprometida com pagamento 

de pensões alimentícias de netos ou ainda a própria renda era decorrente de 

pensões alimentícias de ex-parceiros. Outro dado observado foi o comprometimento 

dos poucos recursos com o pagamento de empréstimos consignados, fato muito 

comum na atualidade entre os pensionistas e aposentados. Nenhum dos 

entrevistados realizava algum tipo de trabalho assalariado. 
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A análise dos dados apontou para o fato da maior parte dos discursos trazer 

conteúdos carregados de sofrimento e voltados às perdas decorrentes do transtorno 

mental. Outra temática que teve destaque foi o próprio sofrimento do familiar. As 

famílias carregam uma tensão muito elevada e nem sempre recebem o suporte que 

necessitam. A entrevista para alguns foi uma oportunidade encontrada para 

desabafar sentimentos guardados por falta de uma escuta que não emitisse nenhum 

tipo de opinião ou cobrança.  

 

O software ALCESTE dividiu as falas de forma que resultou num dendrograma 

estratificado inicialmente em dois subgrupos e ambos se subdividiram mais uma vez 

formando quatro classes. O software identificou também 12 UCI que correspondem 

ao total das entrevistas realizadas. O programa dividiu o corpus em 552 UCE e 

destas 331 (59,96%) foram selecionadas para análise e distribuídas nas quatro 

classes conforme consta na figura a seguir. 

 

Gráfico 4 - Distribuição dos familiares quanto à 
procedência da renda familiar, Recife, 2006. 

Fonte: dados coletados 
pela autora, 2006. 
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Figura 5 – Dendrograma com análise ALCESTE 
das entrevistas aos familiares participantes do 
estudo, Recife,2006.  

Fonte: dados coletados pela autora, 2006.

 

As classes 1 e 3 abordam temáticas relacionadas à perspectiva de subsistência. A 

classe 1 enfocava o papel do governo na reinserção. Nestas classes os familiares 

colocam suas preocupações com o futuro, suas expectativas diante da realidade de 

um ente que para eles não tem mais as mesmas chances no mercado que antes do 

transtorno. A classe 3 trata das questões financeiras impactadas pelo transtorno 

mental. No outro pólo, as classe 2 e 4 discutem aspectos do cotidiano frente à 

convivência com o transtorno mental. Enquanto a classe 2 trata da interferência do 

transtorno mental na dinâmica familiar e as perdas percebidas. A classe 4 relata 

Classe 3 
68UCE: 20,54 % 

Variáveis descritivas 
Familiares: Sr. Fausto, 
Sr. Geraldo e D. Bete 
Sexo: masculino 
 
Palavras de maior 
associação: 
Presenças χ2 

despesa+           31.71 
dinheiro            29.22 
musica+            19.63 
trinta                 18.61 
del+                  16.99 
salari<               15.66 
aposentadoria   15.66 
reais                  14.89 
pagar                 14.89 
dando                14.89 
porque+            14.09 
vai                     13.93 
também             12.56 
ajudo     11.71 
desempregada 11.71 
 
AUSÊNCIAS     χ2 
Foi                -13,42         
*sx_2              -8,20 
Ela+                 -7,46 
*nr_03             -6,12 
Tinha                5,99 

Classe  4 
54UCE: 16,31 % 

Variáveis descritivas. 
Familiar: D. Miriam 
Sexo: feminino 
Parentesco: Tio ou tia 
 
Palavras de maior 
associação 
Presenças χ2 
ela+                72.01 
dela  54.71 
mae                48.74 
olha                40.96 
fazia               31.41 
outr+er           26.27 
amiga+           26.04 
cas+er            22.58 
marido           21.77 
igreja              20.77 
depressao       20.68 
tio+                15.53 
namorar         15.53 
morar             15.53 
doida              15.53 
 
AUSÊNCIAS      χ2 
*par_1              -34,75 
*sx_1               -16,07 
*nr_06             -11,48 

CLASSES

Classe 1 
85 UCE: 25,68 % 

Variáveis descritivas 
Parentesco: pai e mãe 
Familiares: D. Emília, 
D. Dolores, D. Bete e 
D. Josefa. 
 
Palavras de maior 
associação: 
Presenças χ2 
Pessoa (s)       43.03 
governo          37.68 
acho               35.49 
Algum (ns)     33.67 
tem                 28.83 
Explica(ão)    23.73 
Caso (s)          21.43 
Ajudar            17.69 
Fazer              17.37 
Doente (s)      14.83 
Esperança      14.69 
Serviço (s)     13.50 
CAPS             13.45 
Importante     13.16 
Coisa (s)         12.74 
 
AUSÊNCIAS      χ2 
 Ele+              -16,53  
*nr_10           -15,23 
Ela+               -15,01 
*nr_02           -14,37 
Ai                   -13,52 
No                  -11,31 

Classe 2 
124UCE: 37,46 % 

Variáveis descritivas 
Familiares: Fausto, D. 
Selma, D. Conceição e 
D. Ednalva 
Parentesco: pai e mãe 
 
Palavras de maior 
associação 
Presenças χ2 
ele+                21.85 
tinha               18.12 
quarto+           17.21 
quando            16.88 
tava                 15.56 
chegou            14.81 
pro                  14.53 
antes               12.14 
nel+                11.94 
clinica+          11.94 
medico+         10.44 
dia+ 9.75 
patroa 8.47 
levei 8.47 
era 8.12 
 
AUSÊNCIAS      χ2 
Acho               -28,35 
Tem                -19,98 
Vai                  -15,43 
*nr_10            -13,20 
Pessoa            -12,30 
Algum            -10,07 
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situações do cotidiano intra-familiar e social sem entrar nas questões do 

adoecimento ou do tratamento.  

 

 

 
Figura 6 – Distribuição das classes encontradas 
pelo ALCESTE nas entrevistas dos familiares 
entrevistados nos CAPS da cidade do Recife, 
2006. 

Fonte: dados coletados pela autora, 2006.

 

 

4.3.1. O papel do Estado na reinserção e proteção das pessoas com transtorno 
mental  
 
A classe 1 é formada predominantemente pelos genitores dos usuários. D. Emília, D. 

Dolores, D. Bete e D. Josefa foram identificadas pelo ALCESTE pelos discursos 

mais característicos da classe. Em comum, é possível observar que: todas são mães 

de usuários e vivem em situação de muita privação financeira.  

 

Nesta classe é possível conhecer como as famílias percebem as possibilidades de 

reabilitação social, mais especificamente no mercado de trabalho. As preocupações 

se concentram na inviabilidade decorrente do transtorno mental, como mencionou o 

sr. Geraldo. Este familiar apesar de acreditar que seu filho tem condições para 

continuar trabalhando, refere que nem todos os transtornos mentais permitem o 

retorno ao trabalho:  
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O papel do Estado 
na reinserção e 

proteção das pessoas 
com transtorno 

mental 

Classe 3 
 

Impacto financeiro do 
transtorno mental para 

as famílias e as 
possibilidades de 

reinserção no trabalho 

Classe 2 
 

História do curso 
do transtorno e as 
perdas percebidas 

pela família 
 

Classe 4 
 

Mudanças 
gerais no 

cotidiano da 
família  

Total das Entrevistas

Perspectivas de 
subsistência 

O transtorno mental no 
cotidiano da familia
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Não sei se a pessoa vai ter capacidade de trabalhar. Porque às vezes a 
pessoa quer trabalhar mas não tem capacidade. A mente não permite. Eu 
não sei, eu acho que ai é caso prá psiquiatra. (SR.GERALDO) 

 

Em outros casos, os familiares referem que a volta ao mercado de trabalho deve ser 

concretizada respeitando os limites impostos pelo transtorno. 

 
Um lava bem, outro engoma, um costura, ou faz qualquer outro serviço, 
mas cada um tem aquele jeito prá fazer aquela coisa. Isso prá pessoas 
normais, imagine prá quem já tem algum problema. (D. EMÍLIA) 

 

BOND ET AL. (2001) realizaram avaliação das estratégias de reinserção no mercado 

de trabalho nos Estados Unidos. Entre os resultados encontrados, os autores 

concluíram que empregos protegidos37 são mais efetivos que outras modalidades de 

reinserção. No emprego protegido as pessoas conseguiam melhor reinserção social 

que nas oficinas abrigadas, pelo fato de não estarem fora do convívio social. Os 

autores inclusive salientam que as tensões do trabalho protegido apesar de serem 

maiores do que nas oficinas abrigadas não provocaram o aumento nos casos de 

complicações clínicas.  

 

 

4.3.1.1. “ O governo pode fazer alguma coisa?” 

 

Os entrevistados foram questionados a respeito do conhecimento sobre a atuação 

do governo na reinserção de pessoas no mercado de trabalho. Nesse momento 

perceberam-se vários equívocos no que se refere ao papel do Estado no processo 

de reinserção. As opiniões expressavam desconhecimento sobre os direitos dos 

cidadãos e os deveres do Estado e às vezes descrédito com as instituições públicas. 

Alguns, entretanto mantinham a concepção do Estado assistencialista que só dá 

conta minimamente de atender às necessidades vitais de sobrevivência com 

medidas paliativas, sem considerar questões mais amplas como cidadania e direitos 

humanos. Os trechos de fala que se seguem deixam claro a dificuldade exposta: 

 
Arrumar um trabalho, um trabalho mesmo leve, prá pessoa fazer. Não sei 
explicar não. Um trabalho que dê prá esses povos assim que tem um 

                                                 
37 Emprego protegido e oficinas abrigadas são estratégias de reinserção no mercado de trabalho adotadas nos Estados 
Unidos. No emprego protegido o trabalhador é reinserido nas empresas com atribuições comuns aos demais empregados, com 
apoio de um técnico de saúde mental. A oficina abrigada é um set de trabalho vinculado a um serviço de saúde mental, onde 
atuam pessoas com história de transtorno. (Bond  ET AL., 2001) 
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problema assim trabalhar. Qualquer trabalho mesmo, mas que a pessoa 
tenha possibilidade de conseguir. (D. DOLORES) 
 
Não sei, por que tem umas pessoas que não tem cura,né? As que não tem 
o governo devia, num sei, fazer uma lei que desse as coisas [...]Uma 
certeza assim, uma inscrição, pelo menos pra ficar com uma esperança de 
um dia ter um emprego, né? [...] É. Dar um emprego. (D.JOSEFA) 
 
Não sei se o governo estaria fazendo isso por mim. Não sei se é papel do 
CAPS encaminhar pessoas para o trabalho.[...] Quer dizer, eu acho que o 
governo faz a parte dele. Não sei se bem feita.[...] Pras pessoas que não 
tem condições eu acho que o governo ta fazendo, não sei se tá fazendo 
tudo. (SR.GERALDO) 
 
Poder pode, Ele tá sendo medicado, né? Tem os remedinhos dele tudo, 
agora ele tá precisando de um dinheiro prá um pãozinho, Podia ser um 
dinheirinho, ou uma feira, qualquer uma coisa. O que servisse prá ele, o que 
viesse tava bom. (D.CONCEIÇÃO) 
 
É uma situação muito difícil. Só se o governo pudesse ajudar, né? [...]Uma 
ajuda assim prá mim prá eu ajudar ele. Prá ajudar a fazer alguma coisa por 
ele. (((D. BETE ))) 
 
Eu acho que ele (o governo) podia me ajudar com alguma coisa minha filha. 
Eu trabalhei muito. Podia fazer alguma coisa pelo menos pra ele. [...] Uma 
ajudinha, O que me desse tava bom, o mais velho recebe de vez em 
quando uma bolsinha, ele é tuberculoso. (D. EDNALVA) 

 

No Brasil as conseqüências do capitalismo têm efeitos mais deletérios que aqueles 

observados em países desenvolvidos. As características assistencialistas das 

políticas sociais, associadas aos altos índices de desigualdade social, decretam com 

o argumento da insuficiência do Estado providência brasileiro, a caracterização das 

políticas públicas brasileiras como “Sociedade Providência” (FALCÃO in: 

SPOSATI;FALCÃO;TEIXEIRA, 2002, p.119). 

  

A ausência da atuação do Estado em questões cruciais como essa faz com que os 

cidadãos desconsiderem seu papel no processo. Alguns familiares até reconhecem 

que algo poderia ser feito, mas não por esse Estado que temos hoje. O papel do 

Estado nas políticas públicas de suporte à saúde mental não conseguiu ganhar 

visibilidade entre os familiares. Além disso, ainda ressaltam questões que envolvem 

a distribuição ilegal de benefícios para pessoas que na sua concepção não teriam 

direitos, sentindo-se dessa forma injustiçados. Para estes familiares 
 
o governo deveria, poderia fazer sim. Mas a gente vê por ai tantos casos 
que o governo não faz nada! Numa situação dessa eu acho muito difícil. A 
não ser quando o próprio tem algum direito. Eu não sei...  (SR. PEDRO) 
 
...Poder ele (governo) pode! Mas não quer fazer! (D. DOLORES) 
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De poder pode, Porque veja bem. Tem muitos que não precisam e tem o 
direito. Mas eu não tenho nem como correr atrás. (D. SELMA) 
Não. Fazer o que por eles? Não tem o que fazer! Não. Tem não. (((D. 
NAZARÉ )))  

 
O CAPS não é a único recurso para cuidado em saúde mental na perspectiva da 

reforma psiquiátrica brasileira, mas na fase atual em que ela se encontra pode ser 

considerado como o seu carro chefe. É para os CAPS que está sendo encaminhada 

a maioria das pessoas em sofrimento nas grandes cidades do país. Sua proposta de 

trabalho de uma ou outra forma está sempre voltada para a reinserção social, e não 

poderia ser de outra forma, pois foi criado para ser substitutivo ao manicômio. Muitas 

famílias ainda não conseguem compreender exatamente o que vem a ser este 

serviço, mas têm a certeza de que é melhor que qualquer hospital fechado. Assim 

como os usuários, os familiares em alguns momentos também apontam o CAPS 

como o próprio Estado, em outras palavras, é a materialização de uma política 

pública. 

 
Não sei se é o governo, se é a prefeitura, quem é, mas tá aparecendo esses 
CAPS [...] que é muito bom, é muito importante na vida dessas pessoas 
doentes e também das famílias. Foi importante demais... (D. EMÍLIA) 
 
O CAPS é governo. Então, já é um caminho, onde você tem um filho com 
problema, tem uma pessoa com problema e depois que ele melhora, vem 
prá aqui, tá sendo tratado, tá sendo acompanhado, o governo já está 
fazendo alguma coisa. (SR.GERALDO) 

 
É preciso reconhecer que como um serviço dentro de uma política pública, o CAPS 

tem seus limites de atuação, e não poderia ser de outra forma. Não é possível omitir 

a importância do CAPS na reforma psiquiátrica, mas por si só ele não tem condições 

de dar conta de todas as demandas envolvidas no contexto da reinserção. Outras 

instâncias como os serviços ambulatoriais, as residências terapêuticas e os centros 

de convivência, juntamente com a necessária articulação com a rede básica, entre 

outras possibilidades, não podem ser desconsideradas, para que o CAPS não se 

torne uma ilha, com fim em si mesmo. Familiares como D. Conceição sofrem com a 

expectativa de alta no tratamento, por não vislumbrar uma rede que acolha e dê 

segmento ao processo de reinserção iniciado no CAPS. A falta de suporte social 

gera um sentimento de insegurança que pode inclusive comprometer a evolução 

clínica do usuário em tratamento. Ao descrever sua expectativa D. Conceição 

menciona que 
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A dificuldade é muito grande numa vida dessas [...] agora quando ele vivia 
aqui direto no CAPS, ai ele tinha a comida dele todos os dias. Agora ele só 
ta vindo de quinze em quinze dias. Agora ele ia receber alta ontem, mas 
como a situação tinha piorado, ai foi que a doutora mandou passar mais uns 
dias, uma semana, quinze dias, prá dar alta a ele. E ele aperriado, 
aperriado, a gente tá passando muita necessidade... a gente não vai roubar. 
(D.CONCEIÇÃO) 

 
Assim como D. Conceição relata em sua fala, outros usuários têm dificuldades 

concretas de subsistência em seus domicílios. Dar alta do CAPS sem oferecer 

outras possibilidades de reinserção pode fazer desses serviços ilhas de refúgio que 

perpetuam a segregação em relação à sociedade. 

 

Segundo SOUZA (2000), a sociedade moderna é fundada em três pilares para a 

sustentação dos indivíduos, que são: o mercado, o Estado e a família. O Estado 

deveria acionar as políticas públicas sempre que as famílias não encontrassem no 

mercado as condições necessárias para a sua subsistência. Entretanto suas funções 

não findam por ai. Pelo contrário, a subsistência deve ser garantida como um dos 

demais direitos fundamentais de cidadania que cabem ao Estado em suas 

obrigações para com todos os cidadãos. 

 

Em alguns momentos durante as entrevistas a fala dos familiares passou nas 

entrelinhas o mesmo receio identificado no estudo de BOND ET AL.(2001) em relação 

à perda dos benefícios. Alguns familiares demonstraram desconfiança em prestar 

informações sobre as condições de saúde dos usuários, inclusive potencializando os 

sintomas clínicos. Outros, apesar de receberem todas as informações sobre a 

proposta do estudo insistiram em perguntar se a entrevistadora trabalhava no INSS 

ou se as informações poderiam chegar ao conhecimento desse órgão.  

 

Muitas vezes a desinformação dos familiares contribui inclusive para o fortalecimento 

da idéia de impossibilidade de reinserção no trabalho. Segundo BOND ET AL. (2001) 

os familiares acreditam que o estresse do ambiente de trabalho pode precipitar 

novas crises que inviabilizariam a permanência no trabalho, tornando o risco maior 

que o benefício. Por outro lado, o retorno ao trabalho descredencia o usuário de 

benefícios sociais que porventura estejam recebendo.  
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O receio de perder o benefício social ou a aposentadoria, percebido indiretamente 

pela pesquisadora, pode em alguns casos, fazer com que familiares com poucos 

recursos e carentes de informações, dificultem o próprio processo de reinserção pelo 

trabalho. Para algumas famílias carentes é mais fácil defender a manutenção do 

benefício social do que arriscar uma reinserção no mercado de trabalho cercado de 

incertezas e com o risco constante do desemprego. Nesses casos, a necessidade 

de sobreviver torna-se premente e a manutenção do status de inválido é vista tanto 

pelo usuário como por sua família como uma garantia de algum recurso financeiro 

com freqüência e valor previamente definido.  

 

Nas economias capitalistas existe uma forte correlação entre o Estado e a família. 

São dois os enfoques em que o assunto pode ser analisado. No primeiro verifica-se 

como as medidas de regulamentação do Estado afetam a organização das famílias. 

Um segundo enfoque aborda o sentido inverso, ou seja a importância das famílias 

para o funcionamento das políticas sociais. Segundo SOUZA (2000), os dois 

enfoques são combinados em uma mesma análise, “mostrando que há uma certa 

dependência mútua entre padrões de welfare state e organizações familiares [...] a 

influência recíproca faz com que mudanças de um lado demandem ajustes do outro” 

(id.ibid., p.5). O sucesso das políticas sociais depende da sua proteção social pelo 

Estado, que deve considerar a forma como se estrutura a sociedade que a mantém. 

 

 

4.3.2. A história do curso do transtorno e as perdas percebidas pela família 
 
Na classe 2 é possível encontrar relatos das relações e conflitos familiares 

decorrentes de sintomas ou das conseqüências do transtorno mental na vida das 

pessoas com quem o usuário se relaciona. O sr. Fausto foi identificado tanto com a 

classe 3 que trata das repercussões financeiras do quadro clínico de seu filho, como 

com a classe 2 onde é possível conhecer sua relação com o serviço onde é acolhido 

e suas expectativas em relação ao prognóstico do filho  

 
Quando eu conversei com o médico dele ele disse que se ele continuar com 
a medicação e a orientação médica ele é homem ativo prá toda vida. Tem 
condições de trabalhar, agora se controlar a medicação. (SR. FAUSTO) 
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Ele esquecia o que tinha de fazer, deixava portão de garagem aberta, ia pro 
trabalho de bicicleta, ele ganhava os vales-transporte pra ir pro trabalho e ia 
de bicicleta, ficava lavando a bicicleta e entrava quem queria, era 
reclamação direto, ficava desesperada reclamando, ai foi quando a gente 
começou a procurar médico pra tratar ele. (SR. PEDRO) 

                      
As mudanças que se observam nas relações domésticas após a constatação de um 

transtorno mental passam pelo entendimento que seus membros possuem sobre o 

que vem a ser um transtorno mental. Assim como ocorre com os usuários, as 

famílias carecem de informações. Essa situação de desconhecimento gera 

insegurança e dificuldade no trato diário. D. Conceição arrisca atribuir a enfermidade 

do filho às situações de perdas econômicas e sociais vividas na mesma época. Ela 

diz que  
 
a firma faliu, quando a firma faliu ele perdeu tudo, não teve direito mais a 
nada, ai começou a adoecer, ai foi tempo de uma pressão que ele correu 
doido mesmo no meio da rua. Não sei se foi por causa da firma, né, que não 
recebeu nada [...] Depois dessa firma que faliu que ele ficou aperriado, sem 
ele receber nada de justiça nem de canto nenhum. (D.CONCEIÇÃO) 

 
D. Miriam, tia de Telma, atribui o sofrimento da mesma a perdas afetivas relevantes 

e a falta de acolhimento familiar no momento mais crítico. Segundo D.Miriam, 

 
o marido separou, ela ficou com dois filhos, foi morar na casa da mãe.[...] 
Quando a pessoa casa que volta prá casa dos pais já não é mais como era 
ai fica sempre aquele negócio assim: ah, você podia estar bem com seu 
marido, você fez isso, fez aquilo, não pensou, agora ta ai arrependida coisa 
e tal, ai sempre aquilo, sempre aquilo, sempre aquilo, né? Acho que ela, 
talvez. Já tinha alguma coisa assim, né, na mente, não sei isso ai, Ai foi 
quando ela começou a ficar com essa depressão, passou um bom tempo, 
depois melhorou, depois ficou aqui um tempo, eu nem sabia que ela vinha 
prá cá. (D.MIRIAM) 
 

A presença de uma pessoa com transtorno mental no núcleo familiar pode trazer 

mudanças expressivas em todos os aspectos do funcionamento desse núcleo. 

MARCON ET AL. (2006) referem que essas transformações podem comprometer 

aspectos que vão desde as rotinas domésticas até alterações nas relações sociais, 

aspectos econômicos e emocionais. 

 

As dificuldades para compreender as transformações causadas pelo transtorno 

mental potencializam os conflitos familiares. Se por um lado os sintomas clínicos 

tornam a pessoa mais irritada ou até mesmo agressiva, a falta de uma abordagem 

bem orientada conduz a uma convivência muitas vezes insuportável. 
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Mudou mais assim no relacionamento com a esposa dele.[...] Briga demais. 
Ele é muito agressivo, violento [...]Com ela e com as duas crianças. Agora é 
que as meninas gostam muito dele ai não muda muito não, mas é que ele é 
muito agressivo com elas. (SR. PEDRO) 
 
E ele adora a mãe, mas dizem que a pessoa que mais se gosta nessa hora 
é a que mais sofre, ai ele disse que tudo ali era, imagens. A gente não era o 
pessoal dele: eu era uma imagem, a mãe era imagem, as irmãs eram 
imagens... (((SR.GERALDO ))) 
 
Mudou minha filha, porque é uma coisa de, sei lá, agressivo, às vezes 
quando bebia ficava agressivo com a gente, com os irmãos comigo, ai 
aperreia toda gente, noites de sono que eu passei com ele, mas depois é 
uma depressão mesmo, que ele fica dentro do quarto. (((D. BETE ))) 
 
Mudou assim, porque ele era um doce de pessoa, ele ficou agressivo, agora 
não, ele tá normal, quase normal. O problema só foi esse. Ele ficou 
agressivo, chegou assim a bater no pai, mas só assim, um soco, sabe? Ai 
só isso. (D. JOSEFA) 

 
A falta da compreensão dos familiares com as reações e a situação de 

improdutividade do usuário pode gerar tensões, conflitos e sofrimento no ambiente 

familiar. Os sentimentos dos familiares, principalmente quando não têm o 

acolhimento de uma equipe de saúde mental, podem ir da raiva e culpa até a 

frustração, amor, paciência e solidariedade (MARCON ET AL., 2006). Por outro lado, 

ao compreender o que ocorre ao membro adoecido a família sente-se aliviada e 

mais segura. Tanto Sr. Fausto como D. Emília aprenderam com o sofrimento a 

conviver de forma mais pacífica com seus queridos. Eles afirmam que: 

 
depois dessa doença dela a gente conseguiu unir, tratar ela direito, ela 
também, quando ela quer fazer qualquer coisa suportar a dor e dar uma 
explicação quando ela agüenta. Porque ela é muito explosiva [...]Se eu falar 
ela se irrita. Eu tenho que ficar muda. (D. EMÍLIA) 
 
Ah, Mexeu muito. Mexeu muito. Mexeu muita coisa porque tira a paz da 
gente, a tranqüilidade. Ele nessas alturas, do jeito que tá agora, eu consigo 
o que eu quiser com ele. (SR. FAUSTO) 

 
O acesso dos familiares a informações sobre o transtorno mental, ajuda no cuidado 

diário e também contribui para reduzir a violência nas relações com a pessoa que 

tem um transtorno mental (CONSUEGRA; MORA,2003). 

 

Existem situações como a de D. Selma em que o sofrimento já fazia parte do 

cotidiano antes mesmo do adoecimento. Nesses casos, as emoções são sublimadas 

e vive-se numa perspectiva imediata e passiva, sem grandes planos para o futuro. 

Nem mesmo o transtorno mental provoca grandes mobilizações. 
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Mudar assim não mudou. Prá mim assim não mudou nada. Eu já venho 
sofrendo com a minha filha mais velha do que ela que também tem 
problema [...]não aceita se tratar. Não aceita benefício, não aceita ajuda de 
ninguém prá cuidar dela, ela não para em casa, e essa não: dá menos 
trabalho. (D. SELMA) 

 

O transtorno mental é comumente associado à violência, de forma que é recorrente 

a crença de que o transtorno mental torna a pessoa agressiva. É importante, porém 

considerar que além das alterações psíquicas decorrentes do transtorno, são de 

forte influência as características individuais da pessoa, as tensões geradas pelas 

dificuldades nas relações sociais e intra-familiares, os efeitos adversos dos fármacos 

em uso e as condições econômicas do grupo familiar. Em 2003 Consuegra e Mora 

realizaram um estudo na cidade de Havana onde exploraram aspectos relacionados 

à violência e a esquizofrenia, com grupos focais de usuários, familiares e membros 

da comunidade. Entre os resultados, observou-se que não haviam diferenças 

significativas nas respostas dos três grupos e os usuários foram considerados mais 

como vítimas do que agressores. 

 
 
4.3.2.1. O transtorno mental como doença da alma 

 
Assim como foi visto no depoimento dos usuários, os familiares frequentemente 

reportaram suas esperanças e conforto a elementos espirituais. A religião nessas 

horas surge como uma força extra que possibilita a continuação da luta e o 

enfrentamento dos problemas. Vários familiares deixaram claro sua dependência 

emocional de Deus ou de santos, como se segue: 

  
liberaram ele pra vim pra qui. Eu disse: aqui é que ele não vai ficar. Não vai 
ficar, protestei logo, mas graças a Deus ficou. [...] Eu me apeguei com todos 
os santos e na hora certa ele chegou.(SR. FAUSTO) 
 
Ai fiquei desempregada, fiquei muito aperriada, mas graças a Deus tá 
dando prá ir levando. (D. EMÍLIA). 
 
Quem conhece ela, que vê ela nessa situação agora, nunca que vai aceitar 
ela prá trabalhar. A não ser com uma graça de Deus que alguém aceite ela. 
(D. SELMA). 
 
Porque eu acho que até a aposentadoria também hoje em dia tá difícil, né? 
No caso dele, mas como prá Deus nada é custoso, pode ser até que Jesus 
veja que ele precisa de uma aposentadoria, pode ser até que dê certo. [...] 
Ele ta tomando os remédios, quando sair aqui do CAPS eu não sei como vai 
ser. Eu dei graças a Deus quando ele veio prá qui, porque do jeito que ele 
estava não podia ficar. (((D. BETE ))) 
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Ai eu bati, bati, bati38, e com os poder de Deus, ficou lá. (Ele ficou internado) 
no Otávio de Freitas.[...]Ficou bom, com os poder de Deus, ai quando o pai 
morreu, ele pegou pra trabalhar. (D.EDNALVA) 

 
 

A convivência com um transtorno pouco compreendido faz com que a família 

recorra a argumentos místicos a fim de explicar e suportar as dificuldades vividas. 

Segundo VILLARES, REDKO E MARI (1999) a dimensão espiritual ocupa um lugar 

ambíguo na fala de alguns familiares. Se num momento a espiritualidade é 

apontada como causa do transtorno, em outro, é utilizada como meio de cura 

quando os meios científicos não são eficazes ou acessíveis. 

 
Além de interferir na concepção de transtorno e no acesso à cura, a espiritualidade 

também afeta a forma como alguns usuários e familiares aceitam o estado mórbido 

(MARCON ET AL., 2006). Ao atribuir às adversidades uma justificativa mística, o 

familiar atesta conscientemente ou não a sua incapacidade para transformar a 

situação vivida. Tal comportamento pode levar a uma situação de conformismo, 

impotência e ausência de crítica social. 
 

 

4.3.3. Impacto financeiro do transtorno mental para as famílias e as 
possibilidades de reinserção no trabalho 
 

O transtorno mental é algo que repercute diretamente na dinâmica familiar. Mesmo 

nos casos em que a pessoa em tratamento não era o principal provedor, é possível 

sentir a sobrecarga para os demais membros do grupo familiar. A classe 3 seleciona 

as falas sobre esse tema. 
 
Ai eu é que tenho que dar uma força e chegar. Ai tem as despesas dele, 
ainda bem que as dívidas deles pararam. Inclusive, por enquanto, ele 
continua sem carro, ele vai trabalhar de ônibus. A mãe dele é quem está 
controlando as despesas dele, porque a gente tem medo de soltar. (SR. 
FAUSTO) 
 
Agora até eu terminar de pagar tudinho, meu dinheiro vai ser sessenta 
reais. Ainda tem mais o filho dele também que a mãe quer também que eu 
dê a despesa. Não pode, Já vivo numa situação, já ajudo ele, né? (((D. BETE ))) 
 

                                                 
38 Quando a genitora refere que “bateu...” na realidade quer dizer que buscou incessantemente um 
internamento para seu filho. 
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(ela) tem medo de ficar desempregada, e eu não tenho condições de 
sustentar ela, o filho e o marido que também tem problema e até hoje não 
trabalha. (D. Selma) 

  
Quando o transtorno mental afeta trabalhadores, seus efeitos no orçamento familiar 

podem ser muito nocivos. Dependendo das condições financeiras do grupo, pode 

afetar inclusive a provisão de gêneros de primeira necessidade. Além da redução 

nos rendimentos da família, ocorre um aumento nas despesas pela necessidade de 

remédios, transporte, e em alguns casos pelos transtornos provocados pela pessoa 

em sofrimento. D. Bete, Sr. Fausto e Sr. Pedro descrevem situações em que além 

de não poder contar com a ajuda financeira do familiar ainda tiveram que arcar com 

as suas despesas :  
 

Quando ele podia ele sempre ajudava. Agora tá mais difícil. Ele tá sem 
trabalhar, ele sempre ajudava. E no momento até os filhos, ele tem três 
filhos, a mulher dele botou na justiça, ai o juiz deu direito a ela de eu pagar 
uma pensão. Um salário mínimo que não dá prá nada, mal dá prá eu 
sobreviver, ai eu tô pagando pensão. (((D. BETE ))) 
 
Agora, teve esse problema: porque tanto faz com a doença dele ele gasta 
tudo, uma pessoa que pra ele não tem cura, gasta tudo, ele já teve muita 
coisa e hoje não tem nada [...]Ele fez dívidas e sobrou prá mim. Por isso 
que às vezes eu falo muito, porque depois vem cair nas minhas costas. (SR. 
FAUSTO) 
 
...Ele consome mais, ele faz trocas sem saber trocar, inventa negócio de 
trocar passarinho, objetos, as coisas dele. Vai que a turma fica na porta 
cobrando, ai ele fica com medo ou com vergonha ai paga a dívida. Ela (a 
esposa) me queixa muito sobre isso...(SR. PEDRO) 

 

SOARES e MENEZES (2001) realizaram estudo para avaliar o impacto econômico do 

transtorno mental para as famílias e observaram em seus achados que nas duas 

últimas semanas que antecederam ao estudo, todos tiveram gastos com o usuário, 

comprometendo aproximadamente 20% do orçamento familiar. Esses recursos eram 

comprometidos com aquisição de medicamentos, moradia e necessidades básicas 

do mesmo. No mesmo estudo, os autores afirmam que os gastos não mantêm 

correlação com o diagnóstico clínico do familiar. 

 

D. Conceição falou com pesar sobre sua situação financeira. Seu filho era o arrimo 

da família antes de perder o emprego. Não teve direito a receber sequer o seguro-

desemprego, pois a firma em que trabalhava faliu e já há algum tempo não vinha 

fazendo os pagamentos dos encargos sociais de seus funcionários. O seu filho 

tentou reclamar seus direitos, mas diante da falta de orientação adequada foi 
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intimidado pelos antigos patrões. Diante de tamanha crise ele não suportou as 

tensões e evoluiu para um quadro de sofrimento psíquico intenso, com completa 

reclusão no seu quarto, recusando-se inclusive a procurar tratamento. D. Conceição 

conta que ele 
 

Ajudava, ele dava todo salário prá fazer feira prá mim, prá ele e prá essa 
menina que eu disse que é doente. Ele só ficava com um troquinho. Agora a 
coisa tá feia prá mim e prá ele. A coisa tá feia mesmo. (D.CONCEIÇÃO). 

 
A situação de desemprego tem uma conotação que vai além da perda de produção 

e do padrão de vida mais baixo de um país. Significa também sofrimento humano 

dos desempregados e suas famílias, com privações econômicas e perda de auto-

confiança, com risco de enfermidades mentais e físicas decorrentes da situação de 

incertezas. Quando se perpetua, leva ao empobrecimento e à exclusão social de 

todo grupo atingido (MÖLLER; FERREIRA IRMÃO, 2001) 

 

Assim como D. Conceição, D. Ednalva vem passando uma situação de extrema 

crise financeira desde que seu filho entrou em licença para tratamento de saúde. 

Diante da impossibilidade de conseguir recursos mínimos para sobrevivência, as 

duas senhoras, ambas pensionistas do INSS recorreram a empréstimos 

consignados que atualmente são oferecidos ostensivamente aos aposentados e 

pensionistas de forma que seus poucos recursos são pulverizados na tentativa de 

quitar tais dívidas que com o passar do tempo tornam-se quase intermináveis.39 

 

D. Ednalva descreve como ficou sua situação depois que o BPC foi suspenso na 

última perícia: 

 
Cortaram o benefício dele desde dezembro. Só Deus sabe como é que eu 
tô com esse menino quase passando fome [...] Quando foi agora a casa deu 
problema, ai eu tirei um empréstimo. Dinheiro pra dar de comer a ele. (((D. 
EDNALVA) 
 
Eu tenho um empréstimo. Eu recebo cem reais, é o dinheiro que eu recebo. 
Pago água, pago luz, faço feira prá mim e prá ele é prá tudo dentro de casa. 
(D.CONCEIÇÃO) 

 

                                                 
39 Os empréstimos consignados fazem parte de uma modalidade de empréstimos direcionada a pessoas que recebem valores 
com risco mínimo de inadimplência. Os clientes desse empréstimo são aposentados, pensionistas e funcionários públicos. A 
mídia oferece empréstimos prometendo juros inferiores àqueles praticados por outras instituições pelo fato de terem garantia 
de pagamento já que são descontados diretamente em folha de pagamento. Diante da carência de recursos desses clientes, 
muitos deles nunca conseguem se ver livres da dívida pois quando estão nas últimas parcelas, é feito um novo empréstimo e 
cria-se um efeito bola de neve onde as dívidas só crescem. 
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A respeito da ajuda financeira que recebia do filho D. Josefa refere que “Era 

pouquinho, mas ele sempre ajudava né? Ai ficou mais pesado.” (D.JOSEFA) 
 

D. Miriam acolhe a sobrinha que morava sozinha e depois que adoeceu parou de 

trabalhar e a mãe recusou recebê-la em casa. Ela conta que a sobrinha 
 

não trabalha e a gente dá o necessário. As outras coisas que ela precisa 
tudinho a gente não pode dar. Eu até já falei com a irmã dela um dia 
desses: [...] vocês irmãos podia se reunir vocês, prá dar uma sandália prá 
ela, outra dar uma roupa, dar um sutian, uma calcinha, porque a gente aqui 
dá o que a gente pode. Mas a gente também não tem condições de tá 
dando tudo que ela precisa. Eu sei que até hoje não resolveram nada. (D. 
MIRIAM) 
 

Apesar da maioria dos depoimentos reforçar as perdas financeiras ocasionadas 

após o adoecimento, Sr.Geraldo e D. Selma referem que nada mudou nesse sentido 

ou ainda que aconteceram mudanças favoráveis do ponto de vista econômico. O 

primeiro caso foi o do Sr. Geraldo que de acordo com o seu relato, seu filho sempre 

teve um comportamento diferente dos demais membros da família. Para ele isso não 

parecia causar preocupação. Depois que o rapaz começou a apresentar atitudes 

bizarras e finalmente foi levado para tratamento, tornou-se mais sociável e passou a 

produzir mais como compositor de músicas. A constatação do transtorno mental 

mobilizou a família que o apoiou como não fazia antes e os resultados logo 

começaram a aparecer. Sr. Geraldo diz com satisfação que  

ele está com a cabeça muito boa, Recebeu dinheiro, mil reais da música 
que está sendo gravada, ai ele comprou um colchão prá ele, que o dele tava 
ruim, tá guardando prá comprar um computador, como se diz: prá trabalhar, 
com a cabeça como está, eu acho que ele vai ganhar dinheiro. (SR. 
GERALDO) 

 
D. Selma não percebe impacto econômico com o afastamento da filha de seu 

trabalho porque a mesma tem um vínculo formal com todos os direitos sociais que 

lhe compete, de forma que 
 

desde que ela adoeceu que ela vive em benefício. Ela trabalha, em casa de 
família e as casas de família assinam a carteira dela. Quando ela adoeceu 
agora tava de carteira assinada. Pagou os quinze dias e agora tá no 
benefício. (D. SELMA) 

 
FARIA (2004) reforça a importância do suporte familiar na realidade brasileira, 

principalmente pelo fato de que em muitas situações é ela quem assume o papel de 

proteção de seus membros sozinha. O autor, entretanto menciona que na maioria 

dos países a família também não é objeto de programas de apoio sistêmico. O 
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suporte quando acontece não avalia as necessidades da família, pois seu enfoque é 

fundamentalmente focado no indivíduo. Nos CAPS são realizadas reuniões 

semanais com as famílias, entretanto não há no referido espaço condições para 

desenvolver um atendimento mais dirigido às necessidades de cada grupo em 

particular, tanto pela duração e freqüência com que são realizadas, como pelo 

acúmulo de demandas de cada grupo familiar que necessita compartilhar o mesmo 

momento de discussão. 

 

 

4.3.3.1. Concepção de trabalho 

 
O entendimento dos familiares sobre trabalho aproxima-se do que foi dito pelos os 

usuários e pela maioria dos técnicos. Ambos, usuários e familiares, acreditam que 

em nos casos mais graves nem sempre é possível a reinserção no trabalho. Esses 

reforçam a idéia de que trabalhar é bom não só pelo salário, mas porque é útil para 

a pessoa. Ressaltam ainda que a reinserção nem sempre é possível e só vale para 

quem é normal, como referiu o sr. Pedro,  

  
Pra mim é uma coisa que é útil na vida da pessoa, né? Porque a pessoa 
além da necessidade que precisa trabalhar, faz bem, né? Pra pessoa. No 
caso da pessoa normal. No caso dele eu não sei né? Eu não sei o que é 
que ele sente. (SR. PEDRO) 
 
Eu em casa tenho depressão [...]O tanto não é o serviço de casa. O tanto é 
as conversa de dentro de casa. Nunca eu chego prá ter uma novidade boa. 
Trabalhar na rua é bom prá aliviar a cabeça, Eu por mim trabalhava na rua a 
semana todinha, mas eu não posso porque minha irmã é doente, mas vale 
a pena trabalhar. (((D. NAZARÉ ))) 
 
Trabalhar prá mim é tudo. Eu sou aposentado do Estado, mas eu não deixo 
de trabalhar porque eu acho que eu tenho sessenta e cinco anos se eu me 
aposentei não vou ficar na esquina jogando dominó. (((SR.GERALDO ))) 
 
O trabalho é importante porque a gente sem trabalhar ninguém pode 
sobreviver, né, sem trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar, mas no 
momento agora dinheiro prá mim tá difícil [...] É, tudo tem que ser com 
dinheiro, né? (D. BETE) 
 
Trabalhar é bom [...] É a coisa mais boa na vida, Você ganha um 
dinheirinho, pode comprar suas coisinhas. Agora eu quero ver se arrumo 
um canto pra minha filha trabalhar. (D.EDNALVA) 

 
Eu acho que é muito importante. A pessoa trabalhar, ter sua (in) 
dependência, eu mesma às vezes digo prá meu esposo assim: se você me 
deixasse trabalhar, eu podia comprar uma casa prá gente e a gente vivia 
melhor [...], então são trinta e seis anos perdidos. Se eu tivesse trabalhando 
talvez eu já estivesse até aposentada, Ai eu acho muito bom. (D. MIRIAM) 
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As famílias em geral costumam construir modelos de normalidade que devem ser 

vistos como metas a alcançar no tratamento de seus familiares adoecidos. Nestes 

casos a cura ou a recidiva está intimamente associada à submissão ou não às 

recomendações da equipe de saúde. Vale salientar que entre os entrevistados, os 

termos doutor e doutora, se aplicam a todos os técnicos que atuam dentro dos 

serviços. 

 

A opinião dos profissionais de saúde é essencial na tomada de decisão por parte da 

família. Quando os familiares entrevistados foram questionados sobre as 

possibilidades dos respectivos usuários voltarem a trabalhar, em alguns casos a 

decisão foi confiada aos técnicos do serviço onde eram acompanhados. Os relatos 

abaixo são exemplos disso: 

 
É... Se os médicos vê que ele tá melhor assim, né? Porque eu não entendo. 
Eu não tive nem estudo, né? Ai quem entende é os médicos, né? Eu não sei 
se ele tá com condição de trabalhar. [...] É. Porque os médicos é que sabe 
como é que tá. (D.JOSEFA) 
 
Só era eu prá cuidar dele. Mas agora ele lá fora, ele vai atrás de conversa 
dos outros, ai eu digo: menino, não pode, eu já falei com a doutora e ela 
disse a ele: Olha, não pode misturar bebida com remédio, O remédio é 
importante prá sua saúde. Agora misturar é que você não pode. (D. BETE) 
 
Doutora [...] disse também que pode ser que [...] melhore. Esse remédio 
novo que ela ta tomando. Eu tenho esperança que ela ou volte prá patroa, 
ou continue no benefício do governo... (D. SELMA) 
 
Mas ai o remédio, a doutora disse que se a pessoa fizer exercício não 
engorda assim. Ai agora ela inventou de fazer natação, musculação, fazer 
tudo de uma vez só e fica complicado, porque não tem dinheiro prá pagar 
isso tudo...  (D. EMÍLIA) 

 
É possível que nem mesmo os técnicos tenham noção exata de sua 

responsabilidade no destino de cada um daqueles com quem atuam. Esse 

comportamento dos familiares e mesmo dos usuários é previsto dentro de uma 

estrutura social alienante descrita na Teoria do Papel do Doente. Segundo essa 

teoria a discussão sobre saúde e doença está sempre focalizada no indivíduo. Para 

PARSON (1951, apud: COELHO; ALMEIDA FILHO, 2002), seu principal defensor, o 

transtorno é considerado como algo inevitável e socialmente deve ser “exercido” 

dentro de comportamentos aceitáveis à condição de enfermo. O papel do doente 

envolve submissão aos cuidadores, isenção das responsabilidades sociais, 
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colaboração com o tratamento proposto e manutenção do desejo de ficar bem. 

(COELHO; ALMEIDA FILHO, 2002).  

 

Quando a família abre mão das decisões referentes à vida de seus familiares aos 

técnicos dos serviços de saúde, isso reflete também o esgotamento emocional do 

grupo familiar envolvido. Antes de recorrer a um serviço de saúde mental as 

pessoas buscam soluções domésticas, conselhos de amigos, intervenções 

espirituais e mesmo serviços médicos de outras especialidades. Ao chegar aos 

serviços de saúde mental, todas as outras possibilidades já foram testadas sem 

êxito e na realidade as famílias não conseguem enxergar outras soluções, 

depositando nos serviços de saúde mental suas últimas esperanças. 
 

Pessoas como Sr. Geraldo e D. Conceição, depositam toda sua confiança nos 

profissionais de saúde. A auto-estima dos mesmos encontra-se comprometida e 

seus conhecimentos e experiência de vida são totalmente desconsiderados, como 

afirmou o Sr. Geraldo, “E a gente sabe que pessoas que tem problema psíquico 

podem tá armando alguma coisa. Eu não sou psicólogo, não posso dizer nada.” 

(SR.GERALDO) 
 

D. Conceição aguarda ansiosamente pela decisão do médico perito, pois o destino 

de seu filho está em suas mãos, de forma que  
 
a vida dele, quando... vamos ver o que o homem [o perito] vai fazer, 
ele [usuário] tá se tratando, quando sair daqui ele vai para o posto e 
ficar esperando algum resultado bom prá ele.” (D.CONCEIÇÃO) 
 

Essa postura de submissão ao parecer dos técnicos pode ser analisada à luz do que 

VIANA (2004) denomina como a aplicação de valores inerentes à sociedade 

capitalista moderna. Para o autor, fazem parte desse grupo: a competição, a luta 

pela ascensão social e status, o desejo de consumo e finalmente o culto à 

autoridade. Como conseqüência do último, observa-se que nos grupos oprimidos 

cria-se um sentimento de incapacidade de alcançar tamanho saber científico, 

tornando-os reféns daquilo que é sugerido pelos profissionais de saúde que passa a 

ser a verdade absoluta e inquestionável. 
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4.3.3.2. A reinserção no olhar da família 

 
Não é fácil para a família enxergar o resgate da condição de provedor principal ou 

mesmo colaborador, de alguém que vem apresentando um comportamento muitas 

vezes hostil e ou anti-social. Como já foi discutido anteriormente, as famílias estão 

passando por um momento crítico que mobilizou todos os membros, promoveu 

mágoas e muitas vezes ressentimentos. Os traumas emocionais podem atingir a 

todos, principalmente aos mais próximos e o mais comum é não conseguirem 

enxergar a volta, a ressocialização.  

 

Cada família elabora de forma particular suas estratégias para enfrentamento da 

situação. Em geral suas ferramentas são poucas e o apoio da equipe de saúde é de 

fundamental importância nessa hora. VILLARES, REDKO E MARI (1999) afirmam que 

nem todos os familiares possuem condições econômicas e emocionais para 

conduzir satisfatoriamente esses aspectos da convivência com um parente que 

tenha uma doença de longa permanência. Na falta de um suporte técnico adequado, 

os cuidadores recorrem aos conselhos de vizinhos e amigos, a um sistema de 

crenças religiosas e até mesmo a tratamentos alternativos. É preciso ter em mente 

que a participação de parentes e membros da comunidade na definição das 

condutas da família ocorre dentro de um contexto sociocultural.  Em alguns casos é 

possível que tais “conselheiros” apontem para soluções que se contraponham ao 

que é proposto pelos técnicos dos serviços. Nestes casos, é essencial que os 

profissionais saibam como colocar a proposta terapêutica sem desconsiderar 

totalmente o que foi sugerido na comunidade, ciente de que uma má condução 

nesse momento pode comprometer o processo de reinserção social e 

consequentemente no trabalho. 

 

Apesar de todas as mobilizações já mencionadas tanto na esfera material como na 

afetiva, é a família, em geral, que assume os cuidados de seus entes mais 

fragilizados. A forma como os CAPS envolvem as famílias na condução do processo 

terapêutico, certamente tem seu papel na formação dessa consciência de 

valorização do apoio familiar expresso pelos familiares como o sr. Geraldo e os 

demais familiares quando dizem: 
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Eu acho que a família é muito importante nessa hora [...] No caso de uma 
pessoa que não voltou ao normal, eu acho que a família tem que ajudá-lo a 
se integrar no trabalho. Não sei se a pessoa vai ter capacidade de trabalhar. 
Porque às vezes a pessoa quer trabalhar, mas não tem capacidade. A 
mente não permite. (SR.GERALDO) 
 
Eu acho que prá uma pessoa doente, tendo um responsável por ele, prá dar 
o remédio certo, prá cuidar, depende de cada caso a caso, eu acho que tem 
condições de trabalhar, e é muito importante se sentir útil. Eu conversei com 
muitos doentes lá e eu senti que aquelas pessoas tinham vontade de 
trabalhar, ter seu próprio dinheiro nas suas mãos, porque eles eram 
aposentados mas não pegavam em dinheiro porque era a família que 
controlava. (D. EMÍLIA) 
 
Mesmo que ela fique no benefício e eu tenha que ajudar, como já ajudo a 
outra, por mim ela não volta pro trabalho. Eu prefiro que ela não volte mais. 
(D. SELMA) 

 
Eu acho que pro resto da vida enquanto eu viver, eu acho que aquele dali... 
vou ser eu mesma, enquanto eu viver, né? Porque depois que a gente não 
tiver mais aqui, só Deus sabe a situação, Eu acho que ele mesmo, não tem 
condições de trabalhar. Eu tô achando difícil. (D. BETE) 

 

A família da pessoa com transtorno mental deve ser entendida como parte do 

processo de reabilitação daquele que se encontra numa condição mais vulnerável. É 

importante, porém que a mesma não será sobrecarregada com a idéia de que deve 

assumir isso sozinha. Como já foi analisado anteriormente, a presença de um ente 

com transtorno mental na família trás rebatimentos para todos os membros do 

grupo. A promoção dos direitos dos usuários e familiares e o incentivo a participação 

no cuidado (Conselho Nacional de Saúde, 2002) é um compromisso expresso do 

Estado Brasileiro, logo, orientar, acolher e fortalecer usuários e familiares deve ser 

visto como tarefas inerentes ao mesmo dentro das políticas públicas. MARCON ET AL. 

(2006) referem que a família deve ser ouvida, acolhida e no possível, suas 

demandas devem ser atendidas, para que esta tenha condições de atuar ativamente 

no processo de reinserção que se estabeleceu. 

O papel da família é mais uma vez ressaltado na Portaria 251/02 (Brasil, 2002) que 

trata da redução de leitos em instituições fechadas e incentiva a alta dos usuários de 

longa permanência ao garantir a continuidade do tratamento em serviços 

substitutivos. Ainda no seu texto fica clara a necessidade da reintegração do usuário 

ao seu ambiente familiar, “sempre com o objetivo de promover a reintegração social 

e familiar do paciente e visando prevenir a ocorrência de outras internações” 

(BRASIL, 2002). 



 185

RIAN-NICHOLSON (2004) afirma que tanto os usuários dos serviços de saúde, como 

os seus familiares, têm o desejo e o direito de participar das decisões dos serviços 

no que estejam relacionadas ao próprio tratamento. Eles necessitam saber sobre as 

repercussões favoráveis e desfavoráveis das condutas que serão tomadas, cabendo 

aos mesmos a decisão de aceitar ou recusar o tratamento proposto. Tais direitos, 

nem sempre são exercidos pelos usuários que desconhecem a existência dos 

mesmos, situação que é agravada pelo fato de que nem sempre os profissionais de 

saúde, pelas mais diversas razões, não favorecerem o acesso dos mesmos a estas 

informações. 

 

Seja qual for a estrutura familiar que se vivencie, em geral a família torce pelo 

sucesso de seus membros. Cada pessoa, de acordo com suas vivências, cultura e 

crenças, estabelece opiniões acerca de fatos. A reinserção é um desses fatos que 

desperta as mais diversas tendências em indivíduos diferentes. Quando alguém da 

família refere que espera ver seu parente trabalhando, ou aposentado, é preciso 

clareza para não emitir juízo de valor, pois ambos podem estar desejando o melhor 

dentro daquilo que conhecem e acreditam.  

 

Entre os familiares entrevistados foi possível perceber uma diversidade de opiniões 

a respeito do tema em foco. Para pessoas como D. Josefa, D. Emília e Sr. Geraldo a 

reinserção no trabalho não é acessível a todos. Nesses casos, os usuários, filhos 

dos entrevistados, encontravam-se começando a desenvolver atividades geradoras 

de renda no mesmo período em que eles deram seus depoimentos. Em suas falas é 

possível perceber a esperança e ao mesmo tempo a incerteza pela concretização 

dessa volta: 

 
Tem pessoas assim que já teve e ficam totalmente bom ai pode trabalhar. 
Tem pessoas que a gente acha que tão bem melhor, mas depois começa 
tudo de novo. Já tem pessoas que vai melhorando, com o tempo já ta com a 
mente boa. (D.JOSEFA) 
 
Eu acho que isso é muito importante, mas não é prá todos não. Tem uns 
que são muito doentes e não tem jeito não. Não adianta nem tentar, mas 
tem uns que umas coisas assim... mas dá prá trabalhar . (D. EMÍLIA). 
 
como se diz prá trabalhar, com a cabeça como está, eu acho que ele vai 
ganhar dinheiro[...]A não ser que mude o estilo lá com ele. Mas ele 
atualmente com menos de dois meses ele já está trabalhando, Eu acho que 
ele vai ter condições de voltar a trabalhar, a não ser que todas as pessoas 
eu não sei, de acordo com o grau psíquico do caso. (SR.GERALDO) 
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A realidade dos familiares abaixo mencionados é bem mais pessimista. A maioria 

dos casos envolve pessoas com sofrimento há muitos anos e até então 

impossibilitados de voltar ao trabalho. Nas suas falas espontâneas não foi possível 

identificar depoimentos que fizessem críticas expressas ao papel do Estado nesse 

processo. Tal possibilidade parece inexistente aos mesmos. Todas as expectativas 

de subsistência são depositadas na própria família. Algumas falas envolvem 

desencanto e ausência de projetos de vida que confiram algum tipo de autonomia ao 

parente em sofrimento, como descrito a seguir: 
 

Nessa época agora, depois que a idade assim, tá difícil assim de arrumar 
emprego, ele arruma assim, prá lavar um carro, ficar arrumando um 
emprego prá ele olha fazer jeito de você ficar direitinho, tomar seu 
medicamento, fazer seu tratamento, sei lá acho que ta sendo difícil. Tô 
vendo futuro não, Sei lá, do jeito que ele está, Ele é muito agitado. (D. BETE) 
 
Ele toma o remédio, ele melhorou uma coisinha, mas de vez em quando ele 
piora, piora, piora, e é socorrido por lá mesmo, pelos hospitais, tá 
melhorzinho, mas não tá bom de nada, Não dá prá trabalhar em nada. Ele 
não tem condições de até um prato quando ele termina de comer quem lava 
sou eu. Ele não tem condições de nada. (D.CONCEIÇÃO) 
 
Na mesma função eu acho que ele não trabalha não. Eu acho que como eu 
já falei nem a empresa mesmo não quer ele. Ele fez muita besteira, muita 
loucura lá. Ele esquecia o que tinha de fazer, deixava portão de garagem 
aberta [...],ficava lavando a bicicleta e entrava quem queria, era reclamação 
direto [...]e a própria médica lá do juiz do trabalho não tava querendo mais 
que ele trabalhasse. Ela disse que ele não tinha condições. (SR. PEDRO) 
 
Ele tá doido prá trabalhar, Quando ele chegou lá aceitaram? Não aceitaram 
não, Eles disseram: vá meu filho, vá. Ai ele se inscreveu e nada. (D. 
EDNALVA) 

 
O impacto de políticas públicas entre pessoas de países desenvolvidos é diferente 

do que ocorre nos países da América Latina, da mesma forma que diferem em 

relação às condições de vida e trabalho. Segundo SOUZA (2000) a população de 

países da América Latina depende muito mais da ação estatal para ter condições 

básicas de vida assegurada. Essa dependência pode ser reduzida na medida em 

que as políticas públicas atendam as necessidades vitais das pessoas mais 

vulneráveis, mas ao mesmo tempo ofereçam possibilidades de superação da 

situação de dependência e de autonomia financeira através do próprio trabalho. 

 

Entre as falas que desconsideram a possibilidade de reingresso no mercado de 

trabalho, chama atenção a opinião de D. Nazaré, Sr. Fausto e D. Miriam. Eles 

atribuem grande parcela de responsabilidade na reinserção aos próprios usuários e 
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a iniciativa dos mesmos. É inegável que para um projeto de vida ser executado é 

preciso que a pessoa que vai operacionalizá-lo se aproprie da vontade de vê-lo 

acontecer, mas é importante observar que ela não pode assumir sozinha os riscos 

do fracasso ou o êxito em seus projetos. Da mesma forma que o transtorno mental 

tem origem multifacetada, a reabilitação não pode ser de outra maneira. Existem 

muitos elementos extrínsecos a vontade individual do usuário. Familiares sem 

suporte técnico não conseguem dar conta das tensões geradas pelo convívio 

constante e o corpo-a-corpo com uma pessoa com transtorno mental. Como atitude 

de defesa, eles costumam dividir o sentimento de frustração com quem está mais 

perto, em geral, o próprio usuário. D. Nazaré chegou a afirmar que 

 
ele não trabalha porque ele não quer. Mas logo no começo da 
aposentadoria ele fazia o biscate dele, levava a vida dele normal [...] Porque 
não quer, Não quer de jeito nenhum. Sabe ler, escrever, tem uma leitura 
imensa, é muito inteligente, muito, muito, muito [...] ele ia prá Ceasa prá 
trabalhar antigamente. Vendia verdura, todo dia ele tinha o trocadinho dele, 
depois ele relaxou e não quer mais nem saber. Só quer saber de tirar o 
dinheiro do besta.”(D. NAZARÉ) 
 
quando eu conversei com o médico dele ele disse que se ele continuar com 
a medicação e a orientação médica ele é homem ativo prá toda vida. Tem 
condições de trabalhar, agora se controlar a medicação. Eu concordo com 
isso porque ele ta melhorando, quer dizer, aquela agonia que ele passava, 
dizendo que tava rico, ele chegou aqui na primeira vez, disse que ia ser 
presidente da república. (SR. FAUSTO) 
 
Eu sei que ela toma remédios, mas não tá se ajudando a se levantar. A 
gente diz a ela que ela tá assim desse jeito, mas que ela tem que se ajudar 
também. (D. MIRIAM) 

 
 
A partir da Escola Hipocrática, formou-se o pensamento de que o homem deve ser 

considerado sujeito com participação ativa sobre os males que possivelmente lhe 

sobreviessem (SAMPAIO,1998). Hoje, essa concepção ganha nova roupagem na 

administração moderna quando se refere a pró-atividade e atribui ao trabalhador a 

responsabilidade por seu potencial de empregabilidade. O conceito de 

empregabilidade corrente no mercado capitalista considera que a capacidade do 

trabalhador manter-se ativo e atrativo para a empresa é de sua responsabilidade e 

o desemprego está relacionado à falta de qualificação dos trabalhadores diante dos 

avanços tecnológicos atuais (PICCININI,2004). Ao considerar tais argumentações, 

desconsidera-se o desemprego estrutural, que não mantém relações nem com a 

vontade, nem com a qualificação do trabalhador. 
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As dificuldades relatadas são as mais diversas possíveis. Nesse momento as 

questões sociais emergem com força e abrem pontos para discussão que até então 

não haviam sido destacados. 

 

A dificuldade de acesso ao mercado de trabalho não pode ser considerada como um 

limite inerente àqueles que passam por um transtorno mental. A realidade no mundo 

capitalista é o desemprego e a precarização dos vínculos que persistem. Essa 

verdade não foge aos olhos dos cidadãos como D. Emília ao reconhecer que “É 

tanta gente desempregada, com filhos, família... Agora imagine prá quem é doente.” 

(D. EMÍLIA) 

 

O Brasil e mais precisamente a cidade do Recife, vem apresentando taxas elevadas 

e crescentes de desemprego. O jornal Diário de Pernambuco, utilizando dados do 

IBGE (2007), divulgou reportagem que atribuía à Região Metropolitana de Recife as 

maiores taxas de desemprego do Brasil em todos os meses pesquisados no primeiro 

semestre de 2006 (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2006), conforme mostra o quadro abaixo: 

 

Quadro 4 – Taxa de desemprego comparado em algumas cidades e no Brasil. 1º. 

Sem 2006. 

 
 

Dentre os fatores que os familiares consideraram mais impactantes para a 

estabilidade familiar, as limitações decorrentes das manifestações clínicas do 

transtorno foram os mais marcantes. Para eles, as limitações clínicas estão mais 

visíveis e são estas que atingem de forma direta a estrutura da família. A reflexão 

numa perspectiva ampliada de desemprego global e com escassez de 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de IBGE (2007). 
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oportunidades para todos, geralmente não faz parte do discurso dos familiares. Sr 

Fausto e D. Miriam afirmam que: 
 

Ultimamente ele não tá vendendo muito não. Não sei se é porque, logo ele 
saiu da medicação. O ritmo de trabalho dele diminuiu muito. Mas, Fazer o 
que? Teve um tempo que ele ficou sem trabalhar, mas agora ele tá voltando 
num ritmo mais lento. Muito lento mesmo. Fausto 
 
Eu acho que tem casos assim que a pessoa fica assim doente mesmo e 
não consegue mais fazer as coisas de jeito nenhum direito. (D. MIRIAM) 

 
Além das manifestações clínicas já colocadas e o receio pela imprevisibilidade já 

mencionado também na fala dos usuários, surge agora entre os familiares. A perda 

da confiança, referida pelos familiares, provavelmente pode ser atribuída ao 

desconhecimento sobre os transtornos mentais que conseqüentemente provoca 

temor pela imprevisibilidade nas ações e no comportamento. 
 

Não. Não pode mais trabalhar porque tanto faz tá bom agora, Porque ela é 
uma doença traiçoeira. Ela tanto faz tá aqui conversando agora como 
quando chegar ali ele se arrasar. (D.CONCEIÇÃO). 
 
O povo sempre fica assim com um pé atrás, né? Mas se a pessoa tiver 
assim, bom mesmo, não tiver sentindo nada, não tem problema não. 
Depende da capacidade da pessoa, que consiga fazer as coisas assim, sem 
falhas. (D.JOSEFA) 

 
“Muda até o comportamento com os companheiros de trabalho, o próprio 
patrão, eu acho que não confia mais na pessoa. Acho que perde muito, né? 
Mesmo se a pessoa voltar a trabalhar. Perde muito, com certeza.” (SR. 
PEDRO) 

 
Mesmo contando com os avanços observados na área técnico-científica, que sem 

dúvida têm favorecido a reinserção social das pessoas com transtornos mentais, 

fatores culturais que relacionam o transtorno mental com a violência, 

imprevisibilidade e as diversas formas de manifestação dos sintomas, são elementos 

que segundo VELÁZQUEZ, PUEBLA E MORENO (2003) dificultam o processo de 

reabilitação. 

 
 
4.3.3.3. “Acho que prá ele só aposentando!”  

 
A aposentadoria parece ser o projeto de vida de muitas famílias àqueles usuários 

que estão sob seus cuidados. Não seria justo julgar tal atitude como um reforço à 

alienação das pessoas com transtornos mentais. Nos depoimentos dos técnicos é 

comum observar que o discurso hegemônico defende a reinserção social e no 
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trabalho e o combate à aposentadoria por invalidez. Ao fazer uma leitura 

contextualizada nas falas das famílias, percebe-se entretanto que na maior parte dos 

relatos não há um intenção de excluir o usuário do convívio social. Na realidade, a 

preocupação dele é pertinente e objetiva. As famílias agora sem seus provedores, 

convivendo com a realidade de dispender recursos e energias no convívio com uma 

pessoa em sofrimento, muitas vezes não vê a quem recorrer para manter-se 

abrigada e alimentada. Para elas o Estado pouco pode fazer e a aposentadoria 

parece ser a solução imediata. Os familiares abaixo avaliam as condições de seus 

parentes nos seguintes termos: 
 
Pelo que eu vejo, acho que não. Eu tenho vontade é de aposentar ela 
porque ela não tem condição de trabalhar não. Ela só vive com as pernas 
doendo. (D. Dolores) 
 
Eu acho que o jeito prá ela é só aposentando [...] Quem conhece ela, que 
vê ela nessa situação agora, nunca que vai aceitar ela prá trabalhar. A não 
ser com uma graça de Deus que alguém aceite ela. (D. SELMA) 
 
Pegar uma declaraçãozinha assinada pela doutora, prá ver se consegue o 
benefício prá ele. Porque eu acho que até a aposentadoria também hoje em 
dia tá difícil, né? (D.BETE) 
 
Iss” (INSS) ainda não atestou ele. Tem dois anos que eu dei entrada no Inss 
e ele tem muito tempo de vigilância, e não deu o direito dele ainda [...] Era 
tudinho certo, ele tem todos os documentos, Agora o Inss, como o homem 
da firma passou dois anos sem pagar o dinheiro que ele pagava ao Ns 
(INSS), ai ficou ele nesse aperreio dois anos. Ele não recebeu um benefício, 
ele não recebeu. (D.CONCEIÇÃO) 
 

O filho do Sr. Fausto no momento está trabalhando e isso lhe dá muita satisfação. 

Durante a entrevista ele falou com orgulho do fato de seu filho ter voltado ao 

trabalho e acredita que a reinserção no trabalho é viável para a maioria das 

pessoas. Apesar de todo otimismo, percebeu-se que após questionar sua opinião 

acerca da aposentadoria para pessoas com transtorno mental ele passou a ter uma 

postura mais reflexiva e chegou a considerar que 
 

Aposentadoria hoje talvez não fosse o caso, mas no futuro, quem sabe, se 
chegasse nesse ponto que ele não pudesse trabalhar, prá mim seria sufoco, 
porque quatro filhas, não é fácil. Enquanto ele, porque tem mês que ele 
passa colado. Ai eu é que tenho que dar uma força e chegar [...] se 
chegasse o ponto dele se aposentar prá mim seria uma boa. (SR. FAUSTO) 

 
Os rendimentos dentro da estrutura familiar não são distribuídos da mesma forma 

que ocorre em outras organizações. Sejam provenientes de benefícios sociais ou 

ainda dos salários de trabalhadores, os recursos da família geralmente são divididos 

entre as necessidades de todos os seus membros. Logo, o impacto das políticas 
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sociais não fica limitado aos indivíduos beneficiários. “As famílias são instituições 

que atuam redistribuindo recursos entre seus membros, logo toda política social tem 

impacto sobre os diversos membros da família, sejam ou não eles beneficiários 

diretos.” (SOUZA,2000. p.13) 

 
Considerando essa correlação entre a concessão de políticas sociais, a reinserção 

no mercado de trabalho e a sobrevivência familiar, observa-se que a possibilidade 

de obtenção de uma aposentadoria ou um benefício proveniente de políticas sociais 

interfere em toda dinâmica familiar de forma que tal decisão pode implicar na 

melhoria das condições de vida de todo o grupo e não apenas do beneficiário. 
 
O transtorno mental traz insegurança quanto ao futuro. Em geral a população 

desconhece as complicações decorrentes de um transtorno mental em longo prazo, 

favorecendo permanentemente a presença da dúvida. O sofrimento do passado e o 

que ainda ocorre no presente não permite que o receio de um novo quadro agudo 

paire em sua mente. D. Emília fez um caminho diferente. Ao iniciar o tratamento no 

CAPS, procedendo de uma instituição fechada, estava decidida a lutar pela 

aposentadoria de sua filha. Após estabelecer um bom vínculo com o TR e demais 

técnicos da equipe, ela chegou a conclusão de que 
 

esse negócio da aposentadoria, que eu não sei se é o governo que dá, é 
bom por uma parte, mas por outra não é. [...] no começo ela (usuária) queria 
se aposentar. Mas o pessoal daqui (CAPS) disse que não ia ser bom prá 
ela, que ela tinha condições de trabalhar, estudar, aos poucos eu fui 
ajudando ela e ela chegou a conclusão que foi muito bom. Todo dia ela 
agradece a doutora, dela não ter liberado prá ela se aposentar. D.Emília 

 
Atualmente a filha de D. Emília consegue fazer planos como qualquer outra pessoa 

de sua idade e a mesma consegue pensar em outras estratégias de subsistência 

além da aposentadoria por invalidez de sua filha. Chegar a essa realidade não foi 

fácil. Isso foi fruto do trabalho sério da equipe que reconheceu as vulnerabilidades 

de uma família carente em todos os aspectos, investiu seus recursos como serviço 

de saúde que é, e construiu junto com a usuária e sua família uma nova 

possibilidade de vida como cidadã. 

 

Uma equipe de trabalho pode ter duas formas de atuação junto aos usuários do 

serviço: podem simplesmente viabilizar o acesso das pessoas aos benefícios sociais 

que têm direito, ou investir na conscientização dos usuários e familiares a respeito 
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de suas potencialidades e das possibilidades de romper com a situação de exclusão 

social vivenciada muitas vezes por falta de informações.  

 

No primeiro modelo de trabalho, o profissional se fundamenta numa concepção de 

cidadania individualista e instrumental, segundo a tradição liberal iniciada por Locke. 

Os indivíduos são vistos como pessoas privadas, externas ao Estado e seus 

interesses são pré-políticos. Na segunda vertente, prevalece uma concepção 

comunitária, oriunda da tradição da filosofia política proveniente de Aristóteles. A 

primeira pode ser considerada uma cidadania passiva e privada, a partir de cima, 

enquanto que a segunda mostra-se ativa procedente de baixo, revolucionária e 

pública (CUNHA, 2000; VIEIRA, 1999).  

 

Ao insistir na reinserção laboral, os técnicos certamente têm um caminho mais 

árduo, entretanto os resultados podem ser considerados mais duradouros na medida 

em que conferem dignidade e condições de auto-sustentabilidade àqueles que são 

beneficiados. 

 

 

4.3.4. Mudanças gerais no cotidiano da família 
 
A classe 4 aborda a relação entre a pessoa com transtorno mental e sua família. 

Nessa classe não foram levantadas questões relacionadas ao trabalho, nem com o 

tratamento clínico. 

 

Além dos encargos financeiros diretos que em geral atingem toda a família, o 

transtorno mental também ocupa outros membros da família que poderiam estar 

trabalhando fora de casa, no cuidado daquele que está mais vulnerável. Esse 

compromisso de acompanhar, acolher e cuidar, apesar de causar sobrecarga aos 

familiares, é percebido como um dever da família. Em nenhum momento percebeu-

se que os familiares realizavam estes cuidados de forma compulsória. É inegável, 

entretanto que mesmo sendo encarada como uma tarefa inerente à família, com o 

passar do tempo, os cuidados podem inclusive causar danos à saúde dos 

cuidadores que na maioria dos casos já possuem idade avançada e ou a saúde 

comprometida. Tais assertivas podem ser confirmadas nos depoimentos abaixo: 
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Porque quando ele tá em casa eu só ando mais ele. Só anda comigo. 
Agora, ás vezes ele anda um pedacinho porque eu vou pro médico, mas 
quando eu venho do médico eu corro e venho buscar ele aqui. Ele vinha 
direto. Agora quando ele vem eu também venho. (D.CONCEIÇÃO) 
 
...porque quando ele tava no quarto, ele não tinha amigo nem colega. Só 
era eu prá cuidar dele... (D. BETE) 
 
...Ai a gente começou a cuidar dela, aconselhava, conversar, e tal, dando 
assim medicamento a ela, alimentando ela direitinho, ai ela foi se 
levantando, ficou até gordinha, mais forte, melhorou tudinho, ai começou a 
trabalhar numa casa de família [...] Ai quando foi um dia meu genro viu a 
minha luta vigiando ela dia e noite porque ela só pensava em se matar, e 
ainda tinha todo meu trabalho em casa, ai meu genro ligou prá casa da mãe 
dela e disse que ia levar ela prá lá porque eu já estava muito cansada. Ai 
ela disse: não traga não que amanhã eu vou ai... (D. MIRIAM) 
 
A família que tá tomando conta dele deve levar ele prá uma atividade. 
Porque mesmo as pessoas que não conseguem trabalhar tem que ter uma 
atividade de alguma forma que eu não sei explicar. É assim uma ocupação. 
Porque a pessoa não pode, mesmo sendo doente mental viver parado lá. 
Nem que fosse uma distração, mas tem que fazer e a família ta incumbido 
de cuidar. Agora quando não tem família, ai é mais complicado. Tem muita 
gente que larga a pessoa no hospital. (D. EMÍLIA) 

 

A família é um elemento decisivo na constituição daquilo que CASTEL (in: 

LANCETTI,1993, p.42) chama de “proteção aproximada”. Mesmo com todas as 

metamorfoses sofridas nas últimas décadas, para o referido autor, a família ainda é 

o último refúgio contra a “dureza metálica do mundo moderno” (id.ibid., p.41). 

SOARES e MENEZES (2001) reforçam a importância da família nesse cuidado e 

destacam também o dispêndio de tempo dedicado regularmente pela família ao ente 

com transtornos mentais. No referido estudo, os autores relataram que nas duas 

semanas que antecederam a coleta, todos os familiares declararam ter gasto mais 

de 15 horas nos cuidados gerais dirigidos ao usuário. 

 

A convivência em família nos dias atuais difere significativamente do que ocorria há 

algumas décadas, quando as famílias eram formadas por uma extensa prole, havia 

maior proximidade entre parentes de gerações diversas e os vínculos eram em 

geral limitados apenas pela cessação da vida. SCOTT (2005) enfatiza o efeito da 

urbanização sobre a organização das famílias, sendo comumente observado que 

as mesmas têm reduzido de tamanho, se concentrado nos grupos domésticos de 

forma que as grandes famílias patriarcais estão com seu fim decretado. O novo 

modelo de famílias com proles reduzidas, onde todos os membros adultos 

precisam trabalhar, reduz as possibilidades de acolhimento de um familiar que 
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demande maiores cuidados e, em geral, um único membro do grupo finda 

assumindo esse papel com sérios danos à própria saúde. MIRANDA, PENNINI E 

ALOMÁ (2003) destacam que a falta do apoio intergeracional observada há alguns 

anos pode funcionar inclusive como um fator de risco para o agravamento de 

transtornos mentais. 

 

Os familiares que caracterizaram a temática da classe foram D.Miriam (tia de 

Telma) e D.Emília (mãe de Priscila). Em suas falas é possível perceber claramente 

que os familiares de pessoas com transtorno mental têm grande necessidade de 

escuta e acolhimento. A participação na pesquisa foi considerada por alguns como 

uma oportunidade de desabafo com uma pessoa que não tinha nenhum vínculo 

com o serviço, e que inclusive não possuía elementos para emitir algum juízo de 

valor. Nessa classe, encontram-se depoimentos que abordavam o sofrimento 

vivenciado em vários momentos da vida, os conflitos intra-familiares ocorridos no 

passado, bem como aqueles relacionados a outros membros do grupo familiar. Em 

alguns momentos durante as entrevistas evidenciou-se inclusive certa dificuldade 

para manter a temática dos depoimentos dentro dos objetivos do estudo. 

 

Algumas famílias convivem em ambiente de privações intensas, outras têm mais de 

um membro com transtorno mental vivendo sob um mesmo teto, convivem em um 

ambiente familiar de relações conflituosas e em alguns casos o sofrimento mental 

ainda soma-se ao físico. Apesar de aparentemente não ser possível relacionar a 

classe com os objetivos propostos no estudo, cabe nesse momento um reforço 

sobre a necessidade de acolhimento às famílias de pessoas com transtornos 

mentais, considerando também até que ponto os serviços de saúde têm 

competência técnica e legal para absorver essa demanda familiar que em geral tem 

sua saúde comprometida por fatores que envolvem fatores biopsicossociais. 

 

 A tia de Telma fala com detalhes sobre a situação em que a mesma veio residir na 

sua casa. Antes mesmo de apresentar sinais clínicos do transtorno mental, após a 

separação do esposo, acolheram Telma em casa, porém frequentemente ela era 

tratada com desprezo. D. Miriam refere que  

 
hoje em dia a mãe dela não quer saber dela, nem as irmãs. É tudo 
afastada dela, sabe porque? Quando ela começou assim... parece que foi 
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quando ela separou do marido. O marido separou, ela ficou com dois 
filhos, foi morar na casa da mãe. Ai fica aquele negócio. Quando a pessoa 
casa que volta prá casa dos pais já não é mais como era. (D. MIRIAM) 

 

Após a constatação do transtorno, Telma não foi mais recebida na casa de sua 

genitora e seus filhos estão sob a guarda do pai (ex-marido), porém eles vivem 

com a avó materna. D. Miriam foi a única pessoa disposta a acolher Telma em 

casa. Ela conta que 

 
um dia ela (Telma) chegou lá em casa magrinha, tremendo tanto, ai 
perguntando se ela podia passar uns dias lá em casa. Pode vir. Ai meu 
marido disse: não, venha, pode vir, ai ela foi lá prá casa. Ai a gente 
começou a cuidar dela, aconselhava, conversar, e tal, dando assim 
medicamento a ela, alimentando ela direitinho, ai ela foi se levantando, 
ficou até gordinha, mais forte... (D. MIRIAM) 
 

Telma ainda hoje não conseguiu fixar-se por muito tempo numa ocupação, pois 

apresenta recaídas freqüentes, geralmente relacionadas a decepções de cunho 

afetivo e isso interfere no seu desempenho laboral. 

 

D. Emília é mãe de Priscila. Ela também relata que de início teve grandes 

dificuldades na convivência com sua filha, no entanto fala desse sofrimento como 

algo do passado. Para ela, antes de receber informações claras da equipe do 

CAPS, a convivência era bem mais difícil. Hoje ainda existem problemas, mas 

consegue contorná-los com mais facilidade que antes. A genitora relata: 
 
Ai foi muita confusão com esses namorados dela! Tudo assim: decepções, 
uma atrás da outra. Ela nunca namorou um rapaz prá dizer assim: -Esse é 
legal. [...] Pior de tudo foi que ela disse que ele confessou prá ela que 
fuma maconha... olha, essa menina só tem sorte prá arrumar coisa ruim. 
Olha ninguém agüenta mais não. Fiquei muito aperriada e ainda estou... 
[...] ai ela faz qualquer grosseria ai eu fico calada prá não irritar ela. Agora, 
né, porque antes eu não ficava. (D. EMÍLIA) 

 

Atualmente D. Emília reconhece as limitações da filha, mas está orgulhosa pela 

sua capacidade de superação. Incentiva os projetos futuros da mesma e acredita 

que a sua reinserção no trabalho é algo que acontecerá em pouco tempo. 

 

De acordo com TUCCI, KERR-CORRÊA E DALBEN (2001) as pessoas com transtornos 

afetivos sofrem comprometimento principalmente nas esferas das relações sociais 

e no ambiente de trabalho de forma que 1/3 das pessoas têm um desempenho 

ruim tanto no trabalho como nas relações em geral. Os autores ressaltam, porém, 
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que “a qualidade emocional do ambiente familiar é preditor significativo do início e 

do curso dos transtornos afetivos” (p.85). Entre os principais achados os autores 

apontaram que quanto pior o relacionamento familiar, pior também o ajustamento 

social. Por outro lado, quando os familiares participam do tratamento, este tem um 

efeito positivo, havendo maior entendimento e aceitação do transtorno. 

 

A atuação das famílias pode ser considerada um elemento estratégico na 

reabilitação da pessoa com transtorno mental. Essa família, entretanto precisa ser 

acolhida em suas fragilidades, pois de outra forma não estará instrumentalizada 

para participar desse processo. As famílias devem ser consideradas entre os 

compromissos primordiais dos serviços de atenção em saúde mental, pois sem o 

suporte familiar todas as outras ações têm seus resultados comprometidos. 

Campos e Soares (2005) reforçam as observações acima ao afirmar que não basta 

instrumentalizar as famílias para os cuidados. É preciso considerá-las também 

como pessoas que precisam de cuidados. 

 
 
4.4. A atuação dos Técnicos de Referência na reabilitação para o trabalho. 
 
A análise dos dados referentes ao grupo de Técnicos de Referência (TR) foi 

realizada a partir das entrevistas com o grupo de profissionais que atuavam nos dois 

serviços selecionados. Além das entrevistas, as anotações de campo, fruto das 

observações da pesquisadora durante a coleta de dados e das etapas que 

antecederam a mesma, foram essenciais como dados subjetivos de pesquisa à 

análise e discussão dos dados. Não foi observado nenhum tipo de resistência à 

participação no estudo, pelo contrário, à medida que os TR tomavam conhecimento 

sobre a proposta de trabalho, tornavam-se interessados inclusive em indicar 

usuários que poderiam atender os critérios de inclusão da pesquisa e colegas com 

vivências na atividade de (re)inserção.  

 

As entrevistas foram gravadas em meio digital com consentimento dos participantes. 

Apenas um dos entrevistados não consentiu com o uso do gravador de voz. Em 

respeito à sua decisão, a sua fala foi registrada manualmente na sua presença, 

durante a entrevista. Para tornar o corpus mais rico na diversidade de informações, 
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procurou-se representar de forma equivalente os dois CAPS participantes e as 

quatro categorias profissionais que atuam nesses serviços como TR, que são: 

assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros e terapeutas ocupacionais. Apesar dos 

médicos, educadores físicos, arte educadores, pedagogos entre outros, serem 

profissionais presentes nos serviços, não fizeram parte do grupo por não atuarem 

como TR. 

 

A fim de procurar preservar a identidade dos participantes, foram atribuídas aos 

mesmos as iniciais “TR” acompanhadas por uma seqüência um número que 

corresponde a cada técnico aleatoriamente (TR 01, TR 02,...). Tal opção é justificada 

pelo fato de apenas um dos entrevistados ser do sexo masculino. Caso fosse 

atribuído um pseudônimo em que se estabelecesse alguma relação com gênero, 

facilmente seria violado o sigilo das respostas do mesmo. 

 
O grupo de técnicos foi constituído por catorze TR, sendo treze do sexo feminino e 

apenas um sexo masculino, oito do CAPS Esperança e seis do CAPS Espaço Vida. 

 

29% 29%

21% 21%

Psicologia

T. Ocupacional

S. Social

Enfermagem

 
Gráfico 5 - Distribuição dos TR 
entrevistados segundo a categoria 
profissional. Recife, 2006. 

Fonte: dados coletados pela 
autora, 2006. 

 

Quanto à idade dos participantes, foram definidos três grupos etários e a maioria dos 

entrevistados concentrou-se numa faixa etária entre 30 e 45 anos. 
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Gráfico 6 - Distribuição dos TR 
participantes quanto à faixa 
etária. Recife, 2006. 

Fonte: Dados coletados pela autora, 
2006. 

 
Quanto ao tempo de serviço e o tempo de atuação em CAPS, observou-se que a 

maioria dos entrevistados está há pouco tempo nos serviços. O gráfico 7 estabelece 

uma correlação entre o tempo de serviço, o tempo de atuação em saúde mental e no 

CAPS, sendo possível constatar que na maioria dos casos o tempo de atuação em 

CAPS coincide com o tempo de atuação em saúde mental. Como exceção, 

encontram-se os psicólogos que por formação atuam com saúde mental. Além 

destes, apenas dois profissionais afirmaram trabalhar em outro serviço de saúde 

mental antes de vir para o CAPS.  

 

Os entrevistados apresentaram um tempo relativamente curto de experiência em 

CAPS. Isso pode ser compreendido pelo fato dos CAPS terem iniciado na cidade do 

Recife na última década. Além desse fator, há aproximadamente cinco anos foi 

realizado um concurso público para substituição dos TR que mantinham vínculos por 

contratos. Logo, os primeiros técnicos não se encontram mais nos serviços, exceto 

aqueles que conseguiram permanecer através de aprovação por concurso. 

 



 199

0

10

20

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tempo em
Caps

Tempo em
saúde
mental
Tempo de
serviço

 
Gráfico 7 - Distribuição do tempo de serviço, em 
saúde mental e em CAPS dos TR entrevistados 
que atuam nos CAPS da cidade do Recife. Recife, 
2006. 

Fonte: Dados coletados pela autora, 
2006. 

 

O ALCESTE identificou 14 UCI que correspondem ao total das entrevistas 

realizadas com os técnicos. O programa dividiu o corpus em 823 UCE das quais 

foram selecionadas 498 (60,51%). Observando-se o dendrograma (Figura 7), é 

possível identificar que o software dividiu o conteúdo das falas dos TR em dois 

grandes grupos e que cada um foi formado por duas classes, perfazendo um total de 

4 classes.  
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Figura 7 – Dendrograma com análise ALCESTE das 
entrevistas aos TR participantes do estudo, 
Recife,2006.  

Fonte: dados coletados pela autora, 2006.

 

As classes 1 e 2 discutem temas relacionados à política de saúde mental, sendo a 

classe 1 mais preocupada com o CAPS e seu papel na clínica e no cuidado da 

pessoa com transtorno mental. A classe 2 enfoca o papel do Estado na reinserção 

social como um direito de todo cidadão. Já as classes 3 e 4 foram agrupadas por 

discutirem o processo de reinserção de forma problematizada. Na classe 3 observa 

aspectos objetivos das possibilidades de reinserção numa perspectiva mais político-

Classe 2 
130UCE : 26.10 % 

Variáveis descritivas 
Categoria: A. Social 
CAPS: Esperança 
Idade:  30 a 45 anos e 
>45 anos 
 
Palavras de maior 
associação: 
Presenças χ2 

Sociedade(s)     73.80 
Forma (r )        31.59 
Dentro             25.29 
Cultura (l)        21.60 
Verdade 20.49 
Pesso (al)        20.41 
Principal          20.10 
Políticas 
publicas 

20.10 

Inserir 18.73 
Doido (s) 17.19 
Através  17.19 
Comunidade 15.59 
Loucura 15.37 
Alternativa       15.24 
Mundo 15.24 
 
AUSÊNCIAS     χ2 
*id_2             -23,56      
*cat_4           -21,27 
*nr_12           -16,12 
Usuário+       -13,54 
*nr_08           -13,38 
*nr_06           -11,28 
Medica<        -10,88 

Classe 3 
67UCE: 13.45 % 

Variáveis descritivas 
Idade: > 49 anos 
Profissionais: 
Psicólogos  
CAPS Esperança 
 
Palavras de maior 
associação 
Presenças χ2 
conseguiu     51.57 
ela+              45.24 
tinha             43.46 
dela              35.67 
teve              34.15 
pintura+        32.49 
bijouteria+    32.49 
materi+         31.84 
comecou      25.94 
voltou           25.47 
trabalhava    25.47 
dizer             25.47 
projeto+        21.12 
Comprar       20.49 
pouco+         19.61 
 
 
AUSÊNCIAS      χ2 
*sx_2              -72,94 
*id_2              -14,45 
Acho               -13,72 
Tem+              -11,06 
 

CLASSES

Classe 1  
141UCE: 28.31 % 

Variáveis descritivas 
Categorias: Psicólogo e A. 
Social 
Idade < 29 anos 
CAPS E. Vida 
 
Palavras de maior 
associação: 

Presenças χ2 
CAPS 46.99 
Proposta (s)      30.41 
Hospital             20.69 
Serviço (s)         20.36 
principalmente  20.36 
Atendimento      19.13 
Técnico (s)        18.34 
Estrutura           18.34 
Apesar              17.98 
Medico (s)         16.57 
sintomas           14.03 
Equipe (s)         13.43 
Texto (s)            12.79 
Humano (s)       12.79 
 
AUSÊNCIAS      χ2 
*nr_3             -21,56 
*sx_1             -21,56 
Ai                   -19,57 
Vai                 -16,10 
*cap_2           -15,87 
Del+              -15,66 
*nr_08           -15,20 

Classe 4 
160UCE: 32.13 % 

Variáveis descritivas. 
Profissionais: 
Enfermeiros e T. 
Ocupacionais 
Idade: 30 a 45 anos 
CAPS Esperança 
 
Palavras de maior 
associação 
Presenças χ2 

Casa              40.59
Dela (e)          34.47
Ele (s)            30.69
Vai                  24.92
Aposentado- 
ria               

21.56

Tempo            19.19
Dinheiro         19.16
Tenho             18.97
Diz                  18.97
Ninguém        17.18
Minha (s)        15.67
querem           15.00
digo                15.00
Volta (r) 14.78
Nada 14.78
 
AUSÊNCIAS      χ2 
*cat_1              -41,15 
*id_3               -39,10 
*nr_3               -22,70 
*sx_1               -22,70 
Cap+                -19,96 
*cat_3              -19,60 
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ideológica, enquanto a classe 4 aborda o mesmo assunto sob um olhar mais 

realista, considerando as dificuldades que comumente são evidenciadas (Figura 8). 

 

 
Figura 8 - Distribuição das classes encontradas 
pelo ALCESTE nas entrevistas aos TR 
entrevistados nos CAPS da cidade do Recife, 
2006. 

Fonte: Dados coletados pela autora. 
Recife, 2006.

 

 

4.4.1. O papel do CAPS no acolhimento e ressocialização das pessoas com 
transtorno mental. 
 
Antes de descrever propriamente a atuação dos CAPS no processo de reinserção os 

TR foram estimulados a comparar o modelo manicomial com o que se espera dos 

serviços substitutivos. Tal provocação surge a partir da necessidade de saber até 

que ponto os TR estavam cientes dos princípios da reforma psiquiátrica e como eles 

avaliavam o processo de implantação em curso. 

 

Como já foi dito anteriormente, a classe 1 congrega temas relacionados às 

estratégias utilizadas para reinserção social no ambiente hospitalar e o que começa 

a ser feito hoje nos CAPS. 

 

Ao comparar a assistência psiquiátrica prestada nos hospitais fechados e nos CAPS, 

os TR convergem na maior parte dos pontos analisados. Todos concordam que o 

Classe 1 
 

O papel do CAPS no 
acolhimento e 

ressocialização das pessoas 
com transtorno mental. 

Classe 2 
 

Papel do Estado na 
reabilitação para o 
trabalho como um 
direito do cidadão 

Classe 3 
 

Possibilidades de 
reinserção no 

trabalho. 
 

Classe 4 
 

Limites à reinserção 
no trabalho. 

Total das Entrevistas

Políticas de saúde mental 
aspectos teóricos 

Análise do processo de reinserção 
no mercado de trabalho 
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manicômio não dá conta de resgatar características essenciais inerentes ao ser 

humano, como a necessidade gregária e a liberdade de ir e vir. Nos CAPS 
 

Aquela pessoa é acolhida, participa das atividades durante o dia, volta pra 
casa, ele não perde o contato com a família, com a comunidade dele, 
enquanto que no hospital ele vai passar aquele determinado tempo sem 
sair, perde o contato. E se por um lado existe o investimento na melhora 
dos sintomas, por outro lado a gente vê que vai criando outros sintomas. A 
permanência na instituição vai quebrando aquele vínculo com a família, vai 
dificultando a realização do próprio cuidado, das atividades diárias, tudo 
isso é prejudicado quando se está num hospital. (TR 02) 
 
a proposta do CAPS consegue ser superior principalmente pelo fato de 
trabalhar projetos terapêuticos específicos para cada pessoa. As ações são 
mais individualizadas. (TR 06) 
 
não existe qualidade de vida quando você passa sua vida cerceado de sua 
liberdade. Sem objetivos, prostrado em cima de uma cama, fumando, mal 
se cuidando, só em cima de se relacionar com doença, doença, doença, 
sem objetivo algum. (TR 12) 

 

MATARAZZO (1993) considera que pensar num modelo substitutivo nada mais é que 

pensar em um modelo assistencial com diversas modalidades de atendimento, mais 

voltadas à comunidade e às necessidades do cidadão com transtorno mental, num 

tratamento mais humanizado, mais socializante, mais solidário e mais eficaz. 

 

O hospital psiquiátrico não foi idealizado para fins de socialização. Seu objetivo 

desde o princípio foi deixar longe dos olhos da sociedade aqueles que dela 

destoavam, ora sob a justificativa de proteger a sociedade, ora para proteger os 

próprios usuários de suas manifestações. Nessa lógica, só seria possível sair dos 

limites dos seus muros no caso de um reenquadramento ao modelo hegemônico. O 

TR 03 destaca a necessidade de estar atento a esse comportamento pois 
 

quando você tira e coloca dentro de um hospital, na verdade é como se, 
você pudesse fazer uma abstração, uma parte você vai tirar. Você tira uma 
parte põe nos presídios, tira outra parte põe nos manicômios, já se viu que 
não tem futuro. Tira as crianças da rua, bota numa instituição. Tira o louco 
bota no hospital. Você tira as pessoas usuárias de droga bota dentro né, os 
traficantes, vai prendendo, deixa uma parte, é como se fosse uma tentativa 
de assepsia da sociedade. (TR 03) 

 
Confirmando a opinião acima, para o TR 13, o CAPS é  

 
mais humano, ele (CAPS) consegue enxergar a inserção social, porque o 
hospital não pensa na reinserção, senão ele está se negando. (TR 13)  
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A cronificação dos sintomas é, sobretudo, a cronificação da falta de recursos 

institucionais e, neste sentido propõe descronificar a instituição, o que significa 

modificar regras não mais funcionais, mas de valorização dos sujeitos nas suas 

funções dentro das instituições, suas individualidades e a criatividade dos 

trabalhadores de saúde. Significa destruir regras manicomiais considerando-se os 

direitos de liberdade de cada um, que certamente modificará a dinâmica dos 

hospitais psiquiátricos. Significa, enfim, transformar as relações de poder existentes 

entre instituição e indivíduo (não mais paciente), compreendendo-o como membro 

de um grupo social (MATARAZZO, 1993). 

 

MATARAZZO (ibid) defende a hospitalização como estratégia fundamental na definição 

diagnóstica e terapêutica de alguns casos com maior gravidade ou ainda com maior 

complexidade. A autora, entretanto não expõe nenhum argumento que justifique a 

necessidade de que casos graves não sejam acolhidos nos serviços tipo CAPS, em 

sua modalidade intensiva ou ainda em leitos psiquiátricos em hospitais gerais. É fato 

que alguns casos clínicos exigem por algum tempo uma maior proteção tanto para o 

usuário como para a comunidade, mas esses podem ser considerados minoria e 

para os mesmos existem outras formas de proteção além do manicômio. Para os 

demais, o CAPS é um espaço terapêutico que consegue dar conta da crise sem 

excluir inteiramente do convívio social.  

 

A despeito dos depoimentos acima, SPINOLA (2007), presidente do Departamento de 

Psiquiatria da Federação Brasileira dos Hospitais, defende o hospital psiquiátrico 

como espaço mais adequado ao tratamento do transtorno mental e o comparara à 

realidade das clínicas psiquiátricas nos hospitais gerais. Ele coloca como argumento 

a falta de estrutura física e preparo técnicos da equipe dos hospitais gerais para 

essa clientela específica. Seus argumentos, entretanto, são questionáveis pelo fato 

de que os hospitais gerais podem adequar-se para acolher essa clientela com 

necessidades específicas, da mesma forma que o faz com as demais 

especialidades, sem precisar necessariamente excluir inteiramente do convívio 

social e familiar por tempo indeterminado. Por outro lado, a ampliação da rede de 

CAPS III (24 horas), certamente poderia contribuir de forma decisiva com o impasse 

decorrente das situações de crise que envolvem riscos. 
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A falta de informações entre os trabalhadores da saúde mental pode ser 

considerada um dos fatores que dificultam a execução de estratégias de reinserção. 

Em alguns momentos foi possível perceber que os técnicos não sabiam como 

ocorria a reinserção no trabalho e inclusive atribuíam a responsabilidade a uma 

categoria profissional específica. O presente estudo foi inclusive utilizado como 

exemplo de tentativa de romper com o silêncio a respeito do tema. A falta de 

discussões sobre um determinado assunto impede que a importância do mesmo 

seja reconhecida. Durante as entrevistas, foi possível observar que alguns técnicos 

pareciam despertar para o assunto na medida em que falavam e os mesmos se 

surpreendiam pelo fato de até então não terem pensado demoradamente sobre o 

tema.  
 

Até porque a gente não tem assim o contato prá esse tipo de informação, 
se tá trabalhando, ou se não... (TR 09) 
 
A gente tem que trabalhar a questão da reinserção que a família tende a 
esconder um pouco. Não sei o que a gente pode pensar porque tem várias 
situações, e acho que a partir de um trabalho desse a gente tem até como 
esclarecer um pouco mais. [...] E é isso que é importante, porque a partir 
desse trabalho, é importante a reinserção, desmistifica. Essa é a palavra. 
(TR 09) 

 

Outra questão que não está clara para alguns técnicos, passa pela discussão sobre 

políticas públicas e direitos de cidadania. Tais temas que deveriam fazer parte do 

cotidiano de todos os profissionais são centralizados nos assistentes sociais e 

alguns psicólogos. Um dos técnicos afirmou: 
 

Eu acho que muitas vezes a gente passa um pouco essa responsabilidade 
pras assistentes sociais porque elas estão mais preparadas prá isso. (TR 
14) 

 

O trabalhador em saúde mental tem dificuldade para compreender a realidade social 

de sua clientela pelo fato de não ter em nenhum momento de sua formação 

participado do universo das classes populares. A academia tem concentrado suas 

atenções para uma realidade altamente tecnológica, com enfoque na individualidade 

e na ação curativa, deixando à margem questões sociais. Segundo RODRIGUES E 

FIGUEIREDO (2003, p.119), a base deixou de ser o doente, passou a concentrar-se na 

doença e privilegiar a “competência técnica em detrimento da sensibilidade social, 

desconsiderando o ponto de vista do paciente”. 
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Os autores acima também alertam para a necessidade dos técnicos terem total 

compreensão sobre a necessidade de se manter a integralidade das ações como 

princípio, pois de outra forma incorreria na dicotomia entre o corpo e a vida 

psicossocial. 

 

A importância dada ao treinamento e capacitação dos profissionais da saúde mental 

é algo percebido pela psiquiatria Cubana desde 1995 (GARCIA ET AL., 2004). Neste 

país, que a despeito de todas as dificuldades vividas, consegue manter padrões de 

assistência à saúde comparáveis aos de primeiro mundo, a atenção dada ao 

treinamento e capacitação de seus técnicos pode ser apontada como uma das 

razões do seu sucesso. Atividades de educação em serviço, incentivo a cursos de 

mestrado e doutorado e revisão contínua dos conteúdos ministrados, demonstram a 

preocupação de promover um estilo de vida saudável e melhorar a qualidade de vida 

da população. Consequentemente, não é preciso tecer grandes discussões a 

respeito da qualidade dos serviços de saúde em Cuba.  

 

VIETTA E KODATO (2001) realizaram estudo com enfermeiros psiquiátricos e entre 

outras questões, perguntaram sobre os fatores que poderiam contribuir para que os 

mesmos tivessem um transtorno mental. Entre os resultados os autores concluíram 

que os enfermeiros preferem atribuir sua susceptibilidade para desenvolver um 

transtorno mental a fatores biológicos como herança genética, condição física e 

exposição à carga de desgastes, sem fazer referências diretas à situação da 

sobrecarga de trabalho, dupla jornada de trabalho e a situação da mulher-

trabalhadora (este último aplicável a maior parte dos entrevistados). Tal falta de 

conscientização pode ser um reflexo da situação alienada de trabalhadores que não 

conseguem estabelecer relações entre o micro e o macro na sociabilidade em que 

vivem.  

 

Em algumas falas foi possível observar que, apesar da proposta integradora e 

interdisciplinar preconizada pelos documentos da reforma psiquiátrica, ainda há uma 

nítida divisão de tarefas dentro dos serviços, associada ao desconhecimento sobre 

as atividades de reinserção da própria instituição. Ao perguntar sobre o processo de 

reinserção no trabalho desenvolvido dentro do serviço em que atuam, alguns 

técnicos demonstraram pouco envolvimento com o tema ao responder: 
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Eu acho que essa informação... como eu não participo do cuidado não 
intensivo que é mais voltado prá isso, a gente sabe que todos os cuidados 
têm um pouco da reinserção,  mas os técnicos que estão mais envolvidos 
com esta questão da reinserção são os técnicos do cuidado não intensivo, 
então eles podem responder melhor do que eu.” (TR 14) 
 
A gente tem um grupo aqui... deixa eu me lembrar o nome do grupo... não-
intensivo, que trabalha essa questão da alta, o que eles vão fazer após a 
alta e nós já temos uma paciente, aliás uma não. Tem várias... (TR 08). 
 
o desafio maior na questão da reinserção é justamente as pessoas 
mudarem esse paradigma. Porque até o profissional ele tem que está se 
policiando prá ele não ter essa visão. Imagine as pessoas leigas, que vão 
viver dentro dessa visão. Não acreditam. Então muita gente não tem 
acolhimento. Com a questão do preconceito, do doido, do medo, da coisa 
totalmente mistificada. Esse é o maior desafio (TR 11). 

 
CASTRO E PICCININI (2002) reforçam a importância do trabalho de uma equipe 

multiprofissional no atendimento e no acolhimento de pessoas que convivem com 

pessoas com enfermidades crônicas. Para os autores, a assistência não deve 

limitar-se aos aspectos clínicos, mas também às repercussões psicológicas e sociais 

do usuário e sua família. A proposta de trabalho na perspectiva anti-manicomial 

requer a articulação de todos os elementos para que o trabalho possa ter um 

potencial transformador (SILVA; BARROS, 2005). Da mesma forma, a falta de uma 

visão ampliada dos rebatimentos que envolvem a questão, considerando as 

especificidades de cada caso, pode comprometer o sucesso do tratamento. 

 

Ainda sobre a necessidade do trabalho interdisciplinar, SARACENO (in: PITTA,1996, 

p.14) é categórico ao afirmar que a reabilitação é uma necessidade ética e portanto 

deve pertencer a todo grupo de profissionais envolvidos na assistência em saúde 

mental. Para o autor, 

 
todos têm o direito e o dever de estarem envolvidos na discussão sobre o 
que é reabilitação, o que é reabilitar? [...] isso não é uma tecnologia, isso é 
uma abordagem, uma estratégia que implica muito mais do que 
simplesmente passar um usuário, um paciente, de um estado de 
desabilidade a um estado de habilidade, de um estado de incapacidade 
para um estado de capacidade. 

 

Além da reabilitação para o mercado de trabalho, a reinserção social foi amplamente 

discutida pelos TR durante seus depoimentos. Uma questão emergente foi a 

necessidade dos CAPS abrirem suas portas para o que acontece além de seus 

portões. Fica claro para os TR que para a reforma acontecer de fato, ou seja, que 

ela consiga trazer o indivíduo alienado novamente ao convívio social e a todas as 
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funções que são inerentes ao cidadão, o CAPS não pode permanecer fechado ao 

que acontece na sociedade. No momento são poucas as iniciativas dos serviços que 

acontecem fora de seus limites geográficos. Apesar dos portões estarem abertos, as 

mentes de todos envolvidos (usuários, técnicos e familiares), ainda não 

acompanharam os portões e permanecem na lógica de funcionamento interno, com 

saídas ocasionais. Para os TR, o CAPS  

 
só vai funcionar se ele conseguir entrar nas coisas da cultura do bairro, da 
localidade e se inserir nas coisas que estão acontecendo. Porque é lá que 
ele vai encontrar os doidos que vão ser aceitos, muitos estão ai e inseridos. 
Os profissionais dos CAPS precisarão ir até às comunidades buscar pólos 
alternativos e marginais de inserção. Pois esse negócio de lidar com os 
doidos no CAPS e ignorar o que acontece fora é complicado. (TR 03) 
 
Eu acho que o CAPS ainda é prá dentro, entendeu? Você vê que existem 
muitas oficinas em CAPS prá dentro. Uma coisa bem... cadê a 
transversalidade? Faz as coisas pros seus usuários, pros seus familiares, 
entendeu? Quando tem que botar isso prá rua, prá provocar essa 
transversalidade. (TR 04) 
 
Acredito que quando começarmos a transpor os limites dos serviços e 
passarmos a participar da ressocialização no ambiente social do usuário 
isso tornará o processo mais fácil pois estaremos em condição de atuar com 
conhecimento dos fatos e até mesmo com mais credibilidade por parte dos 
usuários que nos terão por perto num primeiro momento de ressocialização. 
(TR 06) 

 
A ressocialização é um pressuposto para o reingresso ao trabalho. Por outro como 

refere MANUEL CASTELLS (1999), a exclusão social é de fato o processo que não 

permite a uma pessoa o acesso ao trabalho no contexto do capitalismo. SARACENO 

(1998) reforça a importância do lócus para o prognóstico do tratamento 

implementado, quando afirma que  
 
um dos aspectos mais importantes da psiquiatria, é onde se faz a 
psiquiatria. Então o problema central é o problema dos serviços, é o 
problema da reabilitação oferecida dentro de um sistema de serviço que 
permite continuamente levar em conta contemporaneamente, as variáveis 
que são o paciente como sujeito, o micro contexto do paciente, o macro 
contexto do paciente e o contexto mesmo do serviço. A clínica tradicional 
não entende, todavia que o ponto crucial é o serviço e não o tratamento. A 
clínica segue descrevendo tratamento e nunca descreve serviços 
(SARACENO, 1998, p. 80). 

 
 
4.4.1.1. CAPS: Incentivo ou desestímulo à inclusão? 

 
A participação nos espaços sociais mais nucleares (a exemplo da família e 

comunidade) é uma necessidade que, para alguns portadores de transtornos 
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mentais, ainda antecede a reinserção no trabalho. É preciso estar na sociedade para 

então tornar-se um membro produtivo. De acordo com alguns técnicos, a política de 

saúde mental deve avançar no processo de reinserção social, pois de outra forma 

corre-se o risco de estar criando serviços que apesar de abertos, permanecem 

isolando seus usuários do convívio social. Para os técnicos, 
 
Além da discriminação da sociedade, ele mesmo (precisa) se achar 
integrante daquele ambiente, da comunidade, porque o que a gente vê é 
que ele fica muito em CAPS, porque acha que aqui é o local. Então prá 
você tirá-lo daqui, até por conta da parte social, porque aqui é um paraíso, 
assim entre aspas. (TR 01) 
 
a gente vê que eles fazem esses trabalhos mas não conseguem se desligar 
muito do CAPS. Continua sendo uma instituição que eles ficam presos a 
ele. Não conseguem ter uma vida assim independente. Agora tá se 
implantando ainda. Tem muita coisa prá fazer. Tem que trabalhar a família, 
trabalhar o próprio usuário e tentar ver esse retorno. (TR 08) 
 
É como um útero... e ai é bom ficar quentinho, ficar protegido, mas a 
dificuldade que a gente tem é como, o que fazer, que ponte a gente vai ter, 
como abordar, porque geralmente essas pessoas tem dificuldade de sair e 
quando saem com pouco tempo voltam. Então assim a gente precisa 
discutir também de forma clínica a abordagem dessas pessoas. (TR 10) 

 
Geralmente usuários e seus familiares fazem uma avaliação positiva dos CAPS. 

Mesmo entre aqueles que não tiveram experiência com instituições fechadas é 

possível encontrar muitos elogios. MELLO (2005) destaca que serviços tipo CAPS 

prestam uma atenção personalizada às pessoas num momento difícil da vida e isso 

resulta na criação de um vínculo muito forte entre as partes. 

 

SARACENO (in: PITTA,1996) alerta para que a reabilitação praticada na forma de 

oficinas artísticas, não seja vista como sinônimo de cidadania. Para o autor, a 

cidadania pode passar por essa modalidade de reabilitação, mas não pode parar 

nela: “não necessitamos de esquizofrênicos pintores, necessitamos de 

esquizofrênicos cidadãos” (p.16). Os locais onde se desenvolvem atividades de 

reabilitação precisam interagir com os demais espaços sociais para que não criem 

uma nova modalidade de situação asilar. 

 

A transformação do CAPS em ambiente preparatório para reinserção é vital para o 

sucesso da reforma psiquiátrica. CAMPOS (1992) considera que o objetivo de todo 

trabalho terapêutico é ampliar a capacidade de autonomia do paciente. Alguns 

aspectos da assistência psiquiátrica levam à cronicidade, na medida em que esta 
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não oferece respostas às crises e a seus significados, desconsiderando a 

interdependência dos problemas psicofísicos-sociais, permitindo que estes e o mal 

estar se cronifiquem.  

 

Além da necessidade de qualificação profissional para abordar pessoas com esse 

tipo de sofrimento, os técnicos também destacaram que 
 

agora uma coisa é importante: é que o profissional acredite nessa 
possibilidade. Porque se o profissional não acredita, tem aquela visão 
fatalista, mas tem uma visão, uma compreensão de cada caso, do potencial, 
o protagonismo é possível. É possível desenvolver o protagonismo nos 
usuários (TR 11). 

 

A necessidade dos TR acreditarem na reinserção também foi percebida por BOND ET 

AL. (2001) quando avaliaram programas de reinserção no trabalho. Segundo os 

autores, alguns técnicos vêem os usuários como pessoas desinteressadas pelo 

trabalho e resistentes às mudanças. Outros problemas encontrados foram: falta de 

avaliações regulares das ações, recursos federais escassos e desmotivação da 

equipe, principalmente porque as decisões costumam ocorrer de cima para baixo, ou 

seja, sem a participação das partes interessadas Estas dificuldades fazem com que 

os técnicos não acreditem na proposta de reinserção. 

 

Quando o TR acredita no que faz, ele consegue transmitir esses valores para 

aqueles com quem está trabalhando, e eles, usuários e familiares passam a investir 

em algo que lhes foi assegurado como possível. Em seu trabalho o técnico 

comprometido  
 
começa resgatar as experiências de antes da doença, de antes desse 
período grande de hospitalização. O que ele fazia. Ai você começa a ver um 
resgate e começa a fazer comparação, dizer: - Ah, mas aqui é bem melhor, 
ai a gente coloca: não é porque aqui é bem melhor. É porque você está 
começando a ver que você tem direitos. (TR 01) 

 

LUSSI, PEREIRA E PEREIRA JÚNIOR (2006), reforçam a importância do técnico ao 

passar confiança e acreditar no potencial daquele que assiste. Para os autores, 

quando a pessoa acredita que é incapaz ou impotente diante das adversidades, 

surge um estado de inércia e diminuição de sua condição de enfrentamento. A 

importância do apoio técnico, já tão reforçada nesse estudo, não pode, entretanto 

ser vista isoladamente como a solução para o desafio da reinserção no trabalho. O 
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referido processo de reinserção envolve múltiplas dimensões, logo, apesar do 

acolhimento técnico e o suporte da rede social serem pontos fundamentais, estes 

não dão conta de todas as interfaces envolvidas.  

 

 

4.4.2. O papel do Estado na reabilitação para o trabalho como um direito do 
cidadão. 
 
A classe que discute a reinserção no trabalho como um direito de cidadania foi 

composta predominantemente por profissionais do serviço social. Nesta são 

apresentadas as falas que discutem o direito ao trabalho e a importância do mesmo 

para a pessoa e qual o compromisso do Estado para como os cidadãos que passam 

por um transtorno mental na opinião dos TR. 

 

Conhecer a importância do trabalho para os TR pareceu ser algo muito relevante na 

compreensão das possibilidades desse técnico estar motivado a promover ou não a 

volta dos usuários ao mercado de trabalho. Quando a pessoa não acredita em algo 

que diz, dificilmente conseguirá convencer outras pessoas. Mesmo que as palavras 

transmitam uma mensagem favorável, a comunicação não verbal fará o trabalho 

oposto. Para a maioria dos TR  

 
O trabalho dá a dignidade, faz a pessoa sentir-se útil, possibilita a 
realização dos objetivos de vida. Além disso, é inegável a necessidade do 
trabalho para a sobrevivência, de alimentos, vestuário, lazer e como pessoa 
humana possibilita a realização dos seus objetivos. (TR 05) 
 
O trabalho melhora a função afetiva e a auto-estima, mas pra isso o 
trabalho tem que fazer parte do projeto terapêutico. Precisa ser dentro do 
desejo da pessoa, de suas preferências. Ele tem grande parcela de 
contribuição nos casos de adoecimento. Quando a pessoa trabalha, ela tem 
um afastamento do foco de suas tensões domésticas e isso às vezes é o 
suficiente para melhorar a relação. Por outro lado quando a pessoa 
trabalha, ela tem autonomia e isso dá a mesma uma posição diferente na 
relação, pois ela não se mantém mais por um critério de dependência 
econômica. (TR 06) 
 
Como já diz o velho ditado, o trabalho dignifica o homem. Eu acho que o 
trabalho é a maneira de você sair das quatro paredes, e às vezes não é só 
das quatro paredes da casa, mas dele mesmo. De poder tá encontrando o 
outro, às vezes não é nem só pela questão financeira, é muito mais, é a 
gratificação, é muito maior até em outros aspectos. A gente sabe que o 
financeiro pesa muito, principalmente para a população que a gente atende 



 211

que é o pessoal menos favorecido, mas eu acho que o trabalho abre 
horizontes e faz a pessoa mais feliz. (TR 07) 
 
Estruturante, né? Significa muita coisa, muitos deles trazem pro grupo: eu 
não tô trabalhando, não tô ajudando em casa, me sinto inútil, e a partir do 
momento que eu me sinto inútil, minha auto-estima vai baixando e ai vai prá 
outros sintomas. A partir do momento que eu me sinto útil, eu às vezes 
termino deslocando até o meu sofrimento mesmo prá o trabalho, e faz com 
que eu não consiga nem pensar nesse sofrimento e passe por ele sem 
sentir que eu tô sofrendo. (TR 09) 
 
É essencial você ter um trabalho, você se ocupar de algo, saber que você 
está passando sua energia prá algo que você tá vendo surgir, tá 
construindo. Você ficar parado num canto, você fica pensando só 
bobagens,[...] e quando você começa a mostrar que o indivíduo tem um 
potencial e ele descobre esse potencial e começa a usar esse potencial ele 
é outro... (TR 12) 
 

Alguns TR, entretanto demonstraram preocupação com as condições em que esse 

trabalho é exercido. Foram abordadas questões como o excesso de trabalho, 

características insalubres de algumas atividades e a supervalorização do trabalho 

como uma característica da sociabilidade burguesa para quem o valor do indivíduo é 

dimensionado de acordo com sua capacidade produtiva. O TR 10 relatou que 
 
Hoje em dia por força das circunstâncias, o trabalho ocupa um espaço, 
espaço de relações familiares, espaço de lazer, espaço de outros aspectos 
da vida, que são extremamente importantes prá saúde e prá qualidade de 
vida da gente. [...] a dignidade de um ser humano não pode ser medida pelo 
que ele produz (TR 10). 
 
Se você não trabalha, você não produz, você não se sente útil, você não se 
sente, gente mesmo.[...] Agora a carga excessiva de trabalho, eu acho que 
é uma necessidade atualmente que não é bom prá ninguém, mas que 
atualmente se faz uma necessidade. E quem não tem nada, pior ainda.[...] A 
questão de se sentir útil mesmo, se sentir alguém (TR 14). 

 
A cultura da sociedade capitalista entende que o trabalhador virtuoso é aquele que 

vive para o seu trabalho, de forma que é comum se dizer que o empregado modelo 

veste a camisa da empresa. KAUFMANN (2002) refere que nas sociedades arcaicas o 

trabalho só era realizado durante poucas horas do dia e para o estrito atendimento 

das necessidades de subsistência, sem remuneração, executado coletivamente. 

Não dominava a vida e estava entrelaçado a outros vínculos sociais e simbólicos. 

 

Diante da crise financeira evidenciada no Brasil, bem como nos demais países de 

terceiro mundo, o Estado submete-se à lógica imposta por organismos 

internacionais como o FMI e o Banco Mundial que condicionam a liberação de 

recursos às reformas macroeconômicas onde os recursos destinados aos programas 
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sociais são minimizados em nome da estabilização econômica. Para SILVA (2001) 

tais medidas só contribuem para aumentar a desigualdade social com a crescente 

concentração de riquezas e elevação do número de indivíduos em situação de 

pobreza.  

 

Numa distorção da política de saúde mental, o Estado passa então a perceber a 

reforma psiquiátrica como mais uma oportunidade para reduzir os custos com 

assistência à saúde (SILVA, 1997). 

 

As ações do Estado para a reabilitação de pessoas não enfrentam dificuldades 

apenas em relação aos transtornos mentais. Segundo dados da ONU (VIEIRA, 2001) 

no ano de 2001 havia em todo mundo 500 milhões de pessoas com algum tipo de 

deficiência física ou mental. Destes, 80% estavam em países em desenvolvimento e 

1/3 teria cura se recebessem tratamento adequado.  

 

ROSA (2003) menciona que a política de saúde mental fundada na psiquiatria 

democrática de Baságlia não está imune à apropriação pela vertente neoliberal, de 

forma que a luta anti-manicomial passaria a ser defendida e endossada pela política 

atual que ressaltaria apenas os aspectos negativos das estruturas asilares omitindo 

a dimensão historicamente positiva que cumpriram ao proteger o indivíduo nos 

períodos de intenso sofrimento psíquico. A lógica do governo brasileiro atual procura 

voltar-se sempre e apenas à racionalidade econômica. 

 

A autora lembra que em 2003 o custo de um paciente internado num hospital 

fechado ficava em torno de 700 reais/mês enquanto que esse mesmo paciente em 

um serviço substitutivo custava ao erário 300 reais/mês. Tal redução vem sendo 

assumida pela família que alimenta, dá acolhida, compra alguns medicamentos 

(senão todos!) e algumas vezes ainda paga pelos cuidados de um profissional ou 

cuidador (ROSA, 2003). 

 

Outra questão de impacto na reinserção de pessoas com transtornos mentais é a 

resistência de alguns trabalhadores da saúde em reconhecer que as limitações do 

sistema não podem inviabilizar a reforma psiquiátrica. MATARAZZO (1993) defende a 

idéia de que a descontinuação do tratamento por parte do usuário e as falhas 
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observadas na implementação da política de saúde mental são justificativas para a 

manutenção da estrutura manicomial. Os problemas existem e podem ser facilmente 

percebidos tanto por usuários, familiares e técnicos. Isso não deve servir como 

atestado de inviabilidade à política e consequentemente ao usuário. 

 

 

4.4.2.1. Políticas públicas: instrumentos de alienação? 

 
As políticas públicas em cada país são fundamentadas por princípios próprios. Sob o 

discurso da proteção social, alguns países na realidade criam instrumentos voltados 

ao interesse do capital. No Brasil, a forma como as mesmas vêm sendo 

operacionalizadas, freqüentemente não tem contemplado o mesmo propósito do 

welfare state europeu. A falta de uma política de proteção que busque a autonomia 

econômica do beneficiário pode torná-lo preso ao assistencialismo, que associado a 

falta de oportunidades, o torna passivo ante a realidade social em que vive (SOUZA, 

1999).  

 

Os técnicos deram alguns depoimentos onde consideraram os beneficiários de 

programas sociais como conformistas, que não têm interesse em romper com a 

situação de dependência financeira do Estado. Para esses profissionais, a 

passividade diante do benefício social parece algo intrínseco a natureza humana.  

Em nenhum momento das falas foi demonstrado desconforto com o fato que eles 

apontaram. Pelo contrário, para alguns, o comportamento era inclusive digno de 

censura.  

 

Ao analisar as entrevistas de familiares encontramos algumas falas que se 

assemelhavam ao que foi dito por alguns TR e ao que parece por trás desse 

discurso é possível perceber um conteúdo próprio do capitalismo que individualiza 

os problemas e as soluções e desconsidera o contexto social em que ocorrem os 

fatos. O problema passa a ser da pessoa e por ela deve ser solucionado. De acordo 

com essa leitura, o poder de mudança concentra-se nas mãos de cada indivíduo. 

 

Os técnicos entrevistados reforçam esse argumento quando afirmam que  
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a gente tem alguns casos de usuários que nunca ingressaram no mercado 
de trabalho formal, que tem até aptidões que poderiam desenvolver prá 
geração de renda, mas que não investem muito nisso, não querem, não 
desejam, já se acomodaram na questão de: -Ah, Eu tenho um benefício. 
Não preciso! (TR 10) 
 
Porque veja: se eu não tenho uma rede e eu tenho aqui uma ajuda de 350 
reais que é dado pelo Bpc, ou uma possibilidade de uma aposentadoria 
mesmo, eu vou ser jogado no canto da doença, me adaptando a ser o resto 
da sociedade. Se você não tiver uma outra força que puxe essa rede de 
apoio, a cultura mesmo, o cara quer o quê? Ele pode muito bem se 
aposentar, não precisa trabalhar, deixa ele ai mesmo, As forças que te 
levam prá inércia são muito grandes. (TR 03) 
 
Eles ficam muito atrás desse benefício e não querem fazer mais nada. Tudo 
que a gente incentiva aqui, eles dizem: prá que eu vou fazer alguma coisa? 
(TR 08) 
 
Eu acho que a aposentadoria e o Benefício da Prestação Continuada, teria 
que ter outro apoio que as pessoas não ficassem assim... precisaria ser 
discutido melhor essa questão, porque em muitos casos a pessoa não quer 
mais trabalhar porque já recebeu aquele benefício. Ai por outro lado como o 
mercado não oferece, ai junta uma coisa com a outra. (TR 11) 

 
 

A concessão de benefícios não é percebida de maneira consensual pelos TR. 

Enquanto alguns têm uma visão individualizada do problema, outros conseguem 

avançar e enxergar o que está por trás das motivações dos usuários e familiares em 

manter a dependência do Estado. Apesar de considerar que diferentes formas de 

pensamento devem ser respeitadas numa convivência em sociedade, a falta de uma 

visão mais crítica por parte de alguns técnicos aponta para a necessidade de que 

sejam criados mais espaços de discussão dentro dos ambientes de trabalho onde 

tais problemas possam ser analisados de forma ampliada.  

 

O Estado burguês pauta a destinação dos recursos públicos priorizando os 

interesses do capital. O assistencialismo que surge então como estratégia de 

emergência torna-se de uso corrente pela falta de alternativas com perpectivas de 

longo prazo. 
 
O Estado não valoriza a pessoa humana. Estas ações de distribuição de 
benefícios desvalorizam o ser humano. Não há mais espaço para tanto 
assistencialismo. São bolsas disso e daquilo, Ele já está em descrédito. Não 
é digno receber um dinheiro sem ter feito nada para merecê-lo. E é isso que 
acontece com esses benefícios de maneira geral. Eles são na verdade um 
desrespeito a pessoa humana que tem direito a trabalhar para ganhar seu 
sustento. O usuário quer produzir e o Estado não tem nada a oferecer. (TR 
05) 
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Eu acho que se a gente for falar de maneira real, quase que o Estado não 
intervém nessa reinserção. Há uma omissão muito grande. A gente ouve 
falar de projetos de incentivo a construção de associações, a gente ouve 
falar de projetos de espaços de convivência, [...] mas nada no concreto. (TR 
10) 

 

É fato que a falta de apoio à reabilitação é algo concreto e limitante para o indivíduo, 

porém as falhas na assistência secundária, ou seja, na fase de tratamento, 

inviabilizam as mínimas ações que possam ser operacionalizadas na tentativa de 

reabilitação. Não é possível pensar em reabilitação quando as condições clínicas 

não podem ser garantidas. O TR 07 afirma que: 

 
eu acho que o Estado poderia facilitar dando condições para que eles 
pudessem ter melhores condições clínicas, sabe? Porque se eles estão 
clinicamente bem, eles vão poder ter um trabalho. [...] A questão clínica é 
fundamental prá eles estarem compensados, porque de outra forma não 
tem como. Eles voltam prá cá e não tem como fazer nada, nada. (TR 07) 

 

A falta de acesso a incentivos técnicos e financeiros para operacionalização de 

projetos de geração de renda faz com que alguns usuários utilizem a aposentadoria 

como um mecanismo de fomento à criação de novos postos de trabalho.  
 
Alguns usuários querem a aposentadoria prá ter uma renda prá poder fazer 
alguma coisa. Ter um próprio negócio, desenvolver alguma coisa porque 
não encontrou vaga no mercado de trabalho. Mas a gente tem vários casos 
em que eles desejam a aposentadoria não é prá ficar em casa sem fazer 
nada não. Muitos querem prá começar a desenvolver, um capital inicial. (TR 
14) 

 

A falta de mecanismos de fomento à reinserção em atividades produtivas geradoras 

de renda, faz com que os benefícios da LOAS e da previdência social, apesar de 

não terem sido criados com o objetivo de fomentar a participação em atividades 

produtivas, de certa forma, desestimulem a reinserção no trabalho, na medida em 

que a manutenção dos mesmos está condicionada à perpetuação da incapacidade.  

 

Apesar do texto da LOAS deixar claro que um dos objetivos da assistência social é 

“... a promoção da integração ao mercado de trabalho” (MANNRICH, 2000, p.902), 

segundo o texto do Decreto 1744/95, que trata da regulamentação do BPC, o 

benefício de prestação continuada é devido à pessoa “... incapacitada para a vida 

independente e para o trabalho... que impeçam o desempenho das atividades da 

vida diária e do trabalho;” (MANNRICH, 2000. p.912).  Ou seja: a pessoa só terá direito 
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enquanto não conseguir condições para o retorno ao trabalho. O desestímulo gerado 

pelo BPC surge pela insegurança observada nos vínculos trabalhistas atuais, que a 

cada dia tornam-se mais frouxos, precários e informais. Tais benefícios de proteção 

social não prevêem o fomento de iniciativas financeiras de reinserção em atividades 

produtivas. Na hipótese em que a reabilitação clínica ocorra, o benefício é 

consequentemente suspenso.  

 
 
4.4.3. Possibilidades de reinserção no trabalho 
 
Ao questionar aos técnicos sobre as possibilidades de reinserção no trabalho, eles 

reconheceram a necessidade de um projeto individualizado, focado nas 

particularidades de cada pessoa. Essas particularidades apontam para a 

necessidade de criar espaços variados para reinserção, que possam atender às 

singularidades das pessoas. Não é somente pela via do trabalho que se promove 

reinserção social e mesmo para chegar a ela, algumas vezes é preciso passar por 

outras estratégias de reinclusão social como a família, a escola, e a comunidade.  

 
O CAPS é um meio de passagem, mas que essa pessoa ela tem que 
circular em outros ambientes e muitas vezes os portadores de transtorno 
eles circulam somente no ambiente fechado de casa e no CAPS. Não vão a 
lugar nenhum além desses ambientes. (TR 10) 
 
Mesmo que ele não tenha condição de estar assim num trabalho produtivo e 
remunerado, mas que ele consiga se encaixar na sociedade que ele se 
encontra, mesmo que não seja num trabalho remunerado, mas essa 
reinserção social, na família, na comunidade, é um fechamento que a gente 
procura que aconteça. E eu acho que é mais difícil que aconteça a 
reinserção mesmo. (TR 01) 
 
Não como uma coisa assim: o projeto de vida é um sinônimo de um projeto 
laboral. De repente o indivíduo pode ter uma percepção de que o projeto de 
vida dele não é o laboral. Mas assim: tem que ser feito alguma coisa. A 
demanda do trabalho é uma demanda presente no cotidiano deles. Aliás, é 
uma demanda presente na sociedade. (TR 04) 
 
Eu acho que é um direito. Você ser produtivo. Eu considero produtivo como 
eu já te falei. Até quem tá dentro de casa produzindo prá família. Eu acho 
que é um direito. Todos deveriam. O estudante, o trabalho do estudante é o 
estudo. (TR 12) 

 

A rede de apoio que articula a assistência à saúde mental na cidade do Recife ainda 

é muito frágil e não dá conta da demanda existente. Além disso, vale salientar que 
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ao tratar do assunto é preciso considerar não apenas as instituições onde serão 

desenvolvidos os trabalhos. A acessibilidade aos serviços e a terapêutica 

farmacológica também precisa ser garantida. Antes de determinar as possibilidades 

de participação no mercado de trabalho é preciso verificar 

 
o que que ela pode estar retomando de sua vida quando aquela crise 
passar. Seja voltar para a escola, seja voltar para o trabalho, numa 
atividade produtiva, a gente tem que estar sempre preocupado com essa 
continuidade, porque se não há uma continuidade após um tratamento, 
após uma passagem no CAPS é bem mais fácil que essa pessoa volte. Se 
ela não se vincula a um outro serviço da rede é mais fácil que ela volte. (TR 
02) 

 

Para os técnicos, ao contrário do que foi visto entre os familiares, a reinserção no 

trabalho é percebida como um dever do Estado. O acesso às informações confere 

ao TR melhores condições de reconhecerem seus direitos. Enquanto usuários e 

familiares percebiam o Estado sob uma perspectiva assistencialista, a fala dos 

técnicos abaixo deixa claro que:  
 

a gente sabe que com a questão, é como se as questões sociais ficassem 
para a sociedade resolver, quando a obrigação é do Estado. O Estado é o 
gestor, é ele que tem responsabilidade social [...] é preciso que o Estado 
assuma a coordenação desse processo de gestão. [...] Estas pessoas 
existem e têm o direito de viver e precisam ser criadas políticas públicas 
que tivessem condições de acolher esse público.  (TR 11) 
 
...precisa de ações do Estado, criar algumas cooperativas, alguns serviços 
mais alternativos principalmente para aqueles que não conseguem manter 
um vínculo fixo em uma empresa, com tantas exigências que a empresa 
hoje em dia tem, então tem que ser um conjunto: família, Estado, 
sociedade, todo mundo junto, uma participação geral. (TR 02) 
 
Eu acho que se o governo não fosse com tanta voracidade em cima de 
impostos, pudesse diminuir, não precisasse assim de tantos programas 
assistenciais prás pessoas. Pudesse transformar esses programas 
assistenciais em trabalho, que as pessoas pudessem ganhar o pão delas 
com dignidade. (TR 12) 
 
Porque eu não acredito que a empresa vai contratar uma pessoa que vai 
parar para o remédio, parar para ir ao médico, que tenha uma terapia com 
um certo limite. Não é lucrativo prá ela, não há interesse. O Estado vai ter 
que entrar com uma contrapartida. (TR 02) 

 

Seja qual for a estratégia adotada pelo Estado para promover atividades geradoras 

de renda às pessoas com transtorno mental, é necessário ter em mente os riscos e 

benefícios envolvidos. A tendência atual da política de saúde mental é o 

investimento em modalidades de trabalho na perspectiva da economia solidária ou 
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cooperativas sociais40. Em ambos os casos, é preciso que se tenha em mente o 

risco de que estes espaços também se tornem locais de exclusão, caso não estejam 

abertos à sociedade e interagindo ativamente com esta.  

 

O papel do Estado nos dias atuais não é mais de fundamentar os direitos humanos e 

sim de protegê-los. Segundo BOBBIO (1992, p.25), 
 
não se trata mais de saber quais e quantos são esses direitos, qual é a sua 
natureza e o seu fundamento, se são direitos naturais e históricos, 
absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro de garanti-los, 
para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam 
continuamente violados. 

 

Alguns técnicos consideraram também a responsabilidade da sociedade em relação 

a receptividade das pessoas em sofrimento nos espaços de trabalho. Para os 

mesmos é 

 
preciso uma mudança na visão da sociedade como um todo. A gente tem 
que a partir daí saber prá acolher, prá receber aquela pessoa que tem um 
limite, que toma uma medicação, que em algum momento vai ter que parar, 
prá seguir um tratamento, que em alguns momentos vai estar mais 
lentificada, é preciso estar atento prá esta necessidade (TR 02). 
 
Eu acho assim que a gente tem todo um texto constitucional e de legislação 
específica e saúde mental que prevê projetos, prevê coisas, então eu acho 
que é fazer cumprir as coisas que delibera, que recomenda, do lado de cá, 
eu acho que existe uma deficiência aqui no município de Recife, da questão 
da pressão pelo controle social, para fazer que essas coisas aconteçam, por 
que de quinze CAPS, só dois é que têm conselho gestor (TR 04) 

 
 

 

4.4.4. Limites à reinserção no trabalho 
 

As dificuldades encontradas no processo de reinserção foram alvo de discussão de 

todos os profissionais, porém foram os enfermeiros e terapeutas ocupacionais que 

caracterizaram a classe 4. Nessa classe os TR expressaram as dificuldades vividas 

dentro dos serviços ao tentar promover a reinserção no trabalho. Entre outros 

pontos, destacaram as questões sociais relacionadas às famílias e a repercussão 

das mesmas na dinâmica dos serviços de atendimento em saúde mental.  

                                                 
40 Segundo dado de estudo realizado pela Secretaria Nacional de Economia Solidária, do Ministério do Trabalho e Emprego em 
2006, existiam 14.954 empreendimentos de economia solidária, envolvendo 1,2 milhões de pessoas. Apesar dos números 
expressivos, os investimentos em economia solidária ainda enfrentam grandes desafios para adquirir competitividade de 
mercado e em geral são caracterizados pelos vínculos ainda precários de seus trabalhadores (FERNANDES JÚNIOR, 2007). 
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Em geral o CAPS chega à vida das pessoas em sofrimento, num momento em que o 

ambiente familiar torna-se turbulento e as relações na comunidade e no ambiente de 

trabalho também estão comprometidas. As pessoas têm dificuldade para acolher o 

sofrimento, seja por preconceito, ignorância, falta de preparo técnico ou ainda por 

não se encontrarem com estrutura psicológica fortalecida para o enfrentamento de 

situações estressantes de terceiros. Ao sair de um ambiente adverso e ser acolhido 

no CAPS, a maioria dos usuários identifica o serviço como um porto seguro em meio 

a um mundo tempestuoso.  

 

São comuns os casos em que as dificuldades não se restringem aos afetos, mas 

incluem a privação de alimentos. Para os usuários mais carentes, o momento da alta 

pode significar a perda do único espaço onde é possível conviver em sociedade 

numa situação de acolhimento e igualdade. 

 

As privações financeiras em alguns casos inviabilizam até mesmo a parte do 

tratamento que é custeado pelo Estado. Os TR abaixo descrevem situações do 

cotidiano que são comprometidas pelas carências dos usuários: 
 

A gente tá com um usuário preparando alta e estimulando a aderir à 
psicoterapia, que ele precisa. Ai vem toda problemática social porque o 
usuário não pode ir para psicoterapia porque ele não tem como uma vez por 
semana pagar passagem para ir à psicoterapia. Ai a gente esbarra com 
isso. A gente vai, aceita. Agora no grupo um paciente estava chorando no 
grupo porque não tinha gás em casa. Ainda ontem eu estava estimulando a 
participar da psicoterapia, mas ele não tem o dinheiro para comprar o gás 
em casa. A gente dá o vale para ele ir com um parente fazer a entrevista 
(TR 01). 
 
tem gente aqui que a pessoa é claro, a pessoa entrou em sofrimento porque 
não tem trabalho, porque está passando fome, entendeu? Então eu acho 
que CAPS cuida de remissão de sintomas. E não responde a um contexto 
maior de sofrimento, principalmente quando esse sofrimento está bem 
relacionado a condições concretas[...] não acho que é só o estigma, acho 
que é um conjunto, inclusive porque eles não estão fora do mundo, estão no 
mundo, e o mundo está para a precarização do trabalho e eles estão dentro 
dessa precarização (TR 04). 

 
 

Segundo os técnicos entrevistados as dificuldades de reinserção no mercado de 

trabalho não estão circunscritas à realidade do binômio saúde/transtorno mental.  De 

fato, a realidade do desemprego é algo global e que atinge a todos com maior ou 

menor intensidade. Ao tratar do assunto sob esse aspecto o TR apresenta uma 

análise crítica e ampliada do problema, contextualizada na estrutura do capitalismo 
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contemporâneo. Vale salientar inclusive que parte desses trabalhadores que foram 

excluídos dos espaços produtivos são vítimas das condições em que exerciam suas 

funções, pois 

 
dentro do capitalismo o trabalho lhe explora. O trabalho é o lugar onde você 
é explorado. A questão principalmente como a gente vê muitos usuários são 
trabalhadores que de certa forma foram expelidos, explorados ao máximo e 
depois jogados como sucata prá gente estar trabalhando com eles.[...] O 
capitalismo não vai aceitar eles. Eles estão completamente inviabilizados. 
Poucos conseguem e muitos voltam prá continuar sendo explorados. Então 
na verdade essa volta ao trabalho na verdade é uma volta a um novo 
trabalho. Seria uma criação do trabalho, uma inserção diferente. A gente 
nem gosta de falar a palavra reinserção social e sim inserção social (TR 03). 
 
Eu acho que é um problema nacional. Eu acho que é um problema até 
mundial, porque isso tem tudo a ver com o neoliberalismo, com a reforma 
do Estado, com o Estado mínimo, com o gastar menos com saúde, né? 
Com investir menos no social, investir menos na saúde. É uma questão que 
está por base num Estado que realmente tá saindo, tá se retraindo daquilo 
que é direito (TR 11). 
 
Então eu acho que o Estado até tenta, mas eu acho que é porque o caos é 
muito maior, porque não atinge apenas essas pessoas que tem algum 
sofrimento, alguma dificuldade especial, mas a coisa já é tão, a situação já é 
tão caótica, que eu nem sei como o Estado poderia ainda facilitar de alguma 
maneira. Na reinserção do trabalho eu acho difícil (TR 07). 
 

 

Estudo realizado nos Estados Unidos por DIXON ET AL. (2002) comparou usuários 

com severos transtornos mentais que se encontravam trabalhando em empregos 

protegidos e outros que atuavam em empregos competitivos. Os trabalhadores do 

primeiro grupo apresentaram melhora dos sintomas e reduziram as crises com 

indicação de internamento, incorrendo na redução dos custos empreendidos no 

tratamento. O segundo grupo apresentou melhor integração social e recebeu salário 

semelhante aos demais funcionários da empresa, entretanto, observou-se que o 

stress a que foi submetido o segundo grupo favoreceu o aumento das crises e dos 

internamentos. As conclusões só confirmam que as condições de trabalho impostas 

aos trabalhadores muitas vezes contribuem para o desenvolvimento de transtornos 

mentais. 

 

A questão do desemprego não pode ser vista como um problema unicamente 

percebido entre pessoas com transtornos mentais. Ainda na década de noventa, 

analistas do grupo de Lisboa consideraram que o “desemprego é a grande questão 

social para os próximos vinte anos” (GRUPO DE LISBOA, 1994.p.68). Segundo esses 
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analistas, a abertura de postos de trabalho no setor de serviços não compensou a 

redução ocorrida nos setores industriais. Se tal situação é preocupante nos países 

desenvolvidos, torna-se crítica nos países de terceiro mundo. 

 

Um outro ponto impactante no processo de reinserção no mercado de trabalho é a 

operacionalização dos princípios da reforma psiquiátrica conhecidos pelos gestores 

e pela maioria dos TR, porém nem sempre aplicados. Na prática, apesar da 

reinserção ser considerada como uma das principais metas do acolhimento nos 

CAPS, até o momento ainda não existe no Município um projeto de reinserção 

impactante, com resultados significativos dirigido à clientela dos CAPS. Essa 

limitação traz sérias conseqüências na medida em que provoca uma 

descontinuidade nas ações propostas pela Reforma que acolhe a pessoa em 

sofrimento, contribui com a sua reorganização psíquica, mas não oferece condições 

para que essa melhora se perpetue. Tirar a pessoa do quadro agudo e deixá-la em 

seguida no mesmo ambiente social onde tudo começou, não trás resultados 

duradouros e pode equivocadamente ser interpretado como um limite da reforma 

psiquiátrica que consegue dar conta de seus próprios pressupostos. 

 

Os TR estão cientes dessas questões quando afirmam que a reabilitação para o 

trabalho 

 
tem no papel, mas na prática não está funcionando como deveria (TR 01). 
 
Jogar o CAPS só, muitas vezes você vai fortalecer a idéia de que o CAPS 
não serve bota a gente numa saia justa (TR 03). 
 
o CAPS tem toda uma história de reinserção, de ter que cuidar de 
reinserção e isso a gente também não vê com ênfase na prática, porque 
não existe na Prefeitura nenhum projeto impactante de reinserção, certo? 
[...] ainda não está consolidado em sua proposta, porque é dispositivo, não 
suporta todas as crises e tem uma dependência muito forte do hospital e em 
relação a parte de reinserção social, ainda é muito pautado no indivíduo e 
na doença, ainda não há um despertar, pelo menos aqui em 
Pernambuco.[...] Eu acho que CAPS é importante, é fruto, agora eu acho 
que ele não responde hoje[...]Porque o texto dele não combina com a 
prática que ele tá vivenciando. Eu acho que ele precisa avançar (TR 04). 
 
No que se refere à estrutura, não vejo como o CAPS pode ser atualmente 
substitutivo ao hospital psiquiátrico, pois falta muita coisa. O CAPS não tem 
condição de dar conta de todas as crises agudas (TR 05). 
 
O que a gente percebe em Recife é que houve um impulso inicial muito 
grande, na implantação dos CAPS, que foi muito bom, mas que de certa 
forma hoje está estagnada. Essas discussões sobre o processo mesmo de 
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reforma. [...] se a gente não se reunir, não começar a discutir de forma real, 
realista o que está acontecendo e a própria reforma, a gente corre um sério 
risco de provar que essa reforma não é eficaz. Então a gente ou leva a 
sério, ou a gente vai provar que realmente não presta. Confirmar o que os 
donos de hospital estão dizendo (TR 10). 
 
Então a gente avançou principalmente nos últimos cinco anos, a gente tem 
toda uma legislação, um avanço muito assim na legislação, com as diversas 
portarias, mas é preciso que avance mesmo na concretude desse modelo. 
Porque essa reabilitação psicossocial só vai acontecer quando a gente tiver 
também a questão das políticas públicas também. [...] Houve uma retração 
da discussão. É tanto que hoje não tem nem reuniões entre os CAPS, então 
eu acho que ai é um ponto muito falho (TR 11). 
 
Tem muito ainda prá conquistar em relação às oficinas, prá se pensar muito 
mais prá fora, prá reinserir, inserir (TR 13). 

 
Outro ponto de discussão comumente percebido nas falas dos técnicos foi o espaço 

reservado para a reinserção no trabalho dentro da reforma psiquiátrica e da proposta 

de trabalho do CAPS. Fica claro para muitos TR a presença e o valor da reinserção 

no trabalho para usuários, como uma das principais estratégias de inclusão social. 

Falando sobre a Lei da reforma psiquiátrica um dos técnicos afirma que “a própria 

10216, ela diz o que: que a reinserção do usuário envolve trabalho, família e 

comunidade.”(TR 04) 
 

Apesar da inegável importância da reinserção no trabalho, existem questões que 

devem ser consideradas para que o trabalho não funcione de forma absoluta, ou 

seja, como única forma de reinserção social. Vários técnicos demonstraram 

preocupação com a hipervalorização do trabalho como referencial de inclusão social, 

porque 
 

às vezes as pessoas chegam aqui (no CAPS) tão comprometidas que têm 
seus desejos esvaziados e não é possível num primeiro momento fazer 
esse tipo de projeto. É preciso primeiramente despertar nas mesmas o 
desejo de voltar a ter algum tipo de trabalho. Pode ser um passo muito 
demorado até conseguir atingir um resultado concreto. [...] É preciso que 
essa inserção se realize dentro de uma proposta terapêutica construída pela 
pessoa que terá de executar. (TR 06) 
 
a pessoa tem que ter muito bom senso pra não tá tentando inserir a pessoa 
numa atividade que seria totalmente inadequada por conta dos riscos,né? 
Das responsabilidades com aquela atividade que aquela pessoa vai ter, a 
pessoa que tá estimulando, tá incentivando, tem que ter muito bom senso... 
(TR 07) 
 
Eu acho que o objetivo maior é reestruturar o projeto de vida delas, projeto 
individual, o projeto terapêutico, sempre pensando na inserção dessa 
pessoa na comunidade, ou no trabalho, da forma que seja prá ela o projeto. 
Ou no trabalho, em alguma atividade que ela faça, ou em casa, eu acho que 
é isso. É pensar no projeto da vida dela. No que ela vai fazer da vida dela. 
(TR 13) 
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Outra dificuldade expressa nas falas dos técnicos relaciona-se à contextualização 

das propostas de reinserção dentro da realidade político-econômica atual. Não é 

possível desconsiderar a questão do desemprego global ao elaborar estratégias de 

reinserção no mercado para pessoas com características que de alguma forma 

limitam suas oportunidades. O desemprego atinge a todos, porém entre pessoas 

com transtorno mental ele consegue ser mais nocivo. 

 

Para os TR o assunto foi visto de formas bem diferentes com opiniões que inclusive 

se contrapõem. Enquanto para alguns deles a situação do desemprego não parece 

representar um problema que atinge de forma diferenciada as pessoas com 

transtornos mentais, outros chegam a considerar que a falta de trabalho pode ser a 

causa da crise: 
 
O problema do desemprego não é exclusivo da pessoa com transtorno 
mental, nem mesmo das pessoas com alguma deficiência. O problema é 
estrutural. É preciso mais abertura e uma maior valorização da pessoa 
humana. (TR 05) 
 
Eu acho até que em alguns casos o sofrimento deles é decorrente disso. A 
perda do trabalho, a falta do trabalho, é a falta do dinheiro no final do mês, 
algumas pessoas entram em sofrimento psíquico por causa disso. (TR 09) 
 
Eu acredito que o principal entrave para a reinserção de uma pessoa na 
sociedade é o tipo da sociedade em que a gente vive. Ela é uma sociedade 
que exclui as pessoas. Como não há oportunidade prá todo mundo, muitos 
não estão incluídos [...] senão a gente sai com aquela idéia de que não 
consegue se colocar por causa da sociedade, mas essa sociedade não 
oferece oportunidade prá todo mundo, então começa a haver uma disputa, 
começa a exigir cada vez mais dos indivíduos. Então acredito que a 
principal questão está na forma, está na forma como a sociedade capitalista 
está organizada. Tem valor quem produz... quem produz mais, quem 
consegue produzir mais, gerar lucro, gerar riquezas, e quem não se adapta 
a esse ritmo todo vai ficando cada vez mais excluído. (TR 02) 

 

A interrelação entre saúde mental e trabalho na realidade é algo complexo, acontece 

de formas diversas e afeta as pessoas singularmente. É preciso delimitar o tipo de 

atividade laboral que está se analisando, em que contexto o trabalho acontece e 

como se processam as relações nesse ambiente produtivo.  

 

Diferentemente, o desemprego é um fantasma que assusta a todos os 

trabalhadores: desempregados e empregados. Os primeiros, em sua forma concreta 

de exclusão social. Já entre os empregados ele cria uma aura de insegurança 
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decorrente da constante ameaça de demissão evidenciada cotidianamente no 

mercado de trabalho atual.  

 

Diante da situação de desemprego vigente, pessoas com transtornos mentais 

tornam-se mais vulneráveis que os demais trabalhadores visto que possuem 

limitações clínicas que podem deixá-las em situação de desvantagem frente aos 

demais trabalhadores. A necessidade de afastamento periódico para consultas, 

limitações motoras ou fisiológicas decorrente do transtorno ou de medicações 

podem representar limitações concretas. É comum inclusive que elas recorram a 

estratégias precárias de vinculação pela dificuldade de acesso às oportunidades no 

mercado formal que a cada dia estão se resumindo ao menor quantitativo possível. 

No mercado geral de trabalho, a inserção dos trabalhadores torna-se 

“crescentemente precária e instável” (POCHMANN, 2002. p.18). 

 

Além das escassas oportunidades, as limitações de acesso ao trabalho, para esse 

grupo, envolvem características pessoais como o próprio transtorno mental e as 

manifestações clínicas que o acompanham, baixa escolaridade, pouca qualificação 

profissional, falta de recursos financeiros, falta de informações e muitas vezes 

questões subjetivas como estigma, baixa auto-estima e o desinvestimento pessoal. 

Ao discorrer sobre o assunto os TR relataram situações de reinserção 

acompanhadas pelos mesmos durante o tratamento. Como exemplo refere o caso 

do usuário que  
 

Foi trabalhar a noite prá poder ajudar. Ele vende churrasquinho, A maioria 
são autônomos. É mais nesse mercado informal. Empregada doméstica, 
informal assim porque algumas não têm carteira assinada (TR 09). 
 
Talvez não assim um trabalho, com um vínculo empregatício, mas eu acho 
que elas podem se tornar produtivas, dentro das condições que elas podem 
avançar. Então a gente tem esse olhar da questão da singularidade [...] 
quando voltam ao trabalho é através de uma atividade autônoma. Não 
voltam mais pro setor formal. Eu acho que não voltam mais porque, por 
exemplo. [...] Uma vez doente, uma vez que passar pelo CAPS, fica como 
se fosse estigmatizada. Diminui muito, só se tiver uma relação afetiva muito 
próxima. Mas se não tiver, realmente elas não voltam mais ao setor formal. 
Volta prá fazer alguma atividade assim, informal, certo? Mas formal não (TR 
11). 

 
A recolocação no mercado após o transtorno mental, não pode ser considerada 

como algo simples, pois nessa ocasião a pessoa geralmente perde aquilo que 

MEDEIROS E GUIMARÃES (2002) chamam de “vínculos com o mundo convencional”, 
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quando são demitidas de seus empregos ou rejeitadas pela família e/ou 

comunidade. Estas perdas na psiquiatria são denominadas como o “estigma do 

paciente psiquiátrico” que envolve a desqualificação, coisificação e segregação da 

pessoa, seja num manicômio ou fora dele. 

 

Para GOFFMAN (1993) o estigma produz descrédito amplo na vida de suas vítimas. 

Em situação extrema ele é tido como uma marca, uma desvantagem em relação ao 

outro. Para os estigmatizados a sociedade reduz suas oportunidades, esforços e 

movimentos, não lhes atribui valor, impõe-lhes a perda da identidade social de seres 

individualizados e determina uma imagem deteriorada dentro da sociedade. 

 

Qualquer tentativa de reinserção no trabalho deverá levar em conta a dimensão das 

perdas decorrentes do preconceito e necessitará refazer todo caminho de volta à 

ressocialização. Em decorrência dos diversos limitantes à reabilitação no trabalho, é 

comum que a pessoa com transtorno mental recorra a trabalhos com vínculos 

precários com estratégia de subsistência. 

 

Defender o emprego e o auto-emprego decentes constitui-se na melhor maneira de 

atender as necessidades sociais. Primeiramente, por oferecer uma solução 

definitiva, ou seja, a pessoa não depende indefinidamente do financiamento público. 

Tem sua própria fonte de recursos. Por outro lado, em termos psicológicos, o 

exercício do direito ao trabalho promove a auto-estima e o incentivo ao 

desenvolvimento social, ao contrário do desânimo e falta de perspectiva vivenciada 

pelas pessoas que demandam cuidados de longa duração (SACHS,2004). 

 

Como já foi dito, não é possível criar um projeto de reinserção coletivo que se ajuste 

a qualquer pessoa. Tal atitude certamente causaria frustrações no momento de sua 

operacionalização. Os profissionais entrevistados levantaram algumas questões que 

precisam ser consideradas no momento em que se pensa a reinserção no trabalho. 

 

O tempo de transtorno pode interferir substancialmente na capacidade de 

reabilitação. Segundo o TR 02,  
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temos consciência de alguns casos em que houve muito tempo de doença, 
atrasou muito a buscar um atendimento, um tratamento e que é um 
processo muito mais lento. (TR 02) 
 
Se a pessoa perde potencialidades cognitivas, a gente precisa estimular 
que ela desempenhe uma atividade, que traga prazer, que resgate essa 
noção de que ela é digna, tão digna quanto alguém que produz, mas que a 
gente tem que respeitar esse limite. (TR 10) 
 
Acho que a gente vai avaliar cada caso, a gente vai ter condição de ver se 
aquela pessoa tem capacidade prá voltar ao trabalho, e tendo a gente deve 
dar todo incentivo. Se a gente vê que a pessoa realmente não tem condição 
de voltar a trabalhar, tentar incentivar para que ela faça outras coisas, que 
ela tenha uma atividade, que ela se sinta útil em alguma coisa. (TR 13) 
 
Eu acho que é um ciclo. Um ciclo de falta de escolaridade, falta de 
experiência, estigma, inegável, e no caso deles tem uma coisa bem 
peculiar, que você sabe que dependendo do sofrimento, há uma perda 
mesmo, Uma perda da capacidade produtiva. Isso estaria associado à 
dificuldade de inserção, mas não seria possível atribuir a isso 
absolutamente a sua dificuldade de acesso a um emprego. Eu acho que 
quando você fala isso você fala de um kit de coisas, inclusive porque eles 
estão no mundo e o mundo está assim. Não é? Precarizado. (TR 04) 

 
Apesar deste estudo ter identificado alguns exemplos de usuários com transtornos 

mentais graves de longa duração e que conseguiram reinserir-se no mercado de 

trabalho, esses transtornos frequentemente produzem no indivíduo grandes 

incapacidades em áreas fundamentais do funcionamento psicológico e social, o que 

certamente obstaculiza sua integração comunitária e interrompe o caminho para a 

formação e inserção no trabalho (OSINAGA, 2004). 
 
Mesmo admitindo que a reinserção é um processo que envolve múltiplos fatores, 

para os técnicos a miserabilidade das famílias parece ser um dos que têm maior 

interferência, por comprometer até mesmo a viabilidade do tratamento, além de 

estar relacionado com a escolaridade, que também aparece como elemento 

interveniente. 

 
Uma família extremamente pobre, que fica difícil até mesmo pagar uma 
passagem, ter o mínimo material, alguma coisa. A questão da pobreza é 
assim um fator muito prejudicial, vamos dizer assim, na reinserção. A 
pobreza, a questão de não ter uma renda, a escolaridade e a questão do 
próprio preconceito, da própria cultura, de não acreditar que aquela pessoa 
seja capaz. Esses são os fatores que aparecem mais. (TR 11) 
 
A estratégia de reinserção passa também pelas afinidades da pessoa. É 
preciso buscar atividades onde ela se sinta bem. As oficinas se propõem a 
dar algumas oportunidades, mas é certo que nem todos vão se identificar 
com as opções dadas. [...] Eu acho que a reinserção é mais fácil em grupos 
de melhor renda, mesmo porque normalmente as pessoas de maior 
escolaridade têm maior renda também. Até mesmo para conseguir se 
qualificar, prá quem não tem recursos é mais difícil. Quem pode chega num 
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curso paga e se qualifica. E quem não tem? Nem sabe onde buscar. (TR 
06) 

 
É relevante destacar que as condições sociais dos usuários e famílias, quando 

associadas a um projeto terapêutico que enfrenta dificuldades de operacionalização 

e não consegue dar conta inclusive dos encaminhamentos pós-alta, podem provocar 

nos técnicos um sentimento de falência e desestímulo, condição semelhante 

àqueles que buscam os serviços de saúde. Tal situação pode ter rebatimentos 

significativos principalmente entre usuários e familiares, como personagens que se 

encontram no foco do processo de reabilitação. BEZERRA JÚNIOR (IN: TUNDIS; COSTA, 

2001, p.139) atribui aos efeitos da sociabilidade burguesa um peso maior que os 

demais fatores quando diz que: 

Enquanto não se puder superar a desigualdade, a opressão e a alienação 
inerentes à sociedade capitalista, os terapeutas nada mais farão do que 
cumprir a triste sina de reprodutores do sistema social do qual são ao final 
de contas representantes: despolitizar os conflitos, tutelar os desviantes, 
psiquiatrizar as demandas sociais, etc. O tratamento que acaba se 
traduzindo numa readaptação do indivíduo à engrenagem doente, 
precisaria ser subvertido pela base, transformando-se num instrumento de 
desalienação política e libertação social. 

 

O que se observa em muitos profissionais de CAPS é um sentimento de 

incapacidade que associa as dificuldades enfrentadas no cotidiano dos serviços com 

a realidade pessoal de cada um, que comumente acumula mais de um emprego 

com excessivas jornadas de trabalho em condições precárias com conseqüente 

desinvestimento pessoal, criando uma atmosfera sombria e de onde não conseguem 

enxergar perspectivas de superação.  

 

Outro fator considerado impactante sob o ponto de vista dos técnicos é o suporte 

familiar. Este aparece como um elemento que pode interferir inclusive na adesão da 

pessoa com transtorno mental em uma atividade geradora de renda. Segundo o TR 

07, 
 

às vezes a pessoa não tem nem... nem tão... a escolaridade alta, mas tem o 
apoio familiar, eu acho que o apoio familiar é importante e fundamental 
também nesse momento da volta ao trabalho. (TR 07) 

 
Alguns técnicos têm dificuldade para desvendar o que existe por trás do desejo 

expresso do usuário ou do familiar que luta para conseguir um benefício e não 

demonstra interesse na reabilitação. Isso não deve ser compreendido como uma 
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falha de caráter ou uma limitação intelectual do TR. Pelo contrário, pode ser fruto 

das próprias experiências de vida, que por algum motivo não foram reconsideradas 

durante a formação acadêmica41, como afirmou com muita convicção o TR 08: 
 

Eu já tenho o meu benefício, já tenho o meu dinheiro, a gente tenta muito 
mudar isso na cabeça deles. Agora às vezes o paciente até quer sair, mas a 
família não quer perder (TR 08). 

 
 

Atualmente é consensual que uma família apoiada em suas fragilidades e bem 

orientada, tem condições de superar seus problemas e pode ser essencial no 

processo de desinstitucionalização e reinserção social da pessoa com transtorno 

mental. Estudos citados por WAIDMAN (2004) apontam que a família é fundamental 

na manutenção do doente fora da instituição psiquiátrica, reforçando a idéia da 

necessidade dela ser preparada e apoiada pelos profissionais de saúde da área de 

saúde mental com vistas ao seu convívio com a pessoa que tem um transtorno 

mental. 

 

Para o TR 08 a família nem sempre é um fator limitante, mas pode ser usada por um 

usuário que esteja enfrentando dificuldades no enfrentamento da ressocialização 

pelo trabalho. CONN (IN: STUART; LARAIA, 2001), lembra que por muito tempo os 

profissionais de saúde mental tinham a família como produtora de transtorno mental 

e não como aliada para recuperar o doente institucionalizado. Essa concepção em 

alguns momentos ainda parece ativa na fala de alguns profissionais. É importante 

refletir que: antes de apontar o usuário como alguém preguiçoso, ou que 

potencializa seu transtorno na busca de um ganho secundário, é preciso considerar 

os demais fatores que interferem na condição nessa recuperação, como o conflito de 

papéis de uma mulher que após o transtorno não consegue mais acumular de forma 

adaptada a provisão material da família, a administração das tarefas domésticas e o 

cuidado com os filhos. 

 

Segundo o referido técnico, 
 

                                                 
41 Considerou-se relevante destacar o momento da formação acadêmica, pois se presume que no espaço da universidade 
existe todo um contexto formativo onde é possível promover discussões que despertem nos graduandos a necessidade de 
repensar preconceitos e rótulos adquiridos ao longo da vida. 
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às vezes sai no grupo queixas de problemas em casa [...] Ai acha que não 
pode trabalhar porque tem duas meninas, bota as meninas, bota marido no 
meio. (TR 08) 

 
Apesar de não ter identificado explicitamente nenhum caso semelhante entre os 

entrevistados desse estudo, o TR 08 levanta um aspecto da reinserção relacionado 

à miserabilidade das famílias. Para o referido técnico, quando a família não 

consegue perceber outras formas de sobrevivência além do benefício decorrente do 

transtorno mental de seu ente, fica difícil não considerar a possibilidade de mantê-lo 

nas condições necessárias para tal, ou seja, o transtorno garante a sobrevivência do 

usuário e de seu grupo familiar. Não são raros os casos em que o membro que se 

encontra em tratamento é, ou era, o único provedor do núcleo familiar.  

 

Em outro momento o mesmo profissional ressalta que mesmo no caso em que o 

usuário já é aposentado e tem sua renda garantida, a sua experiência profissional 

lhe dá condições para inferir que a melhora dos sintomas nem sempre é tão 

desejada pela família, que no momento de crise detém o gerenciamento dos 

recursos do usuário. Segundo o TR nesses casos ocorre o desinvestimento na 

melhora clínica do usuário, 
 

Agora pela gerência do dinheiro e não mais pela questão do benefício. Ai 
nesse caso seria só porque às vezes é esse dinheiro que sustenta a família 
todinha. Ai se esse dinheiro cair todo na mão dele possa ser que ele não 
queira dividir (TR 08). 

 
A forma como o TR percebe as intenções da família também pode interferir na forma 

como o mesmo vai lidar com as questões de reinserção. Quando ele entende as 

famílias como grupos interessados apenas no controle dos recursos e do poder de 

gerenciamento doméstico, possivelmente este profissional não vai investir na 

conscientização da família para a necessidade da reinserção por não considera-la 

como uma aliada para tal. Por outro lado, ao considerar a família e suas motivações 

para reinserção de pessoas com transtorno mental, não é possível pensar num 

modelo único e ideal. Existem muitos modelos de famílias convivendo numa 

sociedade desigual e pauperizada, de forma que  

 
a gente não tem uma rede assistencial que acolha. A gente não tem uma 
família, a família, ah, é dever da família? é dever da família. Mas que 
família? A família mal cuidada, a família que é excluída, a família que está 
com uma condição de miserabilidade muito grande (TR 11). 
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É muito importante que as pessoas não comecem a ver vantagem em ser 
doentes. Que estão muito habituados a isso. Até a própria família por muito 
tempo de certa forma, na miserabilidade em que ela se encontra, acha 
vantagem no indivíduo ter um diagnóstico que dê uma invalidez permanente 
e que eles possam se beneficiar de alguma renda em cima dessa doença 
(TR 12). 

 
Ao analisar as atribuições e expectativas depositadas sobre as famílias na 

sociedade capitalista é relevante refletir na fala do TR 11 quando questiona: “de que 

família estamos falando?” Vários pesquisadores têm procurado conhecer as 

transformações que a família brasileira têm sofrido nas últimas décadas. Para 

GOLDANI (1994) e MONTALI (2003) além das características estruturais relativas ao 

perfil de seus membros, ela vem passando por um empobrecimento importante tanto 

do ponto de vista financeiro como dos afetos e da estabilidade emocional, que pode 

até comprometer a sua subsistência como tal. GOLDANI (1994) inclusive ressalta a 

importância crescente da rede de suporte social42, formada por amigos, vizinhos e 

colegas de trabalho que em alguns casos pode tornar-se mais importante que a 

própria família biológica. 

 

Para o TR 03 a renda da família não poderia ser considerada um fator determinante 

para a inclusão, pois, mesmo entre aqueles que têm condições de sustentabilidade, 

a pessoa com transtornos mentais pode ser excluída da sociedade por motivos 

diferentes. Ou seja:  
 

Se eu sou rico e você tem problema, eu coloco isso como um peso que eu 
vou ter que levar, então deixo lá encostado mesmo. Foi a minha sorte, ou foi 
Deus que mandou, eu tenho dinheiro, então eu banco as coisas. E fica lá 
isolado. [...]É mais fácil colocar num quarto, com uma babá, com dinheiro 
prá comprar tudo que quer, mas na verdade você vai deixar a loucura 
isolada. Não vai querer internar, mas bota num quartinho próprio em casa. 
(TR 03)  

 
Fatores subjetivos como a falta de auto-confiança, o medo de novas crises e  a 

baixa auto-estima, foram apontados pelos usuários como relevantes na condição da 

reinserção. Entre os TR o preconceito é destacado em diversos momentos como 

elemento interveniente na reinserção no trabalho. O TR 05 inclusive considera que a 

renda familiar tem interferência relativa, mas conclui destacando o preconceito. 
 

                                                 
42 Entende-se como suporte social os “fatores protetores significantes e apropriados, que o ambiente é capaz de promover aos 
indivíduos, habilitando-os a lidar com os estressores ambientais.[...] estudos epidemiológicos mostram que fatores como a falta 
de um esposo(a), isolamento social, e falta de uma pessoa confidente associam-se a maior ocorrência de depressão maior.” 
(LIMA,1999, p.SI 1) 
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alguns trabalhos não são adequados para quem tem um problema mental. 
Além disso, ainda existe o preconceito que reforça a incapacidade da 
pessoa com um transtorno mental. [...] Acho que usuários de serviços 
privados (consultórios particulares), podem ter até chances um pouco 
maiores, mas o preconceito atinge a todos igualmente, independente da 
classe social.(TR 05) 
 
Geralmente os usuários falam muito do preconceito. Que tenta conseguir 
emprego, mas se esbarra muito no preconceito. A gente até vê que a 
pessoa teria condição, está muito bem, dava prá voltar a trabalhar, mas eles 
falam muito do preconceito. Eu acho que anda muito junto do preconceito a 
desistência, o desinvestimento, a falta de motivação de procurar, porque 
encontra tanto preconceito que eles desinvestem, desistem, perdem aquela 
motivação de estar procurando. (TR 13) 

 
A insegurança é um dos fatores que podem impactar no retorno ao trabalho. Alguns 

usuários também expressaram preocupação semelhante e referiram temor tanto 

pela demissão como pela possibilidade de uma crise no ambiente de trabalho. 

Segundo a fala a seguir, a estabilidade no emprego pode amenizar esse foco de 

tensões no retorno ao trabalho, pois,  
 

quando a pessoa tem alguma capacitação e tem uma crise, ela fica 
insegura de voltar para o mesmo trabalho. Até porque a iniciativa privada é 
cruel nesse sentido. Normalmente colocam o indivíduo um bom tempo no 
gelo, na licença, e quando pode, descarta. Então o indivíduo tem que correr 
atrás de um novo trabalho.[...] Então o serviço público nesse sentido é muito 
importante. A estabilidade que eles dão. É muito bom prá o indivíduo (TR 
12). 
 
Termina tendo insegurança no próprio usuário de voltar a trabalhar. Porque 
ele tem medo de adoecer de novo. De ter uma crise, de adoecer de novo. 
[...] eles perdem a confiança, a questão da confiança precisa ser trabalhada 
(TR 08). 

 

Nesse sentido o serviço público pode ser apontado como uma área de atuação 

profissional onde o trabalhador sente-se mais seguro em relação à ameaça do 

desemprego, especialmente no que se refere às pessoas ocupantes de cargos 

públicos que se encontram numa situação de vulnerabilidade relacionada a um 

processo mórbido. É fato que dentro da tendência atual de afastamento do Estado 

das suas funções relacionadas à garantia dos direitos sociais, sob a bandeira do 

Estado Mínimo, tal categoria de trabalhadores tende a diminuir e ser substituída por 

trabalhadores contratados, sem carreiras e concurso43.  

 

                                                 
43 Esse assunto é abordado com mais detalhes no tópico 1.4.1.  
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A atrofia do serviço público é justificada pela idéia equivocada de que o problema da 

previdência são os servidores públicos. O grande desafio nos dias atuais é 

equacionar a estabilidade do vínculo trabalhista, tão necessária a quem está 

retornando de um afastamento para tratamento de saúde, com as metas de 

produtividade das organizações. É preciso encontrar um Estado ideal que não 

provoque a fragilização do trabalhador, nem torne a empresa inviável 

economicamente. 

 

Se antes a estabilidade do funcionário público era um direito que funcionava como 

incentivo aos trabalhadores da iniciativa privada para lutarem pelas mesmas 

conquistas, hoje tal situação é vista como um privilégio de poucos a ser revogado. 

Chegou-se inclusive ao extremo de se considerar um privilégio o simples fato de ter 

um emprego (SATO; BERNARDO, 2005). 
 

 
A presença do Estado na criação e manutenção de serviços de apoio às pessoas 

com transtornos mentais é fundamental para que estas tenham condições concretas 

de reinserção em atividades economicamente produtivas. Desde o momento de 

acolhimento à crise, como em todo processo de reversão e estabilização dos 

sintomas, e finalmente na própria reinserção no trabalho, não há como 

desconsiderar sua grande responsabilidade de atuação. O TR 03 destaca que 
 

existem falhas nos ambulatórios, pois lá poderia ser um foco para a 
reinserção no trabalho, na escola. Falta um pouco de criatividade para 
alargar a política pública nessa hora. Poderia se oferecer um serviço tipo 
não intensivo nos ambulatórios, para aqueles usuários que já não têm mais 
perfil de CAPS, mas que ainda precisam de um suporte, com grupos 
operativos, tipo centro de convivência. Essa reinserção nem sempre pode 
ocorrer apenas por iniciativa do indivíduo (TR 03). 

 
Um elemento limitador mencionado por alguns técnicos foi a falta de continuidade 

nos atendimentos após o trabalho realizado nos CAPS. Segundo esses 

profissionais, 
 

a grande dificuldade ainda é o trabalho em rede. Eu acho que assistência 
do CAPS é muito boa, mas quando eles recebem alta e vão para uma rede 
maior, prá uma estrutura maior, muitas vezes eles se perdem. (TR 07) 
 
A gente sente muita falta de depois do CAPS prá onde a gente encaminha. 
A gente encaminha prá vários locais, mas a gente gostaria de ter um centro 
de convivência prá encaminhar, que ainda seria mais uma transição para o 
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retorno, prá o trabalho vamos dizer, a uma escola em alguns casos, eu acho 
que um centro de convivência faria uma ponte boa... (TR 12) 
 
E muitas vezes eu também percebo que é culpa do sistema. Porque tem 
usuário que sai daqui, bem de alta, chega lá na frente não encontra 
medicação e volta porque entrou em crise de novo. E chegou aqui com 
trabalho e no trabalho mesmo é que surtou. Não pode continuar as 
medicações porque não tinha no serviço de referência que a gente 
encaminha, e a pessoa volta. Com isso a pessoa vai perdendo a 
credibilidade de quem o contratou. (TR 14) 

 

Em novembro de 2004 foi realizada a Oficina de Experiências de Geração de Renda 

e Trabalho em Brasília. No referido evento, o coordenador da área técnica de saúde 

mental fez uma avaliação do que vem sendo realizado no Brasil para promover 

oportunidades de geração de emprego e renda às pessoas com transtornos mentais. 

Segundo Delgado (BRASIL, 2005), apesar dos bons resultados e da adesão dos 

usuários, as iniciativas atuais são frágeis e têm pouca sustentação institucional e 

financeira.  

 

De acordo com a Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2007) as deficiências relacionadas à cobertura de ações nos diversos momentos do 

tratamento devem ser minimizadas com a criação e fortalecimento da rede de 

atenção de base comunitária. Essa rede que articula CAPS com ambulatórios, 

centros de convivência, residências terapêuticas e equipes de referência na atenção 

básica, propõe-se a solucionar os principais entraves à reabilitação no que se refere 

à estrutura de serviços. Vale salientar a necessidade de investimentos nas questões 

práticas de operacionalização, como fornecimento regular dos medicamentos e 

transporte para os usuários, pois pouco adianta criar serviços e não oferecer as 

condições ou recursos necessários para que esses exerçam seu papel. 

 

A possibilidade de dispor de outras opções de encaminhamento para os usuários 

após a alta dos CAPS é algo que poderia tornar o trabalho dos TR mais gratificante 

por possibilitar melhores condições de estabilidade clínica aos usuários. Não é 

coincidência o fato dos centros de convivência serem mencionados por alguns TR. 

Desde julho de 2005 foi sancionada uma Portaria Ministerial – no. 396/05 (BRASIL, 

2005c) que aprova as diretrizes gerais para criação de Centro de Convivência e 

Cultura como componentes da rede de atenção substitutiva em saúde mental. 

Segundo a mesma, estes centros devem funcionar como facilitadores no processo 
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de socialização de pessoas com transtornos mentais e de outras minorias que 

também têm dificuldades de (re)inserção social. Esses poderiam funcionar como 

locais de transição dos usuários entre as unidades de tratamento e o retorno 

definitivo à sociedade além de diminuir a probabilidade de novas crises.   

 

Ainda não é possível avaliar a efetividade desse tipo de serviço no Estado de 

Pernambuco, pois apesar de já existirem espaços de discussões sobre o assunto, 

até o momento não ocorreu à implantação de nenhuma unidade desse serviço no 

Estado.  
 
É importante destacar que apesar dos bons resultados observados nos CAPS e 

consequentemente na reforma psiquiátrica, nenhum programa ou política social 

pode permanecer em funcionamento indefinidamente sem submeter-se a avaliações 

periódicas. Os ajustes necessários só são possíveis através destas estratégias. Em 

se tratando de novas modalidades de atenção isso ainda é mais necessário. 

GONÇALVES, FAGUNDES E LOVISI (2001) consideram que isso vem a ser um 

compromisso ético com a assistência das pessoas como sujeitos sociais e como 

garantia de direito da cidadania. É preciso que o Estado assuma completamente o 

seu papel como gestor, não se limitando à aprovação dos instrumentos legais, mas 

principalmente operacionalizando as ações propostas desde a dimensão primária, 

até a terciária, ou seja, reabilitação, para que desta forma os “loucos”, agora 

cidadãos, possam exercer a tão almejada cidadania para todos. 

 

Entre as observações realizadas em campo foi possível perceber que exceto entre 

os psicólogos, que pela natureza de sua profissão já atuam na área de saúde 

mental, muitos TR referiram dificuldade de adaptação para atuar na área visto que 

os mesmos passaram por um processo seletivo em que não havia uma definição 

prévia das áreas de atuação em caso de aprovação. Alguns profissionais nutriam um 

sentimento de insatisfação pelo fato de sua lotação pós-concurso público não ter 

ocorrido na área em que eram especialistas, sendo convocados para atuarem em 

saúde mental apesar de não terem experiência profissional na área. Alguns, 

inclusive, chegaram a afirmar que se conseguissem outra oportunidade com 

vencimentos equivalentes, deixariam a saúde mental. Tal insatisfação foi 

considerada relevante, pois a forma como o TR se identifica com a atividade que 
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exerce pode interferir na qualidade de seu trabalho e na forma como percebe o 

transtorno mental.  

 

A capacitação parece ser uma opção para tentar minimizar esse possível ponto de 

conflito, mesmo porque sua necessidade foi percebida por técnicos de diferentes 

formações profissionais, como está descrito a seguir: 
A gente aqui já cansou de ser agredido aqui porque esperou-se muito 
tempo. Ai chega um momento que a gente cansa. E eu não acho que a 
culpa é do técnico. Eu acho que a culpa é de que não existiu uma 
capacitação prá esse profissional. Assim como eu, teve várias pessoas que 
chegou no serviço sem nenhuma capacitação e que continua sem. (TR 14) 
 
Falta também treinamento principalmente para as crises agudas. Às vezes é 
preciso, por exemplo, fazer uma contenção e isso tem que ser de forma 
humanizada. Nem todo mundo tem preparo pra isso. A falta de 
conhecimento pode gerar insegurança no acolhimento. (TR 05) 
 
Eu acho que ainda falta muito prá o CAPS conseguir conquistar, prá ser 
substitutivo, no momento de recursos humanos, muito de capacitação, prá 
poder conseguir realizar tudo que está previsto né? O que está nas 
portarias. (TR 13) 

 
 

Trabalhadores de saúde mental dos Estados Unidos relataram sentimento 

semelhante ao afirmarem que é essencial o envolvimento dos técnicos em 

programas de educação continuada. A falta de capacitação contribui também para 

que os usuários não recebam um atendimento dentro daquilo que eles necessitam. 

O preparo técnico inadequado provoca distorções na assistência. O referido estudo 

reforça que a educação continuada ainda é a estratégia que oferece melhores 

condições de crescimento profissional e de continuidade nas propostas da política 

de saúde mental (RIAN-NICHOLSON, 2004). 

 

A formação acadêmica do profissional de saúde em geral ocorre dentro do modelo 

biológico, com enfoque no binômio saúde-doença. Ao iniciar seus trabalhos na 

saúde mental nos CAPS, muitas vezes torna-se necessário um redirecionamento 

dos pressupostos teóricos que norteiam suas ações. Na perspectiva da reforma 

psiquiátrica, “todos os elementos do processo de trabalho em saúde mental 

precisam articular-se para que o trabalho tenha potencial transformador do modelo 

tradicional de assistência psiquiátrica” (SILVA; BARROS, 2005, p.312). 
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Em alguns casos, os TR já haviam construído uma carreira em outras áreas de 

atuação e consideravam-se de certa forma desprestigiados ao serem “obrigados” a 

atuar numa área para qual não haviam optado. Entretanto, nem todos descrevem a 

experiência que lhe foi imposta pelas circunstâncias como algo desagradável. 

Dependendo de aspectos particulares de cada profissional,   

 
a experiência do CAPS foi muito boa prá mim porque desvendou, desnudou 
aquela coisa que eu tinha que era saúde mental. É uma experiência 
completamente diferente e eu me apaixonei ao trabalhar em saúde mental. 
Me apaixonei mesmo. (TR 11) 
 
você realmente tem uma equipe, você troca muito com os outros colegas, 
de áreas distintas, você compreende bem a especificidade de cada um, 
cada um na sua área tem o mesmo objetivo, prá mim fica bem clara essa 
interdisciplinaridade [...]Os objetivos são os mesmos, mas as maneiras de 
alcançar os objetivos são diferentes. E em algum momento também podem 
ter objetivos diferentes, devido a especificidade de cada um. E eu acho 
muito importante porque no CAPS a gente também tem aquela liberdade. 
(TR 12) 

 

 
Como foi visto até então, a questão abordada possui múltiplas faces. Apesar de 

entender a existência de outros grupos envolvidos nessa problematização, a autora 

reconhece que não poderia deixar de considerar as experiências e contribuições 

destes que são imprescindíveis à análise do processo de reinserção, por 

vivenciarem de perto o cotidiano da pessoa com transtorno mental e conviverem 

diretamente com os problemas e as tensões por ele geradas. 
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_________________________________________CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao finalizar este estudo, é importante retomar o desafio inicial proposto, ou seja, 

conhecer como ocorre o processo de reinserção de pessoas com transtornos 

mentais no mercado de trabalho. Como já foi dito, tal preocupação foi justificada pela 

necessidade de identificar se todo esforço empreendido desde os primórdios da 

reforma psiquiátrica pelo reconhecimento dos direitos de cidadania, dessa minoria 

historicamente excluída, está ou não conseguindo tornar “loucos” em cidadãos com 

transtorno mental. Além disso, considerou-se relevante conhecer como esse 

processo estava acontecendo no Recife, cidade nordestina, que como muitas 

metrópoles brasileiras sofre com os flagelos da pobreza, desemprego, altos índices 

de violência e desigualdade social, entre outros desafios. 

 

Desde os primeiros rascunhos que resultaram neste consolidado de saberes, existia 

uma idéia fundamental que ao longo das etapas percorridas foi se concretizando. Tal 

hipótese, que ainda persiste, considera que se a cidadania é algo para todos, inclui 

aqueles que têm um transtorno mental. Partindo então desse princípio, o direito ao 

trabalho não cessa com a constatação de um transtorno mental.  

 

Antes mesmo do início das entrevistas e observações de campo, a pesquisadora 

defrontou-se com questionamentos sobre a viabilidade de buscar trabalho para 

“loucos”, quando a sociedade não consegue atender à demanda laboral dos ditos 

sãos. Se não existe trabalho para os “sadios”, não será muito mais difícil para 

alguém que está se recuperando, ou que convive com um transtorno mental? Tal 

indagação fortaleceu a idéia inicial de que não seria apenas o transtorno mental a 

interferir no acesso destes trabalhadores ao mercado de trabalho. Existiam também 

fatores inerentes à própria sociedade que limitavam as possibilidades de forma 

predadora, ou seja, os mais capazes, os mais habilidosos, e aqueles com melhores 

condições detêm as poucas oportunidades existentes e consequentemente cria-se 

uma massa de excluídos que não têm acesso às oportunidades, o que não significa 

que suas características pessoais inviabilizem o acesso ao trabalho, mas que as 

vagas são insuficientes para todos. 
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Considerando os pressupostos acima descritos, realizou-se a escuta daqueles que 

conviviam de perto com a situação mencionada. Inicialmente o ALCESTE agrupou 

os dados de usuários e familiares e separou em outra classe as falas dos técnicos 

de forma que foi possível observar uma clara polarização, onde o discurso de 

usuários e familiares se posicionaram de um lado, enquanto os técnicos de 

referência (TR) ficaram de outro lado. O critério que determinou o distanciamento 

das falas entre os três grupos foi a abordagem voltada para preocupações com a 

reabilitação sob o ponto de vista técnico, por parte dos TR, enquanto os demais 

grupos trataram do assunto com um enfoque nas dificuldades inerentes ao próprio 

indivíduo e família. Mesmo os usuários e familiares que apontavam as questões 

sociais e políticas como elementos intervenientes na reinserção no trabalho, em 

outros momentos da entrevista se reportavam à espiritualidade/religiosidade, à 

iniciativa do usuário, ao preconceito e principalmente às condições clinicas. As 

preocupações dos usuários e familiares com questões concretas de sobrevivência 

podem ter contribuído para afastá-los dos espaços de discussões políticas e sociais. 

 

Esse distanciamento observado deve ser visto com atenção, pois a atitude dos 

técnicos ao incentivar ou não o reingresso ao trabalho é determinante para a 

formação da opinião dos usuários e seus familiares. Aquilo que é proferido pelos 

profissionais de saúde tem forte influência sobre os rumos da vida das pessoas que 

os escutam. Suas palavras muitas vezes funcionam como sentenças aos ouvidos de 

seus clientes. 

 

Sobre o transtorno mental como doença, observa-se que existem muitas dúvidas a 

respeito das possibilidades de cura entre familiares e usuários, e isso está 

relacionado com o conceito de saúde de cada pessoa. É preciso deixar claro que 

cura não significa necessariamente ausência de sintomas, mas que ela é possível 

numa perspectiva de adaptação à nova realidade. A partir dessa adaptação, é 

possível projetar planos de reinserção social e no trabalho. Quando a adaptação é 

considerada como cura, é mais fácil pensar em reinserção, pois a cura não estará 

relacionada à ausência de manifestações clínicas e sim ao controle e adaptação dos 

sintomas que ocorrerem. 
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Apesar do trabalho ser considerado pela maioria dos entrevistados como elemento 

essencial ao exercício pleno da cidadania, o cidadão adoecido, muitas vezes pelo 

próprio sistema em que vive e trabalha, encontra sérias dificuldades para exercer 

seu direito de voltar a atuar no mundo do trabalho. Aliado a isso, muitos usuários e 

familiares desconhecem os deveres do Estado em relação à proteção dos cidadãos 

mais vulneráveis. Como não têm acesso a discussões sobre políticas públicas, 

encaram a assistência social como uma concessão do Estado. Os CAPS são 

percebidos por alguns familiares e usuários a materialização do próprio Estado, 

desconsiderando suas demais atribuições até mesmo na política de saúde mental. 

Causou certa surpresa, entretanto, identificar que alguns TR também não tinham 

muitas informações sobre a reabilitação para o trabalho no município onde atuavam 

e não conseguiam espontaneamente falar sobre os mecanismos legais que tratam 

do assunto. 

 

No que se refere às dificuldades para reinserção no trabalho, a instabilidade foi uma 

preocupação percebida nos três grupos. Existe sempre um receio de que uma nova 

crise possa comprometer a credibilidade do usuário em seu trabalho. Por outro lado, 

sabe-se que muito do que ocorre como intercorrência, na realidade é resultante de 

falhas na manutenção do tratamento clínico e psicoterápico e ainda por questões 

sociais. Entre as dificuldades na manutenção do tratamento, encontra-se a 

interrupção no uso dos fármacos, que pode ocorrer por falhas na distribuição pela 

rede pública, pela intolerância aos efeitos adversos, pela falta de um 

acompanhamento profissional ou ainda por abandono por parte do usuário. A falta 

de escuta terapêutica no período intercrises também tem seu papel. Por último, mas 

não menos importante, existem os fatores sociais relacionados à família e à 

conjuntura econômica, que podem precipitar novos eventos agudos.  

 

O medo de novas crises e uma auto-estima rebaixada são sentimentos construídos 

pelos usuários a partir de estímulos ou da falta deles, por parte da família, da equipe 

de trabalho nos serviços de saúde mental e da sociedade em geral. O receio de que 

os sintomas do transtorno mental sejam percebidos pelos colegas de trabalho e 

causem algum constrangimento, por si só provocam insegurança no retorno ao 
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trabalho. Por outro lado, a falta de um suporte social adequado reforça a idéia da 

impotência e da falência pessoal e profissional.  

 

Quando o Estado não provê à pessoa os meios necessários ao controle dos 

sintomas clínicos, seja pela distribuição irregular de fármacos, ou pela falta de 

serviços ambulatoriais que dêem continuidade ao acompanhamento pós-alta do 

CAPS, ele não garante as condições mínimas de estabilidade clínica. Por outro lado, 

quando não operacionaliza as políticas públicas de qualificação profissional ou a 

promoção de estratégias geradoras de emprego e renda, também contribui para a 

inviabilização da reinserção no trabalho. E finalmente, quando não protege as 

famílias extremamente carentes que têm de sobreviver e conviver com alguém com 

transtorno mental, principalmente sendo este a pessoa que até então contribuía total 

ou parcialmente com a subsistência do núcleo familiar, muitas vezes resta a essa 

família o único caminho que consegue enxergar, ou seja, a perpetuação da doença 

como meio de vida, através de um benefício da assistência ou da previdência social. 

 

É certo que esse não é o primeiro recurso geralmente utilizado pelas famílias que 

buscam condições de sobrevivência. A família da pessoa com transtorno mental 

sofre de múltiplas formas. Seja pelo desgaste nas relações, pela espoliação dos 

recursos e mesmo pela falta de expectativas em relação ao futuro do ente adoecido. 

O presente estudo demonstrou que apesar de todas as perdas que acometem a 

família, o acolhimento realizado nos CAPS, mesmo não dando conta do provimento 

material, em geral consegue fazer os usuários e familiares enxergarem outras 

possibilidades de sobrevivência além do transtorno mental. 

 

Pelo que se percebe, as injustiças atribuídas historicamente ao adoecimento por si, 

ainda estão longe de serem corrigidas. Se até mesmo a origem do evento estressor 

está marcadamente relacionada com aspectos extrínsecos de cunho social, político 

e econômico, entre outros, como condenar a pessoa com transtorno mental à 

exclusão em sentido amplo, quando a própria sociedade contribui para que isso 

aconteça? 

 

A idéia da incapacidade da pessoa com transtorno mental expressa na fala dos 

familiares também tem reprodutibilidade na sociedade e alguns entrevistados 
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inclusive estabelecem que determinados diagnósticos clínicos podem ou não 

favorecer a reabilitação laboral das pessoas com transtorno mental. Observou-se 

também que algumas pessoas desvinculavam o diagnóstico clínico da capacidade 

de reinserção no trabalho. Estes faziam parte do grupo de usuários e familiares que 

conviviam com transtornos psicóticos mais graves, mas que já haviam aprendido a 

enfrentar e até superar os obstáculos com apoio das equipes de saúde que os 

acompanhavam nos serviços. Tal fato reforça a hipótese de que os fatores 

extrínsecos ao transtorno, na maioria dos casos, são mais determinantes para a 

reinserção que as manifestações clínicas decorrentes do mesmo. 

 

Para a maioria dos TR entrevistados, fica claro que a condição de capacidade ou 

incapacidade está vinculada a múltiplos fatores como o suporte familiar e social 

disponível, acesso a serviços de saúde e tratamento adequado, tempo de 

transtorno, comorbidades e características pessoais, a exemplo da escolaridade e 

da qualificação profissional.  

 

Entre os aspectos analisados observou-se que variáveis como: idade, sexo, 

escolaridade, preconceito, evolução clínica e características do transtorno, não 

foram determinantes nas perspectivas de reinserção no mercado de trabalho. Ao 

que parece, os fatores mais marcantes estão relacionados às condições de 

tratamento, ou seja: falta de uma rede de serviços substitutivos estruturada, falta de 

continuidade das ações implementadas nos CAPS após a alta dos usuários, falta de 

estratégias reintegradoras por parte do Estado entre outros.  

 

Se a princípio também foi questionada a relação entre escolaridade e qualificação 

para os postos de trabalho, hoje já é possível afirmar que a escolaridade é 

necessária, porém insuficiente para garantir o acesso ao mercado e para o 

desenvolvimento social e econômico. Tais constatações encontram eco no que diz 

Segnini (2000) ao afirmar que somente políticas e ações concretas, que possibilitem 

real desenvolvimento com distribuição de renda, reforma agrária, reforma do sistema 

de saúde e educacional, podem superar desigualdades e construir condições sociais 

que redundem em cidadania. 
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Ao buscar conhecer as principais formas de reinserção no trabalho entre pessoas 

com transtorno mental, observou-se que para os técnicos, as falhas no fluxo de 

informações constituem-se num grande problema. Geralmente após a alta do 

serviço ocorre uma ruptura no vínculo entre o usuário e a equipe que deixa de saber 

se ocorreu a reinserção e de que forma sucedeu-se. A quebra no fluxo das 

informações, gerada pela falta de uma rede articulada de serviços, além de ir de 

encontro com os princípios da reforma sanitária brasileira, de integralidade das 

ações e garantia de referência e contra-referência entre os serviços, não permite 

que o trabalhador da saúde se comprometa com os resultados de suas ações no 

cuidado das pessoas (FÓRUM DA REFORMA SANITÁRIA BRASILEIRA, 2006). Por outro 

lado, a falta de informações pode também gerar o desestimulo dos TR que só 

sabem o resultado dos seus esforços quando encontram ocasionalmente com ex-

usuários, ou quando os mesmos necessitam novamente de atendimento. 

 

Os profissionais com formação em serviço social são apontados pelos seus pares 

como os mais aptos a responder tais questões, apesar de reconhecerem que o 

assunto é de interesse de todos. Tais posicionamentos apontam para uma situação 

de pouco envolvimento de alguns técnicos com discussões dessa natureza. É 

possível inferir que isso na realidade seja um reflexo do momento em que estamos 

vivendo, onde se observa “uma paralisia do pensamento crítico nacional” 

(VASCONCELOS, 2006.p.9). Segundo o autor, “O movimento sindical está paralisado e 

a universidade não tem feito nenhum debate crítico mais avançado” (id. Ibid). 

 

Os Centros de Convivência e Cultura, assim como os projetos de reinserção em 

parceria com o Ministério do Trabalho e Renda, pela economia solidária 

representam para os TR estratégias fundamentais à reinserção das pessoas com 

transtornos mentais na sociedade e no trabalho. Apesar de já apresentarem 

resultados iniciais animadores, os centros de convivência ainda são recentes e os 

sessenta serviços em funcionamento concentram-se em São Paulo, Campinas e 

Belo Horizonte (BRASIL,2007).  

 

Entre os usuários, que trabalhavam com vínculo formal, em geral é garantida a 

licença para tratamento de saúde, que após sucessivas renovações, findam em uma 

aposentadoria por invalidez. Vale salientar que entre o período de licença e a 



 243

aposentadoria, poucas foram as tentativas de reinserção no trabalho. Entre os 

informais a situação é ainda mais complexa, pois como não podem contar com a 

previdência social, só lhes resta apoiar-se no benefício da LOAS, que também não 

tem nenhuma relação com estratégias de reabilitação 

 

A maioria dos familiares não conseguia enxergar possibilidades de vinculação com o 

mercado de trabalho, possivelmente pelo fato de conviverem em uma realidade 

cercada por privações que incluem o desemprego. Mesmo entre aqueles que tinham 

conseguido retornar ao trabalho, a fala de seus parentes sempre se reportava para o 

futuro e o possível agravamento do quadro. 

 

Os usuários que mantinham alguma atividade produtiva formal ou informal, 

independente de outros fatores, tinham um discurso mais otimista em relação aos 

seus projetos para o futuro e sobre a importância do trabalho. Tal observação só 

vem confirmar tudo que foi discutido ao longo do presente estudo sobre a 

importância da reinserção no trabalho, sua relação com a consolidação da cidadania 

e com o sucesso da proposta terapêutica implementada. 

 
A discussão técnica acerca do tratamento de pessoas com transtornos mentais é 

também uma discussão política. Toda intenção terapêutica tem uma perspectiva 

ética, ou seja, implica numa tomada de posição quanto aos valores que devem reger 

a organização social e a relação entre os homens. AMARANTE (2004) acrescenta que 

essa luta passa por duas vertentes, sendo uma delas científica e outra política. Tais 

níveis referem-se à realidade da doença e ao estar doente, isto é: a uma 

problemática psicopatológica e à exclusão, e ou da estigmatização social. 

 

No Brasil não é a falta de aparato legal que obstrui a busca da cidadania universal. 

Tanto a Constituição Federal como a LOAS deixam claro que o objetivo da 

seguridade social não está limitado ao repasse de benefícios financeiros, mas 

avança na “promoção e integração ao mercado de trabalho” bem como na 

“habilitação e reabilitação das pessoas com deficiências” CF.Art. 203 

(MANNRICH,2000).  
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Não é possível atender os fundamentos do Estado democrático de direito, que tem 

entre eles a dignidade da pessoa humana, substituindo os muros dos manicômios 

pelos muros invisíveis da exclusão social e econômica em que vive a pessoa com 

transtorno mental sem acesso aos seus direitos de cidadania. No Brasil já é fato que 

a consolidação da cidadania não deixou de ocorrer por falta de instrumentos legais. 

Pelo contrário, o desafio atual encontra-se em defender o que já está escrito e trazer 

à prática o que muitas vezes ainda está preso ao papel. 

 

A exclusão do mercado de trabalho pode ser considerada na prática como um 

sinônimo de privação: privação de emprego, privação de meios para participar do 

mercado de consumo, privação de bem-estar, privação de direitos, privação de 

liberdade, privação de esperança. A privação, em sentido amplo, só contribui para o 

empobrecimento da pessoa atingida e consequentemente de seu grupo familiar. 

Como afirma MARTINS (1997), nos últimos anos, a pobreza vem apresentando-se 

com formas, âmbito e conseqüências diversas. Logo, é preciso estar atento para que 

essa nova apresentação não oculte a realidade dos fatos. Ou seja, ao transferir a 

origem de um problema social para uma justificativa clínica, as questões políticas e 

sócio-econômicas podem passar para um segundo plano. 

 

Segundo BASÁGLIA (1985), o primeiro passo para a cura do doente é o retorno à 

liberdade. Nos tempos de Gorízia observava-se uma estreita relação entre a origem 

da doença e a pobreza, visto que nos hospícios europeus a grande maioria das 

pessoas internadas era de origem pobre. Tal fato levou BASÁGLIA (1985) a concluir 

que o hospício era destinado às pessoas mais pobres e não que o transtorno mental 

fosse próprio dos pobres. Apesar do perfil do grupo de usuários e familiares ser 

predominantemente formado por pessoas com renda familiar próxima de um salário 

mínimo, não é possível fazer conclusões a respeito da relação entre renda e 

transtorno mental, visto que os dois locais onde os entrevistados realizavam seus 

atendimentos eram serviços públicos, em alguns casos os únicos disponíveis às 

pessoas de poucos recursos. Pessoas com um melhor poder aquisitivo e com plano 

ou seguro de saúde têm acesso a outras opções de tratamento que nem sempre 

estão disponíveis a todos os cidadãos. 
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Em alguns países onde a reforma psiquiátrica já foi implantada há mais tempo, o 

processo de desinstitucionalização tem sido frequentemente relacionado com o 

elevado número de indivíduos sem-teto observado nas ruas (homeless). Entretanto, 

LOPES (2001) admite que apesar de muitos sem-teto já terem passado por hospitais 

psiquiátricos, o motivo de estarem nas ruas está diretamente relacionado a razões 

de ordem econômica, leia-se desemprego.  

 

Atualmente vive-se uma realidade em que o desemprego é algo de características 

globais, que não respeita barreiras geográficas ou sociais. Como defender a idéia 

de promover oportunidades de emprego para pessoas que possuem algum tipo de 

limitação? Tal pensamento provoca inúmeras reações e entre elas é possível 

imaginar então que a solução para o desemprego seria retirar os menos capazes 

do mercado de trabalho e dar oportunidades apenas aos mais capazes, como 

defende a lei da sobrevivência. Pensando desta forma, entretanto, corre-se o risco 

de: ao não conseguir reduzir o desemprego, ser necessário aumentar o critério de 

exclusão, deixando de fora talvez os considerados gordos, os feios, os de pouca 

estatura, e finalmente, de alguma forma cada um dos seres humanos estaria fora 

do mercado de trabalho. Com isso o problema estrutural não estaria sendo 

analisado e as soluções não passariam de paliativos a um problema crescente. 

 

Pensar em cidadania para pessoas com transtorno mental é pensar em uma 

cidadania ideal, onde até mesmo aqueles que não têm noção de serem titulares de 

direitos os têm resguardados e o Estado reconhece sua responsabilidade para com 

aqueles que estão em situação de desvantagem procurando diminuir as diferenças 

entre as pessoas. É certo que o grupo de excluídos não é composto apenas por 

aqueles com um transtorno mental, mas o que se observa é que estes indivíduos 

com necessidades especiais não conseguem sensibilizar seus defensores em 

potencial com a mesma facilidade que se observa nos grupos considerados mais 

vulneráveis, a exemplo das discussões sobre gênero, crenças religiosas, aspectos 

étnicos, culturais e mesmo entre aqueles com limitações físicas ou cognitivas.  

 

A hipótese de BASÁGLIA (1985) não era de negar a existência do transtorno mental, 

mas sim reconhecer que a psiquiatria construiu conceitos, sintomas e doenças, 
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sobre fenômenos, que em última instância, lhe são absolutamente incompreensíveis 

e, portanto, cumprem um papel meramente ideológico.  

 

A despeito de toda questão ética que fundamenta a reforma psiquiátrica com a 

bandeira da cidadania universal e da humanização, é importante estar atento para 

não embarcar em argumentos equivocados de alguns estudiosos como LOPES 

(2001), que considera a reforma psiquiátrica como uma estratégia utilizada pelo 

Estado para lançar pacientes na rua e desobrigar-se dos cuidados relativos aos 

mesmos. Segundo o autor, a desinstitucionalização eleva os custos na assistência e 

essa necessária elevação nas verbas não vem sendo observada na mesma 

proporção em que os leitos estão sendo reduzidos. Na sua concepção, o ideal seria 

que os hospitais fossem reformados e passassem a oferecer um melhor serviço. 

Como estratégia de garantia da qualidade da assistência, o poder público exerceria 

um rigoroso controle das instituições asilares. Infelizmente, o autor não considerou 

nas suas ponderações, a opinião e os sentimentos da pessoa que ficaria 

“confortavelmente” trancafiada e excluída nessa referida "instituição humanizada", 

que poderia até substituir muros por grades e ainda assim continuar privando o 

usuário da sua liberdade.  

 

Alguns TR entrevistados apontam para uma desaceleração na implantação e 

implementação da reforma, a ponto dos CAPS em determinadas situações, atuarem 

como ponto de início e término do tratamento, tanto pela carência de serviços 

ambulatoriais e da inexistência de centro de convivências, como pela exigüidade dos 

projetos de reinserção social e econômica no Estado e no município. O 

funcionamento da rede de assistência em saúde mental poderia antecipar situações 

de crise e contê-las, evitando inclusive um possível afastamento do trabalho. A falta 

de uma rede de referência e contra-referência, pode ainda funcionar como 

desestímulo a reabilitação social, pois nesse caso, o ambiente de CAPS passa a 

representar a única possibilidade de acolhimento material e afetivo às pessoas em 

sofrimento. 

  

É preciso também estar atento à política de desinstitucionalização, para que a 

mesma ao invés de estar atuando como facilitadora na conquista de direitos às 

minorias, não venha de fato funcionar como instrumento de isenção e transferência 
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de responsabilidades do Estado às famílias dos usuários dos serviços de saúde 

mental, muitas vezes desprovidas de condições materiais e emocionais para tal 

cuidado. 

 

A falta de recursos para manutenção das famílias também apareceu como fator que 

compromete a reinserção no trabalho. Famílias empobrecidas dependem 

financeiramente dos benefícios sociais concedidos aos seus parentes em tratamento 

e por uma questão de sobrevivência e falta de perspectivas findam por interferir 

negativamente no tratamento, pelo risco de perder aquilo que no momento é a fonte 

de renda e sustento do grupo familiar. Em outros casos, a miserabilidade das 

famílias impede a continuação do tratamento pela impossibilidade de manter os 

atendimentos de manutenção, sem contar com nenhum auxílio financeiro, após a 

alta do CAPS. 

 

Esses questionamentos não devem servir de argumentos para inviabilizar o 

processo de inclusão de pessoas com transtornos mentais. Pelo contrário, a 

despeito da "colocação dos pacientes na rua" não ser um fato novo, atualmente o 

desenvolvimento das ciências possibilita que juntamente às terapias farmacológicas 

e psicossociais, a convivência de pessoas com transtornos mentais na sociedade 

seja algo plenamente possível. O maior desafio na realidade não se resume ao 

transtorno mental e sim a pessoa com transtorno que é desprovida tanto 

economicamente como de suportes familiares. 

 

Quanto à questão dos recursos, parece que ainda faltam estudos que possam 

esclarecer qual a estratégia economicamente mais viável, mas isto não deve ser um 

fator impeditivo no processo, visto que o modelo hospitalocêntrico já teve tempo 

suficiente para provar que é ineficaz. Na verdade, o que parece estar realmente 

fazendo falta é o entendimento de que retirar pessoas com transtornos mentais dos 

hospitais não é o suficiente para conferir-lhes cidadania. Além disso, elas devem 

usufruir de todos os direitos comuns aos cidadãos (o que inclui o acesso ao trabalho 

como forma digna de subsistência). Por outro lado, a situação de desvantagem 

confere a esse grupo em discussão o direito a uma atenção diferenciada por parte 

do Estado, que tem o dever de prover a todos condições para o exercício da 

cidadania. 
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Investir em saúde mental hoje pode gerar grande retorno em termos de redução de 

incapacidades e prevenção de mortes prematuras por falta de cuidados mínimos e 

necessários nas situações de crise. As prioridades são conhecidas e os projetos e 

ações necessárias são factíveis. É nossa responsabilidade torná-los realidade, mas 

essa não deve ser considerada a única, nem mesmo a principal razão de sua 

existência. Essa mudança nos rumos, em oposição à ideologia do capital, não traz 

benefícios apenas para aqueles diretamente favorecidos, nem deve ser vista como 

um ato de caridade ou solidariedade. Tal resposta busca resgatar o senso de 

coletividade que há muito vem se perdendo na sociabilidade burguesa competitiva e 

individualizadora, que defende o sucesso de pessoas a despeito do benefício 

comum. Uma sociedade para todos dignifica a pessoa humana, constrói cidadãos e 

beneficia cada um de seus membros. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (2005, p.18), tratando de pessoas com 

deficiências teceu considerações que podem ser aplicadas a situação da pessoa 

com transtornos mentais: 

  
Alijando-se o deficiente de integração social, este perde em 
desenvolvimento, enquanto que a sociedade perde por não ter a 
oportunidade e a possibilidade de apreender uma significativa parcela de 
seus elementos constitutivos, representados pelos ‘diferentes’ segregados. 
Com isso, todos perdemos em consciência, em comportamento e 
consequentemente em possibilidade de transformação. 

 
A mesma sociedade que contribui para o sofrimento psíquico, não provê os meios 

para sua reabilitação. Essa dívida social que historicamente acompanha pessoas 

com transtorno mental ainda não está sendo devidamente paga. Entendendo o 

transtorno mental como um fenômeno socialmente determinado, é possível observar 

que as perspectivas de quitação dessa dívida permanecerão remotas na medida em 

que não ocorrerem mobilizações que neutralizem as causas do fenômeno.  

 

O acesso de pessoas com transtorno mental no mercado de trabalho deve ocorrer 

como um direito das mesmas, na condição de cidadãs. Qualquer situação em que se 

tente resgatar a sua cidadania sem lhe assegurar o acesso e utilização de seus 

direitos irá comprometer o ideal de cidadania universal. Para facilitar esse processo 
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é necessário lançar mão da discriminação positiva44, condição essencial para que a 

pessoa com transtorno mental obtenha efetivamente o seu acesso à riqueza e aos 

bens e serviços. 

 
A discriminação positiva não significa um enquadramento no modelo fragmentador 

da concepção neoliberal de combate a pobreza. A pessoa com transtorno mental 

não precisa de solidariedade, da mesma forma que não precisa de compaixão ou 

esmola, pois como diz SILVA (2001, p.26), “a emancipação começa quando é 

possível dispensar a ajuda”. Vasconcelos (2002 p. 88) lembra também que a lógica 

da vitimização “só reforça a depreciação, a estigmatização e a adoção de atitudes 

paternalistas e filantrópicas para com os usuários”.  

 
É preciso construir bases mais sólidas que dêem sustentabilidade a estas ações 

para que todos os usuários tenham acesso às oportunidades e sintam-se seguros 

nas atividades que desempenham. Durante entrevista a alguns técnicos e nas 

observações de campo, foi possível observar que existe o desejo nas pessoas por 

realizar algo, mas faltam recursos e qualificação tanto para os técnicos como para 

os usuários e isso faz com que alguns deles (familiares, usuários e até mesmo 

técnicos), olhem com descrédito para as possibilidades atuais de reinserção  

 

O problema da reinserção de pessoas no mercado de trabalho dentro da perspectiva 

capitalista não é algo de fácil solução. Entretanto é preciso que o tema torne-se o 

centro de discussões entre os gestores que elaboram e operacionalizam as políticas 

públicas em saúde mental, com a participação direta e ativa da sociedade. Pois  

quanto mais houver a participação da discussão coletiva acerca dos 
problemas em sua complexidade e em função do interesse geral, mais se 
aperfeiçoa a sensibilidade política e a cidadania emerge como uma 
condição natural de valorização de diferentes projetos possíveis, capazes 
de dar conta da organização global da sociedade (CUNHA, 2000). 

 

O campo da saúde mental possui especificidades próprias que tornam ainda mais 

complexo o seu debate e o estabelecimento de estratégias políticas. 

Consequentemente, apesar das divergências ideológicas e epistemológicas 

                                                 
44 A discriminação positiva é fundamentada no princípio da equidade, ou seja: confere condições privilegiadas às pessoas em 
situações de desvantagem (ver discussão na pág. 57 e 58). 
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pertinentes à adoção de estratégias autonomistas de empowerment ou 

empoderamento, estas podem ser consideradas dentro da perspectiva adotada por 

Vasconcelos (2002), que propõe uma abertura teórico-metodológica com uma 

apropriação crítica mais explícita, onde as mesmas são bem aplicadas visando o 

aumento do poder contratual dos usuários dos serviços de saúde mental e de seus 

movimentos sociais no país. O empoderamento45 dos usuários e familiares através 

do fortalecimento das discussões sobre os direitos das pessoas com transtornos 

mentais pode contribuir para o desenvolvimento de alternativas eficazes no 

enfrentamento do desafio da reinserção social e econômica e para consolidação da 

cidadania.  

 

Não existem soluções prontas, é preciso que sejam construídas coletivamente. 

Enquanto a sociedade não assumir o compromisso de combater a desigualdade, a 

opressão e a alienação social, não será possível enxergar de fato uma reforma 

psiquiátrica que atenda seus princípios de (re)inserção econômica e de conquista da 

cidadania para pessoas com transtornos mentais. 

 

 

                                                 
45 É a capacidade de um ator, individual ou coletivo, usar seus recursos econômicos, sociais, políticos e culturais para atuar 
com responsabilidade no espaço público na defesa de seus direitos, influenciando as ações do Estado na distribuição dos 
serviços e recursos públicos. É um meio de construção de um futuro possível, palpável, capaz de recuperar as esperanças da 
população e de mobilizar suas energias para a luta por direitos (ROMANO; ANTUNES,IN: ID. IBID,2002). 
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APÊNDICE A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 
DOUTORADO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (usuários do serviço) 
 

 
NO:______                                                                                                  Data:____/_____/____  
I. Dados de identificação 
Idade:__________anos [     ]  Sexo (   ) 1) Fem    2) Masc. 
Profissão:___________________________________________ [     ]                                                    
Estado civil: [     ]  1) Solteiro  2) Casado  3) Desquitado  4) Divorciado 5) Outros______________ 
Grau de escolaridade: [     ]     
1) ensino fundamental completo 
2) ensino fundamental incompleto 
3) ensino médio completo  
4) ensino médio incompleto  
5) ensino superior completo 
6) ensino superior incompleto  
Estuda: [     ]   1)Sim     2) Não;      
Religião: ______________________________________________     Praticante? (    ) Sim     (    ) Não 
Cidade/ Estado onde nasceu: __________________________________________________________ 
Cidade/Estado onde reside: ___________________________________________________________ 
Renda familiar estimada em salários mínimos______________________________________________ 
 
1. Com quem você mora: (    ) 1) Família     2) Instituição fechada    3) Lar abrigado    
                                                 4) Sozinho        5) Outro: _____________________________________ 
2. Quantas pessoas moram com você na mesma residência? (     ) 
 
3. Possui algum parente residindo próximo a sua casa? (    ) 1)Sim     2)Não 
 
(Se morar sozinho, não responder às próximas questões. Pular para a pergunta 8  ) 
 
4. Posição no núcleo familiar__________________________________________________________ 
5. Há quanto tempo reside com estas pessoas (em anos)__________________ 
6. Qual o grau de parentesco dos demais moradores em relação a você ________________________ 
7. Quantas e quais são as fontes de renda de seu núcleo familiar: _____________________________ 
8.Quem é o principal provedor: (    )   1) O pai     2) O marido    3) a esposa     4) mãe   5) o próprio 
     6) Outro:________________________________________ 

II. Dados referentes ao adoecer e tratamento: 

1. Há quanto tempo: 

 a. Percebeu os primeiros sintomas: __________________________________________________ 
 b. Iniciou tratamento especializado: __________________________________________________ 
2. Quantas crises relevantes já teve desde o início dos sintomas: ______________________________ 

3. Quantas vezes já esteve internado: ___________________________________________________ 

4. Quanto tempo estima já ter permanecido internado (soma de todos os internamentos): ___________ 

5. Em que serviço realiza seus atendimentos: _____________________________________________ 

6. Quais os profissionais que participam do seu tratamento: (    ) médico    (    ) terapeuta ocupacional 
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(   ) psicólogo    (    ) enfermeiro    (    ) assistente social    (    )   Outros:_________________________ 

7. Como você define o seu transtorno mental: 
________________________________________________________________________________ 
8. Você acha que mudou alguma coisa em sua vida após o surgimento dos primeiros sintomas? O que: 
__________________________________________________________________________________ 
Você considera seu tratamento adequado às suas necessidades? Caso contrário, quais os limites do 
mesmo: __________________________________________________________________________ 
 

III. Dados laborais: 

1.Qual a sua profissão: ____________________________________________________________  

2. Exerce alguma atividade remunerada:  [     ]   1)Sim         2) Não  Qual: _____________________ 

  a. Local de trabalho:______________________________________________________ 

3. Possui carteira de trabalho? (  )  1) Sim     2) Não   

  a. Está assinada atualmente: (   )  1) Sim   2) Não  

4. Quanto tempo trabalhou antes dos primeiros sintomas: ____________________________________ 

  a. Tipo de atividade que exercia: ______________________________________________ 

5. Já ficou algum tempo sem trabalhar? Quanto tempo?______________________________________ 

6. Como avalia suas atuais possibilidades de acesso ao mercado de trabalho:____________________ 

7. Como avalia seu desempenho no trabalho:______________________________________________ 

8. Qual o significado do trabalho em sua vida:_____________________________________________ 

9. Você acha que o fato de uma pessoa trabalhar representa alguma vantagem em relação a outras 

que não o fazem? 

10. Você acha que uma pessoa com um transtorno mental deve trabalhar ou ser aposentada? 

11. Se você concordar que ela deve trabalhar, esta atividade deveria ser em condições iguais ás 

outras pessoas ou elas devem ter uma situação diferenciada. 

12. Qual o papel do governo em relação as pessoas com transtorno mental? 

 

IV. Relacionamento familiar e planos para o futuro 

1. Como avalia seu relacionamento com a família 
2. Observou alguma mudança em sua vida após a constatação da existência de um transtorno mental? 

Fale sobre isso 
3. Como você avalia a repercussão do seu estado atual para os seus familiares 
4. Quais são seus planos para o futuro. 
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APÊNDICE B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 
DOUTORADO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (familiar de usuários do serviço) 

 

NO:______                                                                                                  Data:____/_____/____  

I. Dados de identificação 

1. Idade:__________anos   

2. Sexo (   ) Fem    (   ) Masc. 

3. Profissão:___________________________________________                                                     

 

II. Relação com a pessoa que tem transtorno mental: 

a. Grau de parentesco:  

(   ) Pai/mãe       (   ) filho/filha    (   ) esposo (a)      (   ) irmão  (   ) outro ______________________ 

b. Residem na mesma casa ? 

c.  Tempo de convivência:__________________ 

d. Impacto do adoecer na estrutura familiar 

- nos relacionamentos 
- econômico 
- valores e conceitos do grupo 
 
e. A doença pode de alguma forma interferir na participação das pessoas no mercado de trabalho? 

f. Seu familiar continuou trabalhando após a constatação da doença? 

g. Em caso negativo, o que fez a diferença no  seu retorno ao mercado de trabalho? 
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APÊNDICE  C 
 

Formulário para os Técnicos de Referência dos Centros de Atenção 
Psicossocial 

 
 

 
 
 

1. Sexo 
(     ) masc.    (     )  fem. 
 

2. Idade    
(     ) Até 29 anos    (     )  30 -45 anos    (      ) 45 anos ou mais 
 

3. Área de formação acadêmica  
(   ) enfermagem   
(   ) medicina  
(   ) psicologia  
(   ) serviço social   
(   ) terapia ocupacional    
(   ) Outro: ________________  

 
4. Tempo de formado (em anos) ______ 
5. Tempo de atuação na área de saúde mental (em anos) 
6. Tempo de atuação nesta instituição 
7. Tipo de vínculo empregatício com a instituição  

(   ) concurso público     (   ) contrato temporário 
 
I. O TR e a reinserção de usuários pelo trabalho 
 
8. Fale sobre suas atividades rotineiras no CAPS 
9. Quais os grupos de trabalho que participa nessa instituição. 
10. Como avalia a proposta CAPS quando comparada à estrutura manicomial. 
11. Como avalia a proposta CAPS quando comparada aos princípios da Reforma 

Psiquiátrica e ao Programa de Saúde Mental da PCR. 
12. O que você considera como principais objetivos do tratamento de pessoas com 

transtorno mental? 
13. Qual a importância do trabalho na vida das pessoas? E na sua vida? 
14. Pessoas com transtorno mental devem ser incentivadas a voltar a trabalhar? 
15. Na sua experiência, as atividades em que mais comumente são reinseridas as pessoas 

após constatação de sofrimento mental? 
16. Para você, qual é o papel do Estado em relação à reinserção de pessoas com transtorno 

mental no mercado de trabalho? Você concorda com as atuais estratégias de reinserção 
de pessoas com transtornos mentais no mercado de trabalho? Por que? 

 
 
 
 
 

I.Perfil ocupacional 
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APÊNDICE D 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
Título: O processo de reinserção de pessoas com transtornos mentais no mercado de trabalho. 

Investigadora: Iracema da Silva Frazão 

Orientadora: Dra. Ana Cristina Brito Arcoverde 

Local do estudo: Centros de Atenção Psicossocial – CAPS da Cidade do Recife 

Endereço da pesquisadora: Av. Prof. Moraes Rego, s/n, Cidade Universitária - Recife-PE 

Telefones: (0XX81) 21268473 (Pós graduação em Serviço Social) 

                   (0XX81) 21268543 (Departamento de Enfermagem) 

   

O Sr. (a) está sendo convidado a participar desta pesquisa que objetiva a analisar o processo de 
reinserção das pessoas portadoras de transtornos mentais no mercado de trabalho, com finalidade de 
contribuir para efetivação das políticas de saúde mental e da consolidação de uma cidadania plena. Os 
dados serão colhidos através de uma entrevista que será gravada em fita cassete, fundamentada nos 
objetivos formulados, respeitando rigorosamente a confidencialidade, o anonimato e não envolvendo nenhum 
risco físico e/ou moral. 

A sua participação neste estudo é muito importante, mas é voluntária, podendo recusar-se a 
participar ou interromper sua participação a qualquer momento da entrevista bem como solicitar 
esclarecimento de suas dúvidas que serão prontamente esclarecidas. 
 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Li e entendi todas as informações deste estudo, assim como todas as minhas dúvidas foram 

esclarecidas e respondidas satisfatoriamente. Dou livremente meu consentimento para participar do estudo 
até que decida pelo contrário. 

Assinando este termo de consentimento, concordo em participar desse estudo e não abdico, na 
condição de participante de um estudo de pesquisa, de nenhum dos direitos legais a que me cabe. 
 

Recife,  ___ de _________________________de 2005 

  

_____________________________________          _______________________________________ 

                        Nome do entrevistado                                              Assinatura do entrevistado 

 

                    Iracema da Silva Frazão                         ________________________________________ 

                           Pesquisadora                                                       Assinatura da pesquisadora 

_____________________________________          _______________________________________                            

.                      Nome da testemunha                                              Assinatura da testemunha 

_____________________________________         _________________________________________ 

                       Nome da testemunha                                              Assinatura da testemunha 
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ANEXO A 
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ANEXO B 
 

Dendrogramas fornecidos pelo Alceste: 

 

1. Classificação atribuída pelo programa às falas dos três grupos entrevistados. 

Classification Descendante Hiérarchique...  

Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh1) : 

                           ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 

 Cl. 1 ( 722uce) |--------------------------------+                 
             18                                                |---------------+ 
 Cl. 4 ( 783uce) |--------------------------------+                  | 
             19                                                                   + 
 Cl. 2 ( 396uce) |--------------+                                       | 
             16                          |---------------------------------+ 
 Cl. 3 ( 314uce) |--------------+     
 

 

2. Classificação atribuída pelo programa às falas dos usuários entrevistados. 
 

Classification Descendante Hiérarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh1) : 
 
 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 Cl. 1 ( 502uce) |------------------------------------------------+  
             19                                                                    | 
                                                                                    + 
 Cl. 2 ( 275uce) |-------------------+                                 |  
             16                                  |---------------------------+  
 Cl. 3 ( 100uce) |-------------------+                              
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3. Classificação atribuída pelo programa às falas dos familiares entrevistados. 

Classification Descendante Hiérarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh1) : 
 
 
                         ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 Cl. 1 (  85uce) |---------------------+                            
             12                                  |--------------------------+ 
 Cl. 3 (  68uce) |---------------------+                               | 
             15                                                                  + 
 Cl. 2 ( 124uce) |-------------------------+                         | 
             16                                        |---------------------+ 
 Cl. 4 (  54uce) |--------------------------+                        
 

 

4. Classificação atribuída pelo programa às falas dos técnicos entrevistados. 

Classification Descendante Hiérarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh1) : 
 
 
                            ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 Cl. 1 ( 141uce) |-------------------------+                        
             17                                        |-----------------------+ 
 Cl. 2 ( 130uce) |-------------------------+                           | 
             18                                                                    + 
 Cl. 3 (  67uce)  |---------------------+                                | 
             16                                    |--------------------------+ 
 Cl. 4 ( 160uce) |----------------------+                            
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