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RESUMO 

 O presente trabalho tem como objetivo destacar a atuação da Associação de 

Parentes, Amigos e Usuários da Saúde Mental de Macaé (ASPAS), enquanto um 

movimento social que reivindica demandas à Política Nacional de Saúde Mental, 

num contexto que impõe uma série de contradições para os movimentos sociais no 

âmbito da hegemonia da globalização financeira.  No sentido de atualizar o debate 

foi realizado um breve recorte histórico das formas de tratamento direcionadas a 

loucura deste a antiguidade a fim de subsidiar o entendimento da abordagem atual 

pela política pública de saúde. As lutas sociais também foram destacadas, pois a 

história da saúde mental é permeada por embates políticos. Muitas mudanças e 

conquistas nesse campo foram garantidas, através dos movimentos sociais e da 

mobilização social. Os diversos movimentos da Reforma Psiquiátrica que surgiram 

no contexto internacional, após a Segunda Guerra Mundial, questionaram o modelo 

asilar utilizado até então pela apropriação da medicina sobre a loucura e passaram a 

lutar por mudanças nas formas de tratamento direcionadas aos pacientes 

psiquiátricos. O movimento de Reforma Psiquiátrica Brasileira sofreu influência do 

contexto internacional e a partir da década de oitenta e da redemocratização do país 

se beneficiou da efervescência dos movimentos sociais. O Movimento dos 

trabalhadores em Saúde Mental (MTSM) e posteriormente o movimento das 

associações de usuários e familiares tiveram fundamental importância nessa 

história. Para realizar o movimento de aproximação da ASPAS no município de 

Macaé com as dificuldades atuais dos movimentos sociais foi necessário destacar o 

contexto atual de globalização financeira e adoção dos governos às orientações 

neoliberais para as políticas públicas sociais.  Assim foi possível situar o papel da 

luta popular de caráter democrático em prol da incorporação das suas demandas 

pelo governo. A partir da análise da particularidade do município de Macaé e da 

associação foi possível problematizar a contribuição desse movimento para a 

história de luta da saúde mental e para o avanço da Política Nacional de Saúde 

Mental, contribuindo também para o avanço de relações democráticas no âmbito 

social mais amplo. 

Palavras chaves: Política Nacional de Saúde Mental, Associação de Parentes, 

Amigos e Usuários da Saúde Mental. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por finalidade apresentar a Associação de Parentes Amigos 

e Usuários da Saúde Mental de Macaé, problematizar a sua atuação na Política de 

Saúde Mental, assim como, contextualizá-la no movimento mais amplo da Reforma 

Psiquiátrica e da luta antimanicomial. Pretende ainda mostrar os desafios e avanços 

enfrentados pelo referido movimento e a importância da luta dos usuários, 

profissionais e familiares a fim de consolidar e ampliar a assistência em saúde 

mental de base comunitária, ampliando a luta democrática em prol da construção de 

uma nova sociabilidade.  

A importância de dar visibilidade à participação dos usuários, familiares e 

profissionais da saúde mental está atrelada à importância do avanço da luta coletiva 

no marco da globalização financeira do capital, em tempo de privatização das 

políticas públicas e acirramento do ataque aos direitos sociais.   

A partir da análise crítica da realidade, embasada pela teoria social crítica 

materialista-dialética que tem por princípio a totalidade e a historicidade, tornou-se 

possível apresentar a particularidade do objeto, assim como, relacioná-lo ao 

contexto macro e sua complexidade no tempo presente. Portanto, a análise desse 

estudo tem essa inspiração teórico-metodológica. Nesse sentido, buscou-se 

discorrer sobre os tratamentos dispensados à loucura ao longo da história e como 

esta, a partir de um determinado período, passou a ser considerada um problema 

social. Nesse trabalho entende-se que a realidade social é construída socialmente e 

que por isso, através de lutas sociais, o tratamento dispensado a loucura é passível 

de mudança.  

Os autores pesquisados subsidiaram a discussão sobre a assistência 

direcionada aos portadores de transtorno mental, nos diversos períodos históricos, 

sobre os movimentos de Reforma Psiquiátrica no cenário internacional e nacional, 

sobre as modificações do papel do Estado em relação às políticas públicas e sobre 

dilemas atuais colocados às organizações da sociedade civil. 

A escolha do tema se vincula à experiência de estágio em Serviço Social 

ocorrida no período de 2007 a 2008 no Centro de Atenção Psicossocial de Macaé, 

local onde a ASPAS teve seu início. Durante esse período me deparei com um 

grupo organizado de usuários, familiares e profissionais articulados em torno da 
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causa da saúde mental, com perspectivas de ação e conquistas para além da 

instituição na qual estavam inseridos. No momento em que me aproximei o grupo 

passava por uma fase de transição de projetos e muito desafios. Inicialmente me 

chamava atenção a baixa participação dos familiares, a falta de iniciativa dos 

usuários e certa dependência em relação aos técnicos, a resistência e quase nula 

participação dos técnicos e usuários dos outros dispositivos do Programa de Saúde 

Mental e as dificuldades da ASPAS em promover estratégias e ações voltadas para 

a sociedade de modo geral.  Assim a observação participante constituiu um dos 

procedimentos metodológicos utilizados, tendo em vista que tomei os registros do 

período de estágio como ponto de partida para esta investigação, bem como dei 

continuidade à participação na associação após o período de estágio. 

Para conhecer melhor essa realidade, tomando-a como objeto de 

investigação para além da experiência de estágio, foi realizada pesquisa documental 

das atas das reuniões da associação e artigos da mídia local como fonte, uma 

pesquisa bibliográfica sobre a temática proposta - de acordo com o referencial 

teórico citado anteriormente -, pesquisa de campo através de entrevistas semi-

estruturadas com alguns integrantes do grupo (questionário em anexo), cujo critério 

de escolha foi a regularidade de freqüência nas reuniões semanais da associação. 

Ao todo foram seis entrevistados contemplando a representação de usuários, 

familiares e técnicos.  

Os resultados deste estudo serão apresentados ao longo de três capítulos. 

No primeiro, apresenta-se uma reflexão sobre as formas de tratamento dispensadas 

à loucura em diferentes momentos históricos e como a prática do isolamento foi 

sendo aos poucos redirecionada através da luta pela Reforma Psiquiátrica no âmbito 

internacional e nacional. No segundo, foram feitas reflexões sobre a reestruturação 

econômica do capital e seus impactos nas políticas sociais e em especial na política 

nacional de saúde mental, sobre os avanços e desafios dessa legislação no âmbito 

nacional e os dilemas vivenciados pela organização da sociedade civil em especial 

do movimento dos usuários e familiares em saúde mental. No terceiro e último 

capítulo, foi apresentada a particularidade do Programa de Saúde Mental do 

município de Macaé e a história e papel político da ASPAS. Dessa forma, apresenta-

se uma retomada teórica dos capítulos anteriores para analisar o material coletado 

através da pesquisa documental quanto da pesquisa de campo através das 

entrevistas realizadas. 
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Capítulo I 

 

 

Aspectos sócio-históricos da loucura e suas abordag ens: da 
antiguidade à atualidade 
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2.1 Formas históricas de tratamento da Loucura 

 

Para entender a loucura enquanto um fenômeno inerente à sociedade 

humana é preciso analisar as diferentes formas históricas de compreender e lidar 

com o fenômeno em questão. As diferentes formações sócio-históricas revelaram 

como o tratamento em relação à loucura foi se constituindo, ao longo do tempo, até 

chegar ao entendimento contemporâneo de que há sujeitos portadores de transtorno 

mental. 

A partir desse resgate, tal fenômeno pode ser compreendido em sua 

dimensão econômica e histórico-social fornecendo subsídios que possam contribuir 

com o entendimento da conformação da loucura e sua abordagem pela política 

pública de saúde no tempo presente.  

Tratando da particularidade do nosso tema, cabe destacar que a loucura não 

é um fenômeno recente e desde a Antiguidade possui registro. Heitor Resende 

apoiado na obra de Foucault “Doença Mental e psicologia” (Foucault apud Resende, 

2000) descreve que durante a Antiguidade e a Idade Média o louco possuía certo 

grau de liberdade, fazendo parte do cenário comum sendo  que os que possuíam 

família, ficavam no âmbito da casa, e os pobres vagavam pelos campos ou 

mercados das cidades, sobrevivendo da caridade pública ou pequenos trabalhos 

realizados aos particulares. Relata ainda que neste período existiam as zombações 

e maus tratados para com os considerados loucos, mas também existia a tolerância, 

considerando também que estes eram poucos. 

Foucault (1972) no livro “A história da Loucura” descreve que no período da 

Renascença a loucura era vista de uma forma mística, onde a sociedade não 

possuía um conhecimento específico sobre o assunto.  Assim, o tratamento 

dispensado ao louco pouco difere quanto ao período anterior. Os loucos 

continuaram sendo julgados pelo comportamento e pelas características que 

apresentavam, no entanto neste período, os considerados perigosos passaram a ser 

encaminhados aos espaços de segregação. Nessa época os espaços de 

segregação eram a prisão e o mar. Muitos loucos considerados perigosos, diante o 

misticismo da época, eram entregues a marinheiros no intuito de confiar seu  destino 

ao mar evitando o contato e lhes entregando a própria sorte.   
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Por um lado, não se deve reduzir a parte de uma eficácia prática 
incontestável: confinar os loucos aos marinheiros é com certeza evitar que 
ele ficasse vagando indefinidamente entre os muros da cidade, é ter certeza 
de que irá para longe, é torná-lo prisioneiro de sua própria partida (Foucault, 
1972: p. 11)  
 
 

Sobre os processos de reclusão destinados aos loucos no Antigo Regime, 

Castel (1991) no livro “A ordem Psiquiátrica: A idade de ouro do alienismo”  relata 

que estes processos eram solicitados por três instâncias: pelo judiciário, através de 

ordens de justiça expedidas pelo parlamento ou tribunais de bailiado1, pelo rei sob 

alegação de controle da ordem pública e pela família quando esta necessitava de 

ajuda para controlar seu familiar.  

A família neste período detinha a tarefa de manter e neutralizar o ente 

considerado insano. Somente em caso de necessidade a família  poderia requerer 

ajuda ao rei ou juiz através do pedido de reclusão. O juiz por sua vez destinava a 

reclusão em casas de detenção e os bens ficavam sob tutela do governo.  Os loucos 

que não possuíam famílias e vagavam fora do âmbito da vigilância permaneciam 

sob o julgo das autoridades responsáveis pela manutenção da ordem pública. Os 

agentes do executivo - administradores da policia - assumiam as prerrogativas do 

poder real. 

 

Certamente, um tal sistema não é simples. Mas também não é arbitrário. 
Expressa um equilíbrio, não isento de tensões, entre três poderes - real, 
judiciário, familiar - que se amparam mutuamente com diversas 
possibilidades de negociações, compromissos e permutações. Observa-se, 
assim, uma evolução significativa de suas relações durante as décadas 
precedentes a queda do Antigo Regime. (Castel, 1991: p. 24) 
 
 

Neste período a medicina não havia se apropriado da loucura e as 

internações eram baseadas  nos comportamentos externos, geralmente 

caracterizados pela violência, e ao perigo que representavam para a ordem pública. 

A reclusão não era destinada ao bem-estar destas pessoas, significando apenas 

uma forma de proteger a sociedade do perigo que estas representavam.   

 

O olhar sobre a loucura não é, portanto, diferenciador das outras categorias 
marginais, mas o critério que marca a exclusão destas está referido à figura 

                                                           
1
 Antigo Magistrado Provincial (Castel, 1978: p 22). 

 



15 

 

da desrazão: A preocupação com critérios médicos-científicos – expressão 
do saber médico - não pertence ainda a tal período. (Amarante, 1995: p. 24) 
 
 

Segundo Heitor Resende (2000) agora apoiado em obra de Erasmo 

Rotterdam, “Elogio à loucura de 1509”, colocou que a ideologia da  revolução 

burguesa lançou as bases para uma nova concepção de homem, em que a 

necessidade de habilidades específicas, alterou a concepção de normalidade e 

anormalidade. Essa concepção a partir de então seria baseada não mais pelas 

características pessoais, mas   [...] a partir de um eixo de referência supra-individual, 

emanado das necessidades da economia, entendida aqui, no seu amplo sentido, 

como práxis posta a serviço da produção e da reprodução da vida social [...] 

(Resende, 2000: p. 20)  

Nas sociedades pré-capitalistas a inaptidação para o trabalho não era critério 

de determinação do normal e do anormal, critério que passa a ser preponderante no 

sistema capitalista. Neste sistema instaura-se um processo de trabalho estritamente 

vigiado e racionalizado, que até aquele momento era incompatível com a liberdade 

individual vivenciada. A partir da inauguração desse sistema a loucura foi 

enquadrada, junto com a miséria, como um problema social. 

 
 

 A rotina artesanal baseada na tradição, a cômoda e agradável concepção 
do trabalho que ante o novo racionalismo aparecia como carente de 
disciplina, a atitude irracionalista ante o conceito do tempo e da vida 
resultaram em problema gigantesco. (Resende, 2000: p. 23) 
 
 

No século XVII as casas de correção e os hospitais gerais, instituições criadas 

por medidas legislativas, tornam-se o local de reclusão para os inaptos aos trabalhos 

e os vagabundos, destinando-se a limpeza da cidade. Os hospitais gerais neste 

período não tinham função curativa, e sim a função de aprisionar a miséria a fim de 

evitar as práticas de mendicância e desordens.  

Nesse sentido, a intenção de isolar e punir teve significados econômicos, 

políticos, sociais, morais e religiosos. Essa intenção direcionou a forma como a 

miséria e a loucura foram tratadas assim como os problemas econômicos, a 

exemplo da falta de emprego e da ociosidade que inaugurou uma nova ética para o 

trabalho, onde a obrigação moral se une a lei civil sob forma de autoritarismo. “O 

hospital geral não é um estabelecimento médico é antes uma estrutura semijurídica, 
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uma espécie de entidade administrativa que ao lado dos poderes constituídos, e 

além dos tribunais, decide, julga e executa.” (Foucault, 1972: p. 50)  

No decorrer do século XVII  as casas de correção e os hospitais 

impulsionados pelas transformações de ordem econômica incorporaram a lógica do 

trabalho e passaram a alternar a exploração dos internos como mão-de-obra barata 

em época de emprego, com o abrigamento em épocas de desemprego.  Devido a 

esse motivo, as casas de correção eram situadas em seu maior número nas cidades 

onde a manufatura era predominante.  “A alternativa é clara: mão-de-obra barata 

nos tempos de pleno emprego e de altos salários, e em período de desemprego, 

reabsorção dos ociosos e proteção social contra agitação e revoltas.” (Foucault, 

1972: p. 67). 

No século XVIII a partir das idéias do Iluminismo2 e da Revolução Francesa3 

as denúncias sobre as práticas violentas e de confinamento utilizadas nas casas de 

correções e hospedarias  ganharam espaço na sociedade.  Este foi um período 

marcado pela valorização da ciência em detrimento das doutrinas religiosas e pela 

valorização do homem e do reconhecimento de seus direitos. Foi o período em que 

a burguesia tomou o poder político. Inicialmente esta ideologia proporcionou um 

sentimento de liberdade e igualdade,  que não se sustentou. Este sistema não só 

acirrou ainda mais as desigualdades como imprimiu à loucura a perpetuação da sua 

trajetória de exclusão.  

Sob os pressupostos da normalidade e racionalidade atrelada à possibilidade 

de inserção no mercado de trabalho imposta pela burguesia os loucos não foram 

inseridos como sujeitos de direitos. A medicina ficou responsável pela função de 

controlar e mantê-los afastados do convívio classificando-os como “anormais”.  Pinel 

representou o primeiro passo para a medicalização do hospital, instituindo a 

apropriação da loucura pelo saber médico e transformando-a em objeto através da 

denominação de doença mental . “A possibilidade de aglutinar os loucos num 

                                                           
2
 O iluminismo foi um movimento político que se contrapôs ao absolutismo, ao clero e à nobreza 

abrindo caminho para o ideário capitalista.  Colocou o homem como figura central, destacando a 
razão em detrimento do místico e a religiosidade predominante até então.  
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Iluminismo acessado em 27/11/2010) 
3
 Revolução Francesa: Em 1789 inspirada  pelo  ideário  iluminista  e  a  partir  do  conflito  de 

interesses  da  crescente  burguesia  contra  o clero e  a nobreza, a  frança  aboliu  a  servidão  e  os 
direitos feudais dando início a idade contemporânea e ao ideais do capitalismo. . 
((http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolucaofrancesa acessado em 27/11/2010) 
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mesmo espaço, para conhecer e tratar suas loucuras, permite o nascimento da 

psiquiatria.” (Amarante, 1996: p. 41) 

O tratamento moral, criado por Pinel em 1793, postulava o isolamento como 

princípio essencial, pois acreditava que a causa da alienação era fruto 

do comportamento dos homens na sociedade diante das dificuldades em controlar 

suas paixões e desejos. A medicina numa perspectiva positivista colocava o erro nos 

indivíduos e não na sociedade. Esse tratamento  não alterou as bases de exclusão 

destinadas a esse segmento e introduziu o julgamento e a disciplina. “Com ele 

[Pinel], a loucura passa a receber definitivamente o estatuto teórico de alienação 

mental, o que imprimirá alterações profundas no modo como a sociedade passará a 

pensar e lidar com a loucura daí por diante”. (Amarante, 1996: p. 41)  

Após críticas sobre o tratamento fechado utilizado por Pinel, consolidou-se o 

primeiro modelo de reforma: o da colônia dos alienados. Apesar de não ter libertado 

os loucos do confinamento, Pinel, sob esta nova teoria, colocou outro tipo de 

tratamento que não significou melhora das condições de assistência aos 

alienados.  Nesse momento de institucionalização a loucura saiu da 

responsabilidade da família e passou para as mãos do Estado. O Estado por sua 

vez reforçou a exclusão do convívio social e familiar. “As colônias atualizam, então, 

o compromisso da psiquiatria emergente com a realidade do contexto sócio-histórico 

da modernidade.” (Amarante, 1995: p. 27)  

Os internos tiveram seus corpos aprisionados por essas instituições ditas de 

tratamento, consideradas por Goffman como totais, e foram considerados incapazes 

de cuidar do próprio corpo, sendo a medicina responsável por esse “cuidado”. 

Nesses espaços isolados se reproduzem as relações estigmatizantes, desiguais e 

excludentes, presentes na própria sociedade.  

 
 

Seu “fechamento” ou seu caráter total é simbolizado pela barreira à relação 
social com o mundo externo e por proibições à saída que muitas vezes 
estão incluídas no esquema físico- por exemplo, portas fechadas, paredes 
altas, arame farpado, fossos, água, florestas ou pântanos. (Goffmam 1961: 
p. 16).  
 
 

O sistema proposto por Pinel vigorou até o final da segunda guerra mundial 

quando diversos movimentos pela Reforma Psiquiátrica surgiram. Também foi neste 
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período que o surgimento da questão social4, que nasce da tensão social entre 

classes, demandou ao Estado uma intervenção no caminho de consolidar direitos 

não somente civis e políticos, mas sociais. 

 

2.2. Resgate das formas de tratamento direcionado à  Loucura  no Brasil até 

1964. 

 

Nos séculos XVI e XVII, segundo Resende, a loucura no Brasil parecia 

silenciosa devido à vastidão do território e à falta de relatos sobre o assunto por 

parte dos viajantes que escreviam sobre os costumes da vida social. “É de supor, 

segundo a tendência história universal, que os loucos pobres desde quando 

mansos, se permitia errar pelas cidades, aldeias e campos [...]” (Resende, 2000: p. 

31). 

Quando reconhecida atitudes esquisitas por parte de alguns indivíduos, a 

sociedade não julgava necessário intervir e não reconhecia nestas atitudes 

evidência de patologia e sim aspectos da singularidade. As pessoas que 

demonstravam agressividade neste período eram destinadas à cadeia não sendo 

essa uma prática muito difundida. 

As Santas Casas de Misericórdia e outras instituições de caridade que já 

existiam não contavam com os loucos em sua clientela. Estas recolhiam pobres, 

velhos, órfãos e mendigos.  A loucura no Brasil teve ascensão enquanto problema 

social no período do Império do século XIX. No entanto essa problemática foi 

conformada ao longo do século XVIII período em que o Brasil era um país 

primordialmente agrário, com uma economia primitiva baseada no sistema de 

trabalho escravo. 

A escravidão que estava presente nas mais diversas atividades ocasionou um 

estigma em torno do trabalho, relacionando este a uma atividade indigna e 

pejorativa. Esta condição contribuía pra que a situação social no Brasil colônia 

ficasse de um lado uma minoria de proprietários de terra, de outro uma multidão de 

escravos e entre eles uma massa de homens livres que por não conseguirem 
                                                           
4
 Por questão social, tomamos referência a contribuição de Iamamoto, onde entende-se  questão 

social como o conjunto das expressões da desigualdade da sociedade capitalista madura, que tem na 
raiz na relação conflituosa entre Capital x trabalho.   (Iamamoto, 2007: 27) 
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adquirir terras nem empregos não servis, permaneciam vagando sem trabalho sendo 

considerados vadios. (Resende, 2000). 

A ociosidade era relacionada à violência, pois alguns em busca do que comer 

se enveredavam pelo o crime, o que começou a chamar atenção cada vez mais das 

autoridades. Junto com essa categoria de desocupados considerados nocivos à 

sociedade, a loucura foi incorporada como problema de ordem social. No contexto 

internacional estavam ocorrendo as transformações econômicas hegemonizadas 

pelo capital industrial onde a burguesia precisava de força de trabalho livre. 

 
 

Socialmente ignorada por quase trezentos anos, a loucura acordada, 
indisfarçadamente notória, vem engrossar as levas de vadios e desordeiros 
nas cidades, e será arrastada na rede comum da repressão à desordem, à 
mendicância, à ociosidade. (Resende, 2000: p. 35) 
 
 

Sob a mesma classificação vadios e loucos receberam igual tratamento sendo 

destinados as Santas Casas de Misericórdia. As roupas, o comportamento, a 

mendicância e a ociosidade constituíram os componentes em comum entre eles e 

foram essas características que reforçavam a separação e a exclusão desses 

segmentos da sociedade no geral. 

Neste período as Santas Casas de Misericórdia, sob as mãos da Igreja, 

possuíam o dever de recolher, abrigar e excluir os marginalizados. Em sua maioria 

eram os homens pobres, mestiços e brancos sem trabalho. Posteriormente quando 

reconhecida as especificidades da loucura, como os delírios, os loucos serão 

encaminhados para os hospícios, porém a trajetória não será muito diferente dos 

demais segregados, pois o estigma da exclusão só mudará de lugar saindo das 

casas de misericórdia para os hospitais psiquiátricos.   

O primeiro marco histórico de transição na assistência psiquiátrica no Brasil 

foi no ano de 1852, com a criação do hospício D. Pedro II no Rio de Janeiro pelo 

próprio imperador. O hospício surgiu como resposta ao clima de ameaça dos loucos 

à paz social e a necessidade de um lugar específico para os mesmos.  

Esse primeiro hospício foi criado para receber pessoas de todo o império e 

em menos de um ano teve sua capacidade máxima atingida. Outros hospícios 

começaram mais tarde a surgir por todo Brasil aumentando consideravelmente a 

quantidade de pessoas internadas. Todos em pouco espaço de tempo estavam 

assoberbados. 
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Essas primeiras instituições pouco contavam com a classe médica, 

permanecendo a escolha da clientela e as atividades administrativas sob as mãos 

da diretoria que continuava sob o controle da Igreja. Os médicos eram chamados 

para auxilio em algumas doenças e não para tratamento da loucura. Os maus tratos, 

a superlotação e a sujeira continuavam igualmente intactos como nas casas de 

misericórdia. 

Somente com a proclamação da República Federativa do Brasil foi que a 

medicina ganhou espaço e se apropriou da administração dos hospícios devido à 

ascensão da medicina cientifica em detrimento da medicina leiga ou empírica 

utilizada até então. A loucura passou a ser considerada uma doença e o hospital o 

local de tratamento e a psiquiatria responsável pelos dois. 

Essa tomada de poder da psiquiatria  foi impulsionada pelas exigências 

econômicas da transição do capitalismo comercial para o industrial que se iniciava, 

para atender ao crescente processo de urbanização e a necessidade de força de 

trabalho livre para o desenvolvimento que se aproximava5. 

 
 

Em contraste com o período anterior, no qual o binômio ordem-desordem 
era o equivalente social da equação saúde-doença mental e a contribuição 
para a restauração da ordem podia ser cumprida pela psiquiatria empírica, 
no emergente capitalismo comercial e industrial brasileiro somava-se àquele 
problema a ameaça à sobrevivência e à reprodução da força de trabalho e, 
em ultima análise, ao próprio processo de reprodução do capitalismo. 
(Resende 2000: p. 42)   
 
 

Essa nova ordem exigia a intensificação dos processos de exclusão assim 

como a recuperação de parte da força de trabalho que estava enclausurada nas 

Casas de caridade. Como foi dito a psiquiatria, agora destinada à cura da doença 

mental, incorporará novos rumos, mas sem deixar de cumprir seu papel histórico de 

colaboração com a ordem social.  

As crescentes atividades comerciais e industriais reordenaram o eixo agrário 

de até então, e as cidades passaram a receber grande número de pessoas que 

saiam do campo e chegavam sem qualificação para tais atividades. O processo de 

urbanização acelerado e desordenado proporcionou o inchaço das cidades e com 

ele a proliferação dos cortiços e favelas. No Rio de Janeiro a população duplicou em 

                                                           
5
 No Brasil a abolição da escravatura foi assinada em 13 de maio de 1888. 
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menos de vinte anos onde em 1872 existiam 266.000 habitantes em 1990 passou 

para 522.000 mil. (Resende, 2000: p 42) 

Outro fator que se apresentava neste período era a situação dos negros6 que 

agora livres não conseguiam se inserir no mercado de trabalho. Esse segmento que 

até então estava longe da reclusão nas casas de correção, com as transformações 

na economia, passou a compor junto com os demais miseráveis a clientela do lugar 

Em 1890, já no período republicano7 o Hospício D. Pedro II foi transformado 

na instituição pública Hospício Nacional dos Alienados e foi criada a Assistência 

Médica e Legal dos alienados os dois sob o comando do médico Teixeira Brandão. 

Contudo, as intenções de Teixeira eram políticas e devido sua falta de interesse com 

a psiquiatria em 1903 o Hospício Nacional foi entregue a outro médico Juliano 

Moreira. Oswaldo Cruz e Juliano Moreira foram considerados pelo governo dois 

grandes médicos que juntos organizaram a saúde pública e saúde mental no Brasil. 

Neste contexto a psiquiatria e a Saúde Pública efetivaram trabalho juntas a 

fim de sanear a cidade, sob a perspectiva do higienismo. Cabia à psiquiatria o 

trabalho de recolher as sobras humanas do saneamento e encarcerá-la nos 

hospitais psiquiátricos. Também era papel da mesma esconder a real causa dos 

problemas sociais, responsabilizando a própria população.  

A urbanização acelerada agravou as condições dos que foram “tentar a vida 

na cidade”. Estes estavam expostos a condições de moradia precárias e aos riscos 

de doenças devido à falta de condições de higiene e saneamento, fato que 

proporcionou o aparecimento de doenças contagiosas e acarretou muitas mortes. A 

responsabilidade do surgimento dessas doenças foi repassada para a população e 

atribuídas pelo comportamento desregrado e imoral de seus moradores. 

Inspirada pelo novo sistema de produção, a psiquiatria encontrou campo para 

introduzir o trabalho no tratamento aos alienados. Devido ao ambiente político e 

ideológico da época e a necessidade de incutir a lógica do trabalho e o caráter de 

“normalidade” a quem trabalhava, foram criadas as colônias agrícolas por todo país. 

Ficou reservado às colônias o papel de recuperar parte da força de trabalho. 

                                                           
6
 A lei de terras data o período de 1850 e teve por finalidade restringir o acesso a terra determinando 

a compra como principal meio de adquiri - lá. Essa lei foi assinada antes da abolição da escravidão 
excluindo os ex-escravos a esse acesso. 
7
  A proclamação da republica data15 de novembro de 1889. 



22 

 

Em alguns lugares do país essas colônias constituíam o tratamento principal 

em outros apenas auxilio aos hospitais. No entanto, essa proposta não seguiu 

adiante por dois motivos: primeiro porque o país passava por um processo de 

industrialização onde o trabalho proposto pelas colônias era incompatível com o 

processo produtivo moderno e segundo pela dificuldade de inserir esse tipo de mão-

de-obra no mercado de trabalho. Logo, as colônias perpetuaram o caráter do 

hospital onde o isolamento ao convívio social permanecia e a violência também. 

(Resende, 2000) 

Em 1923, instituiu-se a Liga Brasileira de Higiene Mental e a partir de então a 

psiquiatria higienista passou a referendar o discurso de que determinados 

comportamentos considerados desviantes aos olhos da sociedade, estavam 

associados às doenças mentais. Neste período o alcoolismo e a sífilis 

foram relacionados à doença mental.  Assim a psiquiatria estendeu suas práticas 

para uma parcela maior da população. (Amarante, 1995) 

Em 1929 o Brasil agroexportador de café sofre com a crise da bolsa de Nova 

Iorque, crise que assolou o mundo, e ocasionou a queda o do produto interno bruto 

agravando as condições de vida na cidade aumentando o desemprego e 

provocando redução da atividade econômica. “Estima-se que cerca de dois milhões 

de pessoas estavam desempregadas ou semidesempregadas. Só na cidade de São 

Paulo calculava-se em 100 mil o numero de desempregados.” (Couto, 2006: p. 94) 

Em 1930, Getulio Vargas assumiu a presidência, através do que alguns 

autores denominam como revolução de 30, e instaurou um governo de caráter 

populista/desenvolvimentista. Uma das primeiras medidas foi a criação do Ministério 

do Trabalho a fim de regulamentar a relação entre capital e trabalho. Essa 

regulamentação foi feita via legislação trabalhista no intuito de amenizar as 

conturbadas relações. As medidas de cunho regulatório e assistencialista 

instauradas neste período possibilitaram a conformação de um sistema de proteção 

social conservador e com marcas clientelistas. Nesse período, a questão social que 

nasce da tensão social entre classes começou a ter visibilidade pelo governo 

brasileiro que deu início a implementação das políticas sociais. 

As políticas foram direcionadas a manter os trabalhadores em condições 

adequadas para a o trabalho e principalmente sem conflito. As instituições de saúde 

mental e a psiquiatria neste período deveriam continuar ajudando no controle 

necessário ao progresso desejado.  
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Toda legislação trabalhista criada nessa época embasava a idéia do 
pensamento liberal brasileiro, onde a intervenção estatal buscava a 
harmonia entre empregadores e empregados. Era bem vinda, na concepção 
dos empresários, toda iniciativa do Estado que controlasse a classe 
operária. (Couto, 2006: p. 93)  
 
 

A proteção social, restrita via previdência, regulava a cidadania 

condicionando-a ao trabalho. Os benefícios concedidos pelos Institutos de Pensões 

e Aposentadoria eram destinados somente aos trabalhadores inscritos em 

profissões legalizadas, deixando de fora muitos trabalhadores rurais e sem emprego 

formal. Estes benefícios também eram proporcionais à contribuição e força de 

barganha da categoria profissional. 

A assistência médica neste período já tinha sido incorporada aos benefícios 

dos previdenciários, no entanto a assistência psiquiátrica manteve-se restrita a 

poucas categorias, como a dos comerciantes e bancários até a década de 

cinqüenta. 

Em 1937, Vargas através de um golpe de Estado instaurou o período 

denominado Estado Novo onde até 1945 vigorou uma intensa ditadura. A ditadura 

foi arquitetada em nome do processo de modernização exigido pelo capitalismo 

brasileiro de então. Até 1945 além da intensa repressão, o Estado permaneceu 

voltado para os direitos sociais já que os direitos civis e políticos estavam reduzidos. 

Esse processo representou  a repressão da organização da classe trabalhadora ao 

mesmo tempo em que cooptava segmentos da classe trabalhadora através da 

política sindical e dava um caráter paternalista às políticas sociais e trabalhistas, 

pois estas eram colocadas pelo Governo em caráter de concessão. (Couto, 2006) 

Neste período foram regulamentados o salário mínimo, a consolidação das 

leis trabalhistas (CLT), carteira de trabalho, férias remuneradas, jornadas de oito 

horas diárias e instituída a Legião Brasileira de Assistência (LBA) que representou o 

traço assistencialista e clientelista das políticas sociais.   

A grande preocupação no período da ditadura, não era a loucura em si, pois 

essa estava sob os pressupostos da psiquiatria, mas a pobreza e a miséria 

relacionada a esse fenômeno assim como a incorporação dos trabalhadores na rede 

previdenciária de assistência mental.     

Em 1945 Vargas foi deposto por uma junta militar e os governos que 

sucederam tiveram orientação democrática trabalhista e mantiveram a política de 
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expansão da indústria. Eurico Gaspar Dutra (1945-50) criou condições para o 

processo de redemocratização estabeleceu como meta em 1948 o Plano Salte que 

focava a atuação nas áreas da saúde, alimentação, transporte e energia. Dutra 

introduziu a preocupação com a questão social, mas a política repressiva aos 

trabalhadores ignorou suas demandas e possibilitou o retorno de Getúlio em 1950 

por eleições diretas.  

Em 1951 o mundo vivia sob a égide da Guerra Fria e o comunismo era visto 

como ameaça.  A União Democrática Nacional (UDN) constituída por militares 

anticomunistas representava o principal partido de oposição à Vargas e às idéias 

comunistas. O movimento dos trabalhadores era considerado o berço das idéias 

socialistas, por isso o governo sustentou novamente a tentativa de controlar os 

trabalhadores por meio das políticas trabalhistas. Em 1953 Goulart propôs atender 

demandas dos trabalhadores com aumento de 100% do salário mínimo a fim de 

evitar insatisfações. Em 1954, Vargas comete suicídio mediante pressões externas e 

internas de seu governo. (Couto, 2006) 

No final da década de cinqüenta a situação dos hospitais psiquiátricos era 

caótica e não paravam de chegar cada dia mais pessoas aos hospícios. As 

condições de trabalho nestas intuições eram precárias, a violência e maus tratos 

com os internados também permaneciam.  Essa condição melhorou com a entrada 

das drogas antipisicóticas em 1955. A entrada dessas drogas foi vista pelo governo 

como instrumento de recuperação da força de trabalho atingida pelas condições 

deteriorantes que a produção capitalista estabelecia.  

O Serviço Social passou a ter relação com a política de saúde a partir da 

assistência aos trabalhadores que, de alguma forma sofriam com os rebatimentos da 

questão social.  Em Saúde Mental, as primeiras práticas dos assistentes sociais se 

deram nos Centros de Orientação Juvenil em 1946, com a perspectiva do Serviço 

Social Clínico. Até 1966, poucos profissionais atuavam nessa área. Esse quadro se 

alterou com as reformas no sistema de saúde e previdência pós-golpe militar e a 

inserção efetiva do Serviço Social em hospitais psiquiátricos se dá em 1970 devido 

às exigências do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). (Bisneto, 2007)  

O período de 1955-59 foi marcado pelo comando de Juscelino Kubitschek e 

João Goulart estabelecendo o projeto nacional desenvolvimentista onde o plano de 

metas de avançar 50 anos em 5 priorizou a industrialização e abertura econômica 

para investimento externo. Esse desenvolvimento acarretou problemas à classe 
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trabalhadora na medida em que veio acompanhado de processo inflacionário. Nesse 

momento, os movimentos sindicais se organizam para reclamar melhores condições 

de vida para classe trabalhadora. 

Em 1960, Jânio Quadros assumiu a presidência com apoio da UDN, no 

entanto sete meses depois, Quadros renunciou criando com isso uma crise 

institucional, pois os militares não queriam que o vice João Goulart assumisse sob o 

discurso que este simpatizava com projetos de cunho socialista.  A partir de então, a 

Ementa Constitucional nº4 instituiu o Parlamentarismo como forma de retirar 

poderes do presidente e somente em 1963 através de plebiscito a população optou 

pelo presidencialismo e Goulart assumiu o poder. 

O governo de Goulart foi marcado por ascensão dos movimentos sociais. O 

primeiro movimento de trabalhadores rurais foi a Liga Camponesa. Este e outros 

movimentos de trabalhadores rurais conseguiram muitas conquistas para os 

trabalhadores rurais onde o Estatuto do Trabalhador Rural foi criado em 1963 e a 

Confederação dos Agricultores na Agricultura (Contag) em 1964. 

 
 

Esse período do Governo João Goulart foi pródigo em movimentos sociais, 
e muitas greves eclodiram no país. O governo negociava com 
trabalhadores, buscava apoio da Igreja, dos estudantes e de parcela do 
Exercito e anunciava reformas sociais para enfrentar as péssimas 
condições de vida do povo brasileiro. (Couto, 2006: p. 115)  
 
 

  As reformas pretendidas por Goulart não satisfaziam os interesses das 

oligarquias rurais, do Exército e nem dos partidos de cunho liberal como UDN. Por 

isso essas forças se uniram para instaurar o golpe de 1964.  A seguir, apresentamos 

as propostas dos movimentos da reforma psiquiátrica no cenário internacional na 

medida em que influenciaram a política de saúde mental no Brasil. Cabe destacar 

que esses movimentos surgem no cenário internacional ainda na vigência do 

Welfare State, enquanto surge no Brasil num período de crise internacional que abre 

caminho para as políticas de orientação neoliberal. 

 

2.3. Percurso histórico dos movimentos pela Reforma  Psiquiátrica na 

Inglaterra, França e Estados Unidos.  

 

O sistema proposto por Pinel vigorou até o final da Segunda Guerra Mundial. 

Após o horror da Guerra e devido aos danos sociais causados por esta e a 
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necessidade de reconstrução do que foi destruído, chamou atenção para as práticas 

utilizadas no asilo assim como a necessidade de recuperar a força de trabalho 

perdida na Guerra.  “A reforma dos espaços asilares atualiza-se, então, enquanto ao 

imperativo social e econômico, perante o enorme desperdício de força de trabalho.” 

(Amarante, 1995, p. 28)  

A partir deste momento, surgiram movimentos que contestavam o papel e a 

natureza da psiquiatria e do asilo. Os primeiros foram a Psicoterapia Institucional 

(França na década de 1940) e as Comunidades Terapêuticas (Inglaterra em 1946). 

Ainda restrito à mudança no âmbito asilar, lutavam apenas pela alteração da 

dinâmica institucional solicitando mudança das práticas administrativas, da relação 

técnico e paciente e chamando atenção para a violência utilizada  assim como as 

práticas segregadoras. 

Também no pós-guerra surgiu a Psiquiatria de Setor e Psiquiatria Preventiva 

cujo caráter mais progressista faziam contestar a Psiquiatria asilar. Consideravam o 

hospital psiquiátrico como auxílio sendo parte do processo onde o tratamento 

principal deveria ser prestado na própria comunidade. (Amarante, 1995)  

A Psiquiatria de Setor foi incorporada na década de sessenta como política 

oficial na França e proporcionou a criação de instituições divididas por territórios, 

com equipes formadas por diversos profissionais como psicólogos, assistentes 

sociais, psiquiatras e enfermeiros para atendimento na comunidade. Contudo essa 

prática não alcançou os resultados esperados devido à grande resistência de 

setores conservadores e o medo da possível invasão dos loucos nas ruas.  

Em 1965 a Psiquiatria Preventiva surgiu nos Estados Unidos  em meio a 

problemas como a Guerra do Vietnã e o crescente uso de drogas por parte da 

população. Através da adoção de um modelo de prevenção, que postulava 

o reducionismo e junção de distúrbios mentais à marginalidade, instaurou a 

possibilidade de prevenir as doenças mentais e controlar os males da sociedade. 

Esse entendimento provocou o aumento de pessoas direcionadas aos hospitais 

psiquiátricos e atualizou o disciplinamento social. “O preventismo significa um novo 

projeto de medicalização da ordem social, de expansão dos preceitos médicos-

psiquiátricos para o conjunto de normas e princípios sociais” (Amarante, 1995: p.41)  

A Inglaterra, na década de sessenta, vivenciava o movimento da 

Antipsiquiatria que, em meio à efervescência dos movimentos de contracultura, 

propôs a quebra do saber médico-psiquiatrico, ruptura com o modelo assistencial 
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que cristalizavam o doente como dependente e inválido. Portanto buscou 

transformar totalmente a prática e a teoria de atuação. Dentre as proposições, viu-se 

a necessidade de ampliação do diálogo entre razão e loucura, enxergando a loucura 

entre os homens e não dentro deles. Este movimento também rompeu com a lógica 

do tratamento/exclusão e loucura/ marginalidade. Essa vertente também criticou a 

ordem social e familiar e segundo alguns autores, como Laing (1982), o núcleo 

familiar foi considerado como principal gerador da loucura e para este a 

manifestação da loucura em um ente mostrava os problemas de toda família.  

O movimento de Reforma denominado Tradição Basagliana também teve seu 

início na década de sessenta no manicômio de Gorizia na Itália. Inicialmente Franco 

Basaglia desenvolveu o trabalho a partir do modelo da Comunidade Terapêutica, no 

entanto percebeu que o foco no caráter terapêutico mantinha inalterado os pilares 

constituintes do hospital psiquiátrico: o objeto/saber/prática e a relação médico/ 

paciente.  

O propósito da Tradição Basagliana era ressaltar a importância da análise 

histórico-crítica em relação à sociedade e a forma como ela se relacionava com a 

diferença.  Não pretendia apenas a humanização do manicômio, mas revelar a 

conexão entre os interesses político-sociais com a instituição da ciência psiquiátrica. 

Foi um movimento de luta política que objetivou a transformação das condições 

objetivas do tratamento.   

 

 

Na realidade, o problema das instituições psiquiátricas revelava uma 
questão das mais fundamentais: a impossibilidade, historicamente 
construída, de trato com a diferença e os diferentes. Em um universo das 
desigualdades, os loucos e todas as maiorias feitas minorias ganham 
identidades redutoras da complexidade de suas existências. (Amarante, 
1995: p. 48)   

 
 

Para Basaglia a desinstitucionalização não significa desospitalização e sim a 

desconstrução da instituição psiquiátrica; a desconstrução dos saberes e práticas 

relacionadas à loucura para entender no sentido mais amplo e complexo a influência 

que estas práticas possuem com os fenômenos sociais históricos.  

   

A desinstitucionalização é um processo prático de desconstrução e, ao 
mesmo tempo, um processo de invenção de novas realidades. E se hoje 
podemos assumir que a realidade é construída, podemos admitir ainda que 
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pode ser desmontada para ser (permanentemente) reconstruída sobre 
novas bases. (Amarante, 1996: p.32)  

Outra questão importante a ressaltar foi o questionamento feito entre a 

ligação da psiquiatria com a justiça, onde o dispositivo médico aliado ao jurídico 

criava as bases das leis e referendava a tutela utilizada. A psiquiatria e a justiça 

corroboravam com o desejo da burguesia em controlar a ordem social. Por isso o 

trabalho proposto por Basaglia teve grande magnitude, pois visualizou a 

necessidade de uma mudança na lógica social e não somente na psiquiatria. 

Em Trieste no ano de 1971, onde já acontecia o início de um processo de 

desconstrução do aparato manicomial, Basaglia ajudou a construir efetivas 

modificações no tratamento, onde foram construídos centros de saúde por toda 

cidade com atendimento integral. Essa experiência demonstrou a possibilidade de 

garantir assistência psiquiátrica diferente da lógica do manicômio e a possibilidade 

de novas formas de cuidado e sociabilidade. 

Em 1973, o movimento político denominado Psiquiatria Democrática Italiana 

buscou alargar as bases sociais para a viabilização da Reforma Psiquiátrica na 

Tradição Basagliana devido à grande repercussão das experiências em Gorizia e 

Trieste. Possibilitou espaço para debate e revisão da legislação italiana e em 1978 o 

projeto de lei inspirado nas idéias de Basaglia foi aprovado. 

Após esta explicitação geral do modo como a loucura foi vista e tratada 

historicamente e sobre os movimentos pela Reforma Psiquiátrica em determinados 

países, faz-se necessário um olhar mais aproximado sobre o entendimento da 

loucura e a busca pela Reforma na particularidade Brasileira, já que sofre influência 

do movimento internacional. 

 

2.4.  Percurso histórico no Brasil de 1964 a 1990: Enfoque no movimento da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira.          

          

Em 1964, novo golpe militar foi instituído com intuito de cercear os 

movimentos sociais, espantar o fantasma do comunismo, transformar o Brasil em 

potência internacional e levar a frente os interesses da grande burguesia 

nacional.   Este golpe foi uma reação da burguesia em relação ao acirramento dos 

conflitos de classe e do crescimento dos movimentos sociais. (Couto; 2006: p 119) 
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O primeiro ato Institucional foi decretado pelo presidente Castelo Branco. 

Esse ato cassou os direitos políticos de líderes sindicais e militares, interviu nos 

sindicatos como a União Nacional dos Estudantes (UNE) e aposentou muitos 

funcionários públicos civis e militares. 

 

 

Tanto o Ato Institucional nº1 como os subseqüentes tiveram o papel de 
moldar as condições objetivas para que o regime econômico, político e 
social fosse implantado na sua totalidade, sem interferência e seguindo a 
lógica de que os militares era delegada a tarefa de conduzir o país para seu 
pleno desenvolvimento, sem perigo de sobressaltos. (Couto, 2006: p.122) 

 

 

 A psiquiatria e os hospícios nesta década passaram a fazer parte da 

assistência aos trabalhadores e seus familiares, fator que propiciou forte 

investimento por parte do Estado na área privada, já que o setor público referente a 

esse tratamento encontrava-se em péssimas condições.  O modelo privatista 

implantado por Leonel Miranda em 1968, ministro da saúde e empresário, favorecia 

aos interesses da Federação Brasileira de Hospitais (FBH). Esse cenário só 

começou a se alterar com o advento da co-gestão em 1980 (Amarante, 1995: p.60). 

Ou seja, nesse período de modernização conservadora, houve um claro 

beneficiamento dos interesses privados/corporativos, em detrimento da política 

pública. 

 Há que se destacar que o ano de 1968 foi marcado por um amplo movimento 

social de protesto contra a ditadura, que demonstrou o poder organizativo da 

população, mas que também sofreu com a intensificação da repressão. O 

movimento estudantil nesse período tinha destaque e em março de 1968 aconteceu 

o assassinato do estudante Edson Luís pela polícia, numa invasão a um restaurante 

estudantil.  

 

 

O ano de 1968- ano de contestações sociais, políticas e culturais em várias 
partes do mundo- assistiu à eclosão de um amplo movimento social de 
protesto e de oposição à ditadura, com destaque para o movimento 
estudantil a e para retomada do movimento operário com as greves em 
Osasco e Contagem. (Habert apud Couto, 2006: p. 123) 
 
 

Na década de 1970 o Brasil experimentou o período que ficou conhecido 

como “milagre econômico” devido ao aquecimento da economia, ao aumento do 
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Produto Interno Bruto (PIB), ao  aumento do consumo de bens duráveis e à 

construção de estradas e hidrelétricas.  

O forte desenvolvimento, aliado às péssimas condições e intensificação da 

exploração do trabalho fizeram com que a classe trabalhadora sofresse com os 

rebatimentos do conflito entre capital e trabalho. Nesta época, a classe trabalhadora 

passou a dividir com a classe marginalizada o espaço dos hospitais psiquiátricos. 

Nos primeiros anos da década de setenta, o Ministério da Saúde (MS) e 

Ministério da Previdência Social e Assistência Social (MPAS) fizeram tentativas de 

introduzir Planos e Programas de caráter preventista  destacando programas de 

psiquiatria comunitária (modelo estadunidense). Em 1975 foi criado o Sistema 

Nacional de Saúde e em 1976, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES).   

A partir de 1979 com o fim do bipartidarismo no Brasil, onde os dois partidos, 

Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e Movimento Democrático Brasileiro (MDB) 

revezavam no poder desde 1966, surgiram outras organizações político-partidárias 

como o Partido Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), Partido Democrático 

Social (PDS), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Popular (PP) Partido 

dos Trabalhadores (PT), dentre outros. 

Em 1980 foi criada a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB); surgiram os movimentos ligados à Igreja Católica como 

a Teologia da Libertação, o Movimento das donas de casa, o Movimento contra a 

Carestia e o Movimento dos metalúrgicos do ABC paulista. Em 1982 o principal 

movimento foi o “Diretas Já” em defesa das eleições diretas para presidente. Nota-

se então um forte movimento de massas. (Couto, 2006: p. 135) 

Foi no final da década de setenta (1978) que começou a formação do 

Movimento de Reforma Psiquiátrica no Brasil. Segundo Amarante, a Reforma 

Psiquiátrica deve ser considerada como “processo histórico de formulação crítica e 

prática, que tem como objetivos e estratégias o questionamento e elaboração de 

propostas de transformação do modelo clássico e do paradigma da psiquiatria”.  

(Amarante, 1995: p. 87).  

Neste período também se iniciou o movimento pela Reforma Sanitária, que 

reivindicava mudanças no âmbito da saúde no sentido da “[...] universalização do 

acesso; a concepção de saúde como direito social e dever do Estado; reestruturação 

do setor através da estratégia do Sistema Unificado de Saúde, [...]” (Bravo, 2007: p. 

96) 
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O movimento pela Reforma Psiquiátrica contou com diversos atores como: o 

Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM), os Núcleos Estaduais de 

Saúde Mental do Centro Brasileiro de Estudos e Saúde (CEBES), a Associação 

Brasileira de Psiquiatria (ABP), a Federação Brasileira de Hospitais (FBH), o 

Movimento de Renovação Médica (REME), a indústria farmacêutica, as 

universidades e o Estado através do setor de saúde Ministério da Saúde e Ministério 

da Previdência e Assistência Social. (Amarante, 1995)  

O MTSM se denominava um movimento não institucionalizado8 devido à 

resistência ao processo de institucionalização dos movimentos e também se 

denominava como “um movimento em saúde com participação popular, não sendo 

identificado como movimento ou entidade da saúde, mas pela lutar popular no 

campo da saúde mental (Idem: p. 57)  

O MTSM conseguiu visibilidade nacional a partir do episódio que ficou 

conhecido como “Crise da DINSAM”. Esse episódio aconteceu no Rio de Janeiro  a 

partir  dos trabalhadores dos quatro hospitais sob gerência da Divisão Nacional de 

Saúde Mental (DINSAM) - órgão do Ministério da Saúde responsável pela 

formulação da política de saúde mental- que entraram em greve e denunciaram as 

precárias condições de atendimento e trabalho nessas instituições.  

Ao denunciar as precárias condições de atendimento e trabalho,  o 

movimento também chamou atenção para a necessidade de expansão de serviços 

alternativos visando o cuidado e não a exclusão. Então a partir das críticas 

direcionadas à gestão e das denúncias contra o favorecimento de práticas em saúde 

mental de caráter privatista a luta antimanicomial ganhou espaço. 

A partir de 1978 foram realizados diversos Congressos e Encontros. Em 1980 

foi constituída a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Congresso Nacional 

com intuito de rever a legislação penal e civil com relação ao paciente, apurar as 

distorções na assistência psiquiátrica e vincular a luta da saúde aos movimentos 

populares.  

                                                           
8
 Por institucionalização dos movimentos utilizaremos a definição de Gershman: “Costuma ocorrer 

também nos movimentos populares em saúde, na medida em que a institucionalização é geralmente 
é associada à perda de autonomia, à burocratização, ao encastelamento das lideranças e à 
instrumentalização utilitarista do movimento por parte dos poderes políticos locais ou da tecnocracia. 
(Gershman apud Amarante, 1995: p. 57) 
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Neste período as experiências de Gorizia e Trieste assim como as idéias de 

Franco Basaglia e da Psiquiatria Democrática começaram a chegar no Brasil. O país 

se encontrava numa situação complicada com endividamento externo, declínio das 

atividades econômicas, agravamento da questão social, especialmente pelo 

desemprego e pela crescente mobilização e reivindicação popular devido ao período 

de reabertura democrática.   

Em 1980, a co-gestão interministerial, implantada entre Ministério da Saúde 

(MS) e Ministério da Previdência Social e Assistência Social (MPAS) promoveu um 

convênio entre os dois ministérios onde MPAS deveria ajudar no planejamento e 

custeio das unidades hospitalares do MS. (Amarante, 1995: p. 58)  

A criação deste modelo ocorreu em um momento em que a Previdência 

estava em crise, não só financeira como de ineficiência, devido ao modelo privatista 

de até então, por isso a co-gestão buscou agilizar o sistema público. O maior 

opositor da co-gestão foi a Federação Brasileira Hospitais (FBH) que com o modelo 

deixou de lucrar. 

 

 

 A ineficiência da aplicação dos recursos é devida, em primeiro lugar, à 
própria natureza do modelo curativista e assistencialista e, em segundo, ao 
modelo de compra de serviços privados para prestação de serviço público, 
o que determina por apontar para a necessidade da racionalização dos 
gastos previdenciários. (Amarante, 1995: p. 60) 

 

 

Em 1983 o Plano de Reorientação da Assistência Psiquiátrica no âmbito da 

Previdência Social foi proposto pelo Conselho Consultivo de Administração de 

Saúde Previdenciária (CONASP) que se desdobrou em Ações Integradas em 1985, 

contribuindo efetivamente para a luta da Reforma, pois dentre as suas diversas 

propostas, esse plano buscou instaurar a universalição da assistência, a 

regionalização do sistema de saúde e a coordenação tripartite (Previdência Social, 

Ministério da Saúde e Secretariais Estaduais). Essas ações constituíram o Sistema 

Unificado e Descentralizados de Saúde (SUDS) e preparou o terreno para a criação 

do SUS. 

A década de oitenta foi sem dúvida a época mais intensa, onde os 

movimentos sociais se consolidaram e colocaram em debate as questões que foram 

reprimidas durante a ditadura. O Movimento pela Reforma Psiquiátrica e da Reforma 
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Sanitária obtiveram expressiva participação da população, pois vinculados à 

democracia tais movimentos assumiram dimensão política.  

Em 1985 ocorreu a primeira eleição para presidente pós-governos militares. 

Há que se destacar o importante papel dos movimentos sociais (partidos políticos, 

organizações não governamentais, sindicatos) neste período, que a partir de 

diversas manifestações públicas pressionaram o governo. 

Em 1986 foi realizada a 8ª Conferência Nacional de Saúde e em 1987 a I 

Conferência Nacional de Saúde Mental.  Os temários da 8ª Conferência de Saúde 

giraram em torno dos eixos: saúde como direito inerente à cidadania, reformulação 

do Sistema de Nacional de Saúde e financiamento setorial e da I Conferência 

Nacional de Saúde Mental: Economia, Estado e Sociedade - impactos na saúde  e 

reorganização da assistência. (Bravo, 2007)   

O Serviço Social neste momento (década de oitenta) passava pelo movimento 

de reconceituação9 no cenário latinoamericano, movimento que desde meados da 

década de sessenta assumiu diferentes direções em face do contexto histórico 

colocando em questão a tradição teórico-metodológica na profissão. Na década de 

oitenta no Brasil o projeto profissional se renovava através da perspectiva da 

intenção de ruptura com o conservadorismo profissional, conforme análise de José 

Paulo Netto (2007).  

Por conseqüência desse movimento o Serviço Social atravessou dificuldades 

de articulação entre a transformação na hegemonia do referencial teórico-

metodológico de inspiração na teoria social crítica e a efetivação da prática em 

Saúde Mental. É preciso ressaltar que a prática do Serviço Social na Saúde Mental 

especificamente nos hospitais psiquiátricos, se deu a partir de 1970 (Bisneto, 2007). 

No contexto da renovação da profissão e da Reforma Psiquiátrica a relação entre 

Serviço Social e Saúde Mental exigirá uma análise mais detalhada que será feita no 

próximo capítulo. 

Em 1988 o cenário no Brasil é de acirramento da pobreza e apesar da 

Constituição cidadã, o trato do Estado para com a questão social e as políticas 

sociais passam a ser de cunho neoliberal. O governo Collor deu início ao processo 

de desestruturação dos sistemas de proteção social. O projeto de Estado pautado 
                                                           
9
 O movimento de reconceituação emergiu na metade dos anos sessenta e representou um amplo 

processo de revisão crítica do Serviço Social, no intuito de questionar os fundamentos ídeo-teóricos, 
assim como as raízes sociopolíticas.( Iamamoto 2007: 205) 
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nessa lógica reforçou a idéia das políticas de caráter pontual e focalizado como 

concessão ao invés de direito, com contenção de gastos na área social e 

privatização dos serviços. Conforme Couto “As políticas retomam seu caráter liberal 

residual; a questão da garantia dos direitos volta a ser pensada na órbita dos civis e 

políticos, deixando os sociais para a caridade da sociedade e para ação focalizada 

do Estado” (Couto; 2006: p. 70)  

No início dos anos noventa, o movimento de Reforma Psiquiátrica se 

distancia da trajetória sanitarista evidenciando seu caráter de desinstitucionalização. 

A desinstitucionalização nesse sentindo se caracteriza como a necessidade de 

“inventar novas formas de lidar com estas questões [loucura e sofrimento psíquico], 

sabendo ser possível transcender os modelos preestabelecidos pela instituição 

médica, movendo-se em direção às pessoas, às comunidades”. (Amarante, 1995: p. 

94) 

Com a saída da luta pela Reforma Psiquiátrica do campo técnico as 

associações de familiares e usuários ganharam destaque e entram em cena como 

novo ator social, surgiram então novos tipos de intervenção, como os eventos 

sociais e políticos, ações culturais e festas na comunidade. 

No campo da Saúde Mental a desinstitucionalização trouxe avanços na 

perspectiva da expansão dos serviços sociais psiquiátricos alternativos, como os 

Centros de Atenção Psicossociais (CAPS). O primeiro CAPS foi inaugurado em 1986 

em São Paulo, antes portanto da aprovação da legislação federal que os preconiza. 

Estes dispositivos representaram um avanço em relação ao antigo modelo. Em 

1989, a criação do projeto de lei do deputado Paulo Delgado tornou-se um marco 

histórico da luta antimanicomial onde indicou a extinção progressiva dos manicômios 

por outros recursos de atendimento, de base comunitária. 

A partir dessas considerações se faz necessária uma maior aproximação 

sobre as transformações econômicas contemporâneas marcadas pela 

reestruturação produtiva, refuncionalização do estado, organização da sociedade 

civil e a relação com a política de Saúde Mental, nos marcos da globalização 

financeira para compreender o cenário contemporâneo brasileiro complexo em que a 

ASPAS atua. 



35 

 

II Capítulo 

 

 

Estado, Sociedade Civil, Políticas Públicas e luta Popular na 
atualidade 
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3.1 Configuração atual do Estado e dilemas à organi zação da sociedade civil 

 

Na perspectiva de contextualizar a Política Nacional de Saúde Mental no 

cenário atual farei a apresentação de alguns aspectos sobre a reestruturação 

econômica do capital e seus impactos nas políticas sociais, sendo necessário tratar 

das modificações do papel do Estado em relação às políticas públicas e os dilemas 

colocados às organizações da sociedade civil.  Para isso será necessário discutir a 

orientação política do neoliberalismo, a mobilização popular, o “Terceiro Setor” e os 

novos espaços dos Conselhos de direitos e Conferências de políticas públicas.  

Para falar das novas configurações do Estado e de suas conseqüências para 

sociedade civil é preciso destacar o papel deste historicamente. Para o interesse 

dessa pesquisa faremos um recorte histórico que dará destaque à orientação política 

do Estado a partir do esgotamento do padrão Keneysiano de regulação. Segundo 

Abreu (2003), a busca por alternativas para as crises cíclicas do capital passou a ser 

uma preocupação freqüente do pensamento econômico desde 1870.  Após a crise 

mundial de 1929, a busca pela manutenção da acumulação de capital girou em torno 

de uma ordem que integrasse a promoção dos trabalhadores mantendo a 

racionalidade econômica do capital. Para que isso pudesse acontecer existia a 

necessidade de um Estado que garantisse a lucratividade do capital ao mesmo 

tempo em que proporcionasse o equilíbrio entre produção, emprego e consumo. Por 

isso a teoria proposta por Keynes, economista inglês, serviu para este momento de 

pós-crise 29.  

O keynesianismo representou um conjunto de medidas econômico-sociais 

que legitimava o papel interventor do Estado com vistas ao controle da economia e 

construção de um sistema de pleno emprego. “Segundo Keynes, cabe ao Estado o 

papel de restabelecer o equilíbrio econômico, por meio de uma política fiscal, 

creditícia e de gastos, realizando investimentos ou inversões reais que atuem nos 

período de depressão como estímulo à economia.” (Behring, 2007: p 21)  

A teoria Keynesiana concebida em 1920-30 tornou-se o padrão de gestão 

pública na “era de ouro do capital” entre 1945-73. Esse padrão juntamente com o 

modelo fordista de produção em massa e em série e o fortalecimento das políticas 

sociais possibilitou a criação de um Estado de Bem estar ou Welfare State nos 

países ocidentais de capitalismo central, em especial na Europa. Durante a “época 
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de ouro”, o capitalismo começou a se articular transnacionalmente e com isso as 

políticas de regulação começaram a enfraquecer. Houve uma crise de 

superprodução e subconsumo e a dinâmica do capitalismo passou a entrar em 

conflito com as políticas de regulação. Os motivos que levaram a ruptura com o 

padrão de regulação foram: a dificuldade de controle do Estado sobre o movimento 

de transnacionalização do capital e a recessão de atividades econômicas que 

provocou desemprego e diminuição da arrecadação e conseqüentemente o 

endividamento do Estado. Outro fator que contribuiu foi a inovação tecnológica que 

possibilitou a terceira revolução industrial. Os trabalhadores e as linhas de produção 

foram reduzidos e substituídos por máquinas. (Abreu, 2003)  

A partir daí abriu-se o caminho para a reestruturação do capital que contou 

com a associação com a política neoliberal. A política neoliberal constituiu-se como 

uma política ideológica do capital visando os ajustes das nações às exigências do 

capital transnacionalizado. O Brasil não teve um Estado de Bem Estar Social, mas 

através da luta dos movimentos sociais conquistou políticas públicas de caráter 

universal que foram asseguradas na Constituição de 1988. No entanto, estas foram 

desmoronando com a política neoliberal sendo adotada pelos governos 

subseqüentes. O neoliberalismo no Brasil chegou tardiamente devido às questões 

internas do país (até a década de oitenta vivia-se uma forte ditadura militar) e junto 

com a reestruturação produtiva delineou o contexto atual em que as políticas sociais, 

a mobilização popular e o controle social estão inseridos. Segundo Montaño (2008) 

o projeto neoliberal representou a atual estratégia hegemônica da reestruturação do 

capital mediante a crise. 

 

 

O “projeto/processo neoliberal” representa, portanto, a atual estratégia 
hegemônica da reestruturação geral do capital, face à crise, ao avanço 
tecnocientifico, à reorganização geopolítica e às lutas de classes que 
desenvolvem no pós-70, e que se desdobra basicamente em três frentes 
articuladas: o combate ao trabalho (às leis e políticas trabalhistas e às lutas 
sindicais e da esquerda) e as chamadas “reestruturação produtiva”  e 
“reforma do Estado” (Montaño, 2008:p. 26) 

 

 

Para que o processo de ajuste do capital pudesse entrar no Brasil foi preciso 

eliminar os aspectos trabalhistas e sociais instaurados no período da ditadura e 

esvaziar as conquistas da Constituição de 1988 que visava à universalidade dos 
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direitos sociais. O discurso neoliberal colocou a perspectiva universal das políticas 

como um retrocesso e como uma volta ao clientelismo, reforçando o discurso de 

ineficiência do Estado interventor para que então, a cartilha do Consenso de 

Washington10 pudesse ser colocada em prática.  (Couto, 2006) 

Para a América Latina o conjunto de orientações do Consenso de Washington 

indicou a flexibilização dos mercados nacionais, o afastamento do Estado das suas 

responsabilidades, a desestruturação do sistema de proteção social público e 

orientou a diminuição dos gastos nas políticas sociais assim como sua direção para 

iniciativa privada. Como fenômeno marcante deste período devemos lembrar 

também a organização do mercado internacional em grandes blocos como a 

Comunidade Econômica Européia (CEE), Acordo de Livre Comércio das Américas 

(ALCA) e Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) integrando Brasil, Argentina, 

Uruguai e Paraguai. Em 1990, o Estado brasileiro passou a atender às exigências do 

Consenso de Washington e a política econômica preconizada pelo Fundo Mundial 

Internacional (FMI) e Banco Mundial (BM).  (Couto, 2006)  

Junto com o neoliberalismo, a reestruturação produtiva caracterizada por um 

conjunto de transformações no âmbito produtivo através da revolução tecnológica e 

organizacional da produção em busca do aumento da produtividade, implicou em 

uma nova divisão do trabalho. Difundiu-se no mundo ocidental o modelo japonês 

denominado Toyotismo. Este modelo promoveu uma revolução microeletrônica 

alterando o padrão rígido do Fordismo, predominante até então, para uma produção 

flexível, conduzida pela demanda. Exigiu a diminuição da mão-de-obra de 

trabalhadores polivalentes, intensificou o processo de trabalho, provocou uma 

enorme terceirização, subcontratação, perda salarial e retrocesso da luta sindical. As 

perdas para classe trabalhadora foram muitas e essas transformações alteraram as 

condições de vida assim como suas formas de organização. (Behring, 2003) 

A partir desse contexto foram muitas as conseqüências para as políticas 

sociais. Estas se tornaram focalizadas, fragmentadas e paternalistas devendo ser 

acessada via mercado. Nesse sentido a desresponsabilização da proteção social por 

                                                           
10“A expressão Consenso de Washington surgiu da denominação dada por John Williamson, 
economista do Institute of Internacional Economics, sediado em Washington para a convergência do 
pensamento sobre as políticas públicas dos anos 80, a partir dos governos de Ronald Reagan e 
George Bush. Referia-se as idéias das principais autoridades da economia mundial. (Enciclopédia da 
America Latina e do Caribe, editora Boitempo)  
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parte do estado e o corte dos gastos sociais levaram a um grande processo de 

privatização e conforme dito anteriormente a efetivação dos direitos conquistados na 

Constituição Cidadã de 1988 com vistas à universalidade ficou comprometida devido 

às exigências da política neoliberal. 

 

 

Para a política social, a grande orientação é a focalização das ações, com 
estímulo a fundos sociais de emergência, e a mobilização da “solidariedade” 
individual e voluntária, bem como das organizações filantrópicas e 
organizações não-governamentais prestadoras de serviços e atendimento, 
no âmbito da sociedade civil. (Behring, 2003: p. 65) 
 
 

Ao invés da garantia de uma rede universal de proteção social o Estado foi 

empurrando seu papel para o âmbito privado como a família, a comunidade, 

instituições religiosas numa rede de solidariedade. Assim a proposta de esvaziar a 

dimensão de direito universal e criar uma cultura de autoculpa e ajuda mútua para 

enfrentamento das mazelas sociais foi colocada em prática pouco a pouco 

(Montaño, 2008) 

A década de oitenta no Brasil foi marcada por grande efervescência dos 

movimentos sociais, mas já delineava o enfraquecimento do Estado intervencionista 

lançando as bases para sua minimização assumida definitivamente na década de 

noventa, assim como as alterações para os movimentos sociais.  

Os movimentos sociais, nos primeiros cinco anos da década de noventa 

tiveram uma redução do poder de pressão  em relação ao Estado em comparação 

com as conquistas da década de oitenta. Com a democratização do país, a luta 

migrou do campo da reivindicação para a preocupação com a regulamentação dos 

novos direitos constitucionais e a democratização dos espaços públicos. Na disputa 

pela hegemonia o Estado buscou atrair para o campo legal e institucional, através 

dos Conselhos, as lutas e reivindicações dos trabalhadores instituindo espaço para a 

participação de representantes da classe trabalhadora em setores da política estatal 

propondo um pacto social. Além de tentar esvaziar e cooptar as lutas sociais o 

Estado tentou transformar as organizações populares em repassadoras de 

programas assistenciais. (Gohn, 2005)  

O Estado passou a deslocar recursos para as Organizações Não-

Governamentais (ONGS) baseada na lei nº 9.790 de 23 de março de 1990, que 

regulamenta o Terceiro Setor, desvalorizando os movimentos que atuavam pela via 
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reivindicatória, impondo a necessidade de reorganização do Estado em favor do 

atendimento às demandas populares da classe trabalhadora. O cenário da década 

de noventa e da conjuntura neoliberal ainda acrescentou o temor do desemprego, o 

aumento da violência urbana e a grande descrença nas entidades coletivas que 

levou os movimentos a revisarem sua forma de atuação. Além do papel de agente 

propositivo juntamente com o Estado através dos espaços públicos como as 

Conferências e Conselhos a exigência de tempo e dedicação por parte dos 

militantes foi aumentada gerando grandes dificuldades.   

A abertura do espaço público através das Conferências e Conselhos tornou-

se importante para construção das Políticas Públicas em conjunto com a sociedade 

civil organizada. As conferências servindo para avaliar e propor diretrizes para 

política pública e o Conselho com objetivo do controle social como instância 

colegiada de caráter permanente e deliberativo, no caso da saúde, com composição 

paritária congregando diversos segmentos da sociedade (usuários, profissionais, 

prestadores de serviços e gestores).  

Cabe aqui o esclarecimento sobre as categorias controle social, sociedade 

civil e Estado e seu debate atual, pois são categorias em disputa política. Segundo 

Correia (2006), a concepção de sociedade civil e Estado que prevalece no debate 

contemporâneo é de inspiração liberal, onde encontra-se uma dicotomia entre 

sociedade civil e Estado. Para esta teoria, a sociedade civil corresponde a um 

espaço homogêneo sem contradições de classe e o Estado corresponde ao espaço 

público como uma instância neutra mantenedora da ordem e garantidora das 

condições para o livre mercado. No entanto para esta monografia será utilizada a 

concepção de Estado e sociedade civil em Gramsci. Para Gramsci, o Estado e 

sociedade constituem uma unidade orgânica, ou seja, é a soma da sociedade 

política e sociedade civil. “Na perspectiva gramsciana, sociedade civil e sociedade 

política são distinções metodológicas do conceito de Estado.” (Gramsci apud 

Correia, 2006).  

Gramsci tem como metodologia o princípio da totalidade. Esse princípio 

articula dialeticamente economia, política e cultura concebendo a realidade como 

síntese de múltiplas determinações. Nessa direção é de suma importância o 

esclarecimento de que os diferentes interesses em disputa estão dentro do Estado e 

da sociedade civil.  
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A sociedade civil não é homogênea, mas espaço de lutas de interesses 
contraditórios. As lutas não são da sociedade civil contra o Estado, mas de 
setores que representam os interesses do capital e do trabalho (ou de 
desdobramentos desta contradição, como exclusão de gênero, etnia, 
religião, a defesa dos direitos, da preservação do meio ambiente, entre 
outras lutas específicas) na sociedade civil e no Estado em busca de 
hegemonia. (Correia, 2006: p.116) 

 

 

Nesse sentido o controle social não significa o controle da sociedade sobre o 

Estado e nem do estado sobre a sociedade. Ele acontece na disputa entre as 

classes pela hegemonia. No entanto a hegemonia dos interesses da burguesia 

sempre esteve presente e melhor definida no âmbito estatal. A mistificação de uma 

sociedade civil, definida como “terceiro setor”, homogênea e sem contradição, um 

Estado ineficiente e burocrático (primeiro setor) e mercado como esfera autônoma 

(segundo setor) contribui para facilitar a hegemonia do capital e obscurecer o 

entendimento das lutas de classe. 

Segundo Correia (2006) a atuação do movimento social na área da saúde foi 

entendida como controle social, pois a população conseguiu participar das 

formulações dos planos, programas e projetos, acompanhando as execuções 

através das Conferências e Conselhos. Nesse sentido, não podemos deixar de 

destacar a relação contraditória onde o Estado defende os interesses do capital, 

mas que também apreende as demandas das classes subalternas (grupos e 

camadas de classe em situações de extrema pobreza) através das políticas públicas 

por exemplo. Como afirma Gramsci (Gramsci apud Correia, 2006) é preciso analisar 

a correlação de forças vigente no momento para avaliar qual classe obtém o controle 

sobre o conjunto da sociedade em determinado momento. 

Nessa mesma perspectiva, para que as classes subalternas fortaleçam seu 

projeto de classe, Gramsci coloca que estas precisam cada vez mais para ter o 

controle social, formar consensos na sociedade civil e assim pressionar o Estado à 

incorporar suas demandas. Isso envolve a capacidade dessa classe em interferir na 

gestão pública em prol de seu projeto de sociedade. Não podemos dizer que Estado 

e sociedade possuem forças equivalentes, já que este sempre foi o órgão 

privilegiado da dominação de classe, mas que o Estado não constitui com um bloco 

monolítico. Na experiência brasileira existiu o trânsito de parte da sociedade civil 

organizada para o Estado como, por exemplo, as lideranças da Divisão Nacional de 
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Saúde Mental (DINSAM) apresentada no primeiro capítulo desta monografia. O que 

devemos destacar são os diferentes interesses que estão em jogo dentro do estado 

e da sociedade civil.  Segundo Raichelis: 

 
 
“Tendo como referência autores como Habermas (1984), Hannah Arendt 
(1991) e Vera Telles (1990), a esfera pública constitui um espaço 
essencialmente político, de aparecimento e visibilidade, onde tudo que vem 
a público pode ser visto e ouvido por todos. Nesta esfera, os sujeitos sociais 
estabelecem uma interlocução pública, que não é apenas discursiva, mas 
implica na ação e na deliberação sobre questões que dizem respeito a um 
destino comum/coletivo. (Raichelis, 2007: p. 80) 
 
 

No que diz respeito à participação da sociedade civil nos espaços públicos, 

Dagnino (2002), aponta problematizações. No Brasil, o Estado historicamente 

permaneceu resistente aos impulsos participativos, por outro lado, os partidos 

políticos sempre apresentaram dificuldades em exercer sua função de mediador 

privilegiando a aproximação com Estado. Por princípio os representantes eleitos por 

voto democraticamente deveriam levar para o âmbito estatal as reivindicações da 

sociedade civil, mas essa mediação acaba não acontecendo ocasionando o 

afastamento dos interesses da população em detrimento dos interesses dos partidos 

quando chegam ao governo.  A criação de espaços para a aproximação da 

participação da sociedade civil com Estado se deu na perspectiva de uma possível 

atuação conjunta, através da co-gestão, no entanto há que destacar que a 

possibilidade dessa realização depende de muitos fatores, como por exemplo, a 

criação de consensos. Conforme proposta da co-gestão, a sociedade civil deve atuar 

propondo diretrizes para o Estado executar. 

Dagnino (2002) indica ainda que o que dificulta uma boa relação do Estado 

com a sociedade civil é o predomínio da razão tecno-burocrática e a falta de 

transparência da gestão pública. Pelo lado da organização da sociedade civil as 

dificuldades são: exigência de qualificação política e técnica (planilhas, orçamentos 

e entendimento da maquina pública) que exige tempo por parte das lideranças, a 

capacidade de negociação sem perda da autonomia e a participação na construção 

de políticas pública que expressem o interesse público. Os movimentos sociais 

ainda sofrem com o dilema de grande rotatividade de lideranças e com cooptação 

dos interesses de certos membros que acabam por perder de vista o interesse da 

coletividade aproveitando-se do acesso privilegiado aos recursos do Estado. Soma-

se a esse processo a perpetuação de alguns membros que não querem sair de seus 
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postos de conselheiros, fazendo disso uma carreira profissional, ainda que não seja 

uma função remunerada o esquema de cooptação supõe vantagens individuais.  

Devemos considerar ainda a dificuldade que os movimentos sofrem ao 

enfrentar uma matriz cultural hierárquica do Estado que favorece a submissão frente 

aos setores dominantes e o desafio da convivência democrática que exige 

negociação, alianças e produção de consensos em um espaço onde a multiplicidade 

de atores e diversos interesses convivem com o predomínio da cultura 

patrimonialista. Tais contradições históricas se agravam num contexto em que 

navegamos no caldo cultural da chamada pós-modernidade permitindo a 

perpetuação da cultura patrimonialista, já que as novas gerações não tem investido 

na organização coletiva como forma de superação dos dilemas sociais. O traço 

marcante da pós-modernidade é a recusa da perspectiva de totalidade que reduz a 

objetividade da vida material às dimensões simbólicas.  

A pós-modernidade tem sua base na subjetividade e portanto é regida por 

dados empíricos e pela aparência. Os dados empíricos são fornecidos pelos 

sentidos e por isso corresponde à subjetividade. No entanto a realidade social é 

formada pelo par essência/aparência. A essência mostra o caráter de continuidade 

enquanto a aparência mostra o caráter da mutabilidade. A pós-modernidade nega as 

determinações ontológicas, pois não apreende o mundo como uma síntese de 

essência e aparência e por isso recusa a perspectiva de totalidade. 

 

 

“Para os pós-modernos, a realidade caótica, fragmentada e em perpétua 
mudança nos impede de aspirar a qualquer representação unificada do 
mundo ou, ainda, de retratá-lo como uma totalidade plena de conexões e 
diferenciações.” (Pacheco, 2002: p 103) 
 
 

Assim, os movimentos que lutam por causas coletivas sofrem com os 

rebatimentos desse caldo cultural que coloca a primazia do indivíduo sobre o 

coletivo, do privado sobre o público e da estética em detrimento da ética. 

Outro fator a ser problematizado é quanto às instituições que se apresentam 

como representantes de um coletivo muito abrangente como algumas ONGS, mas 

sem contato com a base (o coletivo). O Estado acaba se aproveitando dessa 

suposta representatividade que na realidade é vaga e institui parcerias sem verificar 

sua legitimidade.  Dagnino (2002) aponta a necessidade de uma avaliação dessas 

instituições e a desmistificação de que estas representam à sociedade civil em sua 
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totalidade. Há que problematizar se esses grupos representam interesses individuais 

ou coletivos. 

 

 

O resultado tem sido uma crescente identificação entre “sociedade civil” e 
ONGS, onde o significado da expressão “sociedade civil” se restringe cada 
vez mais a designar apenas essas organizações, quando não em mero 
sinônimo de “Terceiro setor”. (Dagnino, 2002:p.260)  
 
 

O interesse em introduzir o debate sobre a relação entre sociedade civil e 

Estado na contemporaneidade incide sobre sua importância para o nosso objeto de 

estudo. 

 

 
3.2 Política Nacional de Saúde Mental e avanço do T erceiro setor 

 

Antes ainda de entrarmos na particularidade do nosso objeto - a participação 

política da ASPAS na Política Nacional de Saúde Mental no município de Macaé -, 

cabe contextualizar essa política específica. Com relação à luta pela Reforma 

Psiquiátrica a partir de 1992 o movimento passou a contar com as associações de 

familiares e usuários que ganharam destaque e entram em cena como novo ator 

social. Junto com elas, surgiram diferentes tipos de intervenção como os eventos 

sociais e políticos, ações culturais e festas na comunidade. Segundo Vasconcelos 

(2008), apesar do Governo Collor já ter assumido a política neoliberal neste período, 

a Saúde Mental teve avanços e conseguiu a consolidação de seu projeto devido ao 

acúmulo de forças mobilizadoras e organizadas no processo pela democratização 

como a Constituinte, a Reforma Sanitária e o Movimento da Luta Antimanicomial.  

Foi nesse momento que aconteceu a II Conferência Nacional de Saúde Mental, a 

normatização dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), a redução significativa 

dos leitos, o avanço no plano legislativo (apesar da não aprovação da lei Paulo 

delgado) e o aumento do número de organizações de usuários e familiares.  

Os CAPS fazem parte do SUS sendo um serviço atualmente regulamentado 

pela Portaria nº336/GM, de 19 de fevereiro de 2002 e possuem o objetivo de dar 

assistência diurna às pessoas que sofrem com transtorno mental severo através de 

cuidados clínicos e reabilitação psicossocial evitando as internações. Esses 

dispositivos oferecem tratamento intensivo, semi-intensivo e não-intensivo a partir da 
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necessidade de cada usuário. Devem estimular o exercício à cidadania, à autonomia 

e à integração com a sociedade e família. O trabalho deve ser realizado por equipe 

multidisciplinar com psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, enfermeiros, 

terapeutas ocupacionais e outros. Deve ser proporcionado o atendimento em grupo, 

à família, na comunidade, feita a articulação com a rede de serviços (Atenção 

básica, Saúde da Família e outras políticas setoriais) sempre referente a um 

determinado território (Ministério da Saúde, 2004).  

A política de saúde mental prevê diferentes modalidades de CAPS: os CAPS 

para adulto, CAPSI infantil, CAPSAD para tratamento de álcool e outras drogas. 

Existe variação conforme o número da população sendo o CAPS I referente à 

população entre 20.000 e 70.000 habitantes com funcionamento de segunda a sexta 

de 8 às 18 horas, CAPS  II referente à com população de 70.000 e 2000.000 

também funcionando de segunda a sexta de 8 as 18 horas  e o CAPS III para 

municípios acima de 200.000 habitantes e funcionando 24 horas diariamente e 

também feriados e fins de semana (Ministério da Saúde, 2004).  

Esse dispositivo representou uma real mudança no que se refere ao 

tratamento de forma humanizada e digna para os portadores de transtorno mental. 

No entanto, por não estar dissociado da realidade sócio-econômica do país também 

sofreu com os rebatimentos do neoliberalismo, com as dificuldades do SUS, com 

condições de trabalho ainda insuficientes e bem precarizadas, dificuldade em 

administrar verbas e outras dependendo também da particularidade de cada 

município. 

No ano de 1994 Fernando Henrique Cardoso (FHC) ganhou as eleições 

presidenciais e implementou o Plano Real, plano que seguiu à risca as orientações 

do Consenso de Washington. Com auxílio de Medidas Provisórias conseguiu 

aprovar mudanças na carta constitucional que garantiam a implementação de seu 

plano econômico neoliberal. As conseqüências para o Brasil foram desastrosas onde 

se observou o desmonte e privatização das empresas estatais, postergação de 

reformas estruturais, restrições das políticas sociais e altos índices de desemprego. 

“Da implantação do plano Real até agosto de 1998, foram extintos 764,1 mil postos 

de trabalho formal, em que pese o crescimento da economia.” (Behring, 2003; p. 

164) 

Para a saúde pública este projeto neoliberal representou a contenção dos 

gastos, a racionalização dos serviços, a diminuição de atendimentos e a passagem 
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da responsabilidade para o “terceiro setor”. O debate atual e hegemônico sobre 

terceiro setor é inspirado na orientação liberal onde o Estado representa o primeiro 

setor, o mercado o segundo setor e a sociedade civil o terceiro setor. No entanto 

será utilizada para a análise a perspectiva crítica, através da contribuição de 

Montaño (2008). O conceito de terceiro setor encontra-se entre aspas para demarcar 

o posicionamento e entendimento que de que a sociedade não é divida em setores 

explicitando que a setorialização corresponde a uma perspectiva funcionalista 

totalmente distante da perspectiva de totalidade social utilizada. (Montaño, 2008) 

A contribuição de Montaño (2008) é no desvelamento de que esse discurso 

faz parte do projeto neoliberal. Assim o grande engodo do “terceiro setor” é colocar 

cada esfera como autônoma, personificando cada uma delas, homogeneizando e 

desconsiderando a luta de classe. Cabe destacar a reflexão do autor: 

 

 

Ao esquecer as conquistas sociais garantidas pela intervenção e no âmbito 
do Estado, e ao apostar apenas/prioritariamente nas ações dessas 
organizações da sociedade civil, zera-se o processo democratizador, volta-
se à estaca zero, e começa-se tudo de novo, só que numa dimensão 
diferente: no lugar de centrais lutas de classes, temos atividades de ONGS 
e fundações; no lugar da contradição capital/trabalho, temos a parceria 
entre classes por supostos “ interesses em comuns”; no lugar da superação 
da ordem como horizonte, temos a confirmação e “humanização” desta. 
(Montaño, 2008: p.36) 
 
 

O terceiro setor não ficou somente no campo ideológico, pois foram criadas 

leis e incentivos para organizações sociais como a filantropia empresarial, o serviço 

voluntário e parcerias com Estado. Um exemplo é a lei nº 979011 de 23 de março de 

1999 que “dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem 

fins lucrativos, como a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) 

e disciplina o termo de Parceria e dá outras providências”  

A Saúde Mental como um todo perdeu investimento público e também teve 

suas propostas colocadas à prova. O Estado se aproveitou dos ideais da Reforma 

Psiquiátrica de não internação em hospitais a fim de gastar menos e dificultou a 

garantia dos serviços substitutivos (CAPS) diminuindo as verbas, não abrindo 

concurso e contratando um número aquém do necessário de profissionais. Outro 

exemplo do impacto do neoliberalismo na Política de Saúde Mental foi a priorização 

                                                           
11

  Disponível em (http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9790.htm, acessado em 12/08/2010). 
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da medicalização através da indústria farmacêutica. Conforme Pacheco (2002) a 

Reforma Psiquiátrica Brasileira foi conformada em plena abertura ao neoliberalismo 

na década de oitenta. 

Segundo Vasconcelos (2008), entre os anos de 1995 a 1999 foi o período de 

limite à expansão da Reforma devido a diversos fatores como: o aumento do 

desemprego, a desarticulação de lideranças dentro do Ministério da Saúde, novas 

portarias, sendo algumas restritivas aos avanços da Reforma no plano regional, os 

abalos em programas estaduais e municipais e o avanço de abordagens 

conservadoras pela categoria dos psiquiatras. Em 1999 registrou um relativo avanço 

no plano federal com entrada de Pedro Gabriel Delgado na Coordenação Nacional 

de Saúde Mental que trouxe conquistas no plano normativo como a legislação sobre 

Cooperativas Sociais para inclusão ao trabalho nº 9.867/99.  Essa legislação dispõe 

sobre o funcionamento das Cooperativas visando inserir por meio do trabalho 

pessoas que estão em desvantagem no mercado econômico. Dentre o grupo dos 

“beneficiados” estão os portadores de transtorno mental. Devemos destacar o artigo 

nº4 da lei que prevê a indicação da categoria de voluntariados. O voluntariado além 

reforçar a transferência das obrigações do Estado para os membros da sociedade 

civil ainda desqualifica o projeto no qual se insere, pois este fica atrelado à vontade, 

disponibilidade e transições dessa categoria. 

No ano de 2000 foi inaugurada a portaria sobre Residências Terapêuticas que 

visam responder à necessidade de moradia de portadores de sofrimento mentais 

graves egressos de hospitais psiquiátricos, hospitais de custódia ou em situação de 

vulnerabilidade.  E no ano de 2001 foi sancionada a lei nº 10.216 que dispõe sobre a 

proteção e os direitos dos portadores de transtorno mental que redireciona o modelo 

assistencial. 

Outro elemento a ser problematizado neste momento é a influência da cultura 

pós-moderna no ideário da Reforma Psiquiátrica. Segundo Pacheco (2002) a luta 

pela transformação da cultura manicomial não deve ser pautada somente pela 

transformação das formas de cuidado, promovendo novas formas de atenção, 

sociabilidade e aceitação da diferença, mas principalmente com o compromisso com 

transformação da vida concreta e cotidiana que alimenta o sofrimento. Os traços da 

cultura pós-moderna perpassam o ideal da Reforma Psiquiátrica dificultando a 

incorporação e realização de uma verdadeira transformação das condições objetivas 

de vida dos portadores de transtorno mental.  
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Ao tratar o louco como um problema específico da ciência psiquiátrica, um 
doente mental, e não como um homem total que tem necessidades de 
afeto, de trabalho e de dinheiro (Basaglia, 1979), a psiquiatria clássica 
reduziu a compreensão do homem a uma patologia e encobriu um problema 
político que diz respeito à contradição de uma sociedade que se baseia na 
competição e nas diferenciações culturais e de classe. (Basaglia, 1985 apud 
Pacheco, 2002: p.117) 
 
 

Pacheco (2002) ainda problematiza a ausência de discussões sobre o 

neoliberalismo no interior da Reforma Psiquiátrica Brasileira e sobre a importância 

de intervenções que contemplem as demandas da vida material dos usuários e de 

seus cuidadores. Coloca também a dificuldade de se trabalhar o suporte à 

manutenção diária do indivíduo fora da internação psiquiátrica. Os usuários que 

possuem mais dificuldades de se manter fora do circuito da internação são os que 

pertencem ao extrato mais miserável da população. Essa população possui baixo 

nível de escolaridade, carente de suporte familiar e desprovida de cobertura social. 

Esse dado demonstra que a emergência de intervenções profissionais, em especial 

do assistente social, não pode ser descolada da reprodução material dos usuários. 

Nessa mesma linha Vasconcelos (2010) chama atenção para o papel social da 

psiquiatria e de como este foi sendo moldado e consolidado pela sociedade 

capitalista atendendo a uma perspectiva de controle da ordem societal. 

 

 

Uma das possibilidades é se fazer uma análise simplista da psiquiatria 
convencional e biomédica, como se constituísse apenas um dispositivo de 
poder-saber e de segregação/normatização cultural e social facilmente 
desmontável e superável de forma isolada. (Vasconcelos, 2010: p. 3) 
 
 

Em 2001, o movimento da luta antimanicomial passou por uma profunda crise 

organizativa e de política interna gerando duas correntes principais: o Movimento 

Nacional de Luta Antimanicomial (MNLA) e Rede Nacional Internúcleos da Luta 

Antimanicomial (RENILA) gerando diferentes grupos em todo país. Cada corrente 

passou a realizar encontros e fóruns de forma autônoma dificultando a realização de 

ações em conjunto. No Rio de Janeiro a corrente predominante é o MNLA. De forma 

geral os dois movimentos lutam em prol da desinstitucionalização mantendo 

estratégias de atuação diferentes e fragmentando forças em busca de um mesmo 

projeto (importante inserir a referência bibliográfica com nome do autor e ano).  
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Em 2002 já no governo Lula o que se registrou foi o aprofundamento dos 

problemas do SUS, a mobilização da Associação Brasileira de Psiquiatria em 

campanhas corporativistas como, por exemplo, a lei do ato médico que submete as 

demais categorias profissionais ao poder da categoria médica supervalorizando-os; 

a dificuldade em conseguir psiquiatras interessados em trabalhar nos serviços de 

atenção psicossocial; a divisão do Movimento da luta Antimanicomial expressou a 

dificuldade em articular propostas e iniciativas em comum; ocorreu a desaceleração 

da redução de leitos; intensificaram as precárias condições de trabalho como a falta 

de instalações adequadas e até itens básicos como comida, limpeza e segurança.  

Em 2003 o Programa de Volta pra Casa foi lançado com o objetivo fornecer 

auxílio-reabilitação no valor R$ 240,00 reais para pessoas acometidas por 

transtornos mentais que sofreram longo período de internação (dois anos ou mais). 

No entanto muitas dessas pessoas perderam contato com a família e possuem 

dificuldade de voltar para casa mesmo com a renda, o que revela a complexidade da 

política de saúde mental.  

Para contribuir com o processo de desinstitucionalização o Programa de 

Saúde Mental de Macaé conta uma equipe de profissionais para subsidiar a 

implementação do Programa das Residências Terapêuticas no município. Esse 

programa é regido pela Portaria/GM nº 106 de fevereiro de 2000 e tem como 

objetivo garantir a assistência aos portadores de transtorno mental com grave 

dependência institucional que não possuam vínculos familiares e de moradia assim 

como autonomia financeira.  

Sobre as associações em saúde mental pode-se apontar a dificuldade em 

achar estudos sistematizados, assim como a dificuldade em identificar seu o 

quantitativo em todo Brasil. No entanto Vasconcelos (2008) tem contribuído 

efetivamente com pesquisa sobre o tema. O autor revela que a maior dificuldade 

para sua pesquisa foi a coleta de dados sobre essas organizações devido à 

estrutura informal e volátil das mesmas. No universo de pesquisa de 107 dispositivos 

de vários lugares do país, a grande maioria das associações mostrou-se dependente 

da estrutura física dos serviços de saúde e dos profissionais. Esse dado mostra-se 

revelador quando relacionado com a cultura hegemônica clientelística que estimula a 

dependência econômica e política e com as características da população usuária 

dos CAPS que em sua grande maioria advêm de camadas empobrecidas, possuindo 

baixo nível de escolarização que ainda contam com as limitações cognitivas e 
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comunicacionais devido ao transtorno e efeito colateral dos psicofármacos. A 

dificuldade em manter uma atividade organizativa, além de expressar a dificuldade 

concreta que os usuários vivem, evidencia as dificuldades de uma associação em 

manter-se somente com a contribuição dos associados quando estes não possuem 

sequer recursos para o transporte público, que dirá manter os gastos com 

infraestrutura que uma organização precisa, desde a sede até despesas com 

documentação. 

Outra problemática envolvida é quanto aos familiares. Estes necessitam obter 

mais suporte por parte do Estado, pois o cuidado em saúde mental exige um suporte 

para a família. A grande maioria possui dificuldade em cuidar do familiar acometido 

pelo transtorno e precisam do apoio dos serviços substitutivos assim como os 

serviços precisam da participação da família. Sem a colaboração dos familiares as 

organizações ficam fragilizadas à medida que a busca por internações passa a ser 

mais recorrente. A perspectiva de gênero também tornou-se uma questão, pois na 

maioria das vezes a responsabilidade no cuidado aos portadores recae sobre as 

mulheres e estas, cada vez, mais precisam trabalhar e estão assumindo um lugar no 

mercado de trabalho. Vasconcelos (2008) indicou que a fragilidade das associações 

aumenta os riscos de cooptação por parte dos familiares, que sofrem diretamente 

com os dilemas vivenciados pelos portadores de sofrimento mental, de áreas 

contrárias às idéias da reforma, ou seja, a favor da hospitalização. Inclusive a 

Federação de Hospitais Psiquiátricos já patrocinou a AFDM (Associação de Amigos 

e Familiares dos Doentes Mentais) que é contra aos ideais da Reforma.  

Em função desses indicadores Vasconcelos (2008) apontou como resultado 

da pesquisa que um dos principais problemas das associações hoje está na sua 

base de sustentação econômica, organizacional e política. A preocupação com a 

eficácia da assistência em Saúde Mental é uma problemática importante tanto para 

os serviços, quanto para as famílias, assim como os malefícios da hospitalização, do 

isolamento, da dependência e da medicalização como a única alternativa de 

tratamento.  

Quanto às principais reivindicações das associações no nível da Política 

Nacional de Saúde Mental os pedidos são: aumento da quantidade de CAPS III e 

CAPS AD III, a ampliação de projetos de trabalho e renda como o cooperativismo, a 

economia solidária, o trabalho protegido, ampliação do Programa De Volta Pra Casa 

com processo de revisão dos mecanismos de inclusão, valores e formas de 
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financiamento, transporte coletivo gratuito para pessoas com transtorno mental, 

revisão dos critérios do acesso ao Benefício de Prestação Continuada sem a 

exigência de curatela, criação de comissões de saúde mental em todos os 

conselhos estaduais e municipais conforme lei nº 8.142/1990 que garante o controle 

social pela participação na sociedade civil, ação conjunta entre Secretaria Especial 

de Direitos Humanos e Poder Judiciário para revisão das interdições judiciais de 

pessoas com transtorno mental, aceleração dos processos de desinstitucionalização 

de hospitais de longa permanência dentre outras (Vasconcelos, 2008).  

No nível de fortalecimento das associações os pedidos são em torno da 

ampliação do Cadastro Nacional de Associações de Usuários e Familiares em 

Saúde Mental de acesso público para troca de experiências e subsídio a políticas de 

apoio, programas de estímulo à pesquisa sobre a realidade dos movimentos de 

usuários e familiares, criação de fundos públicos para financiamento de projetos, 

criação de equipes específicas para produção de material de educação popular, 

promoção de cursos de capacitação de conselheiros em saúde mental incluindo 

educação e formação política e a oficialização do Grupo de Trabalhos de Demandas 

dos Usuários e Familiares ligado à Coordenação Nacional de Saúde Mental do 

Ministério da Saúde. Segundo as entrevistas realizadas nesta pesquisa, demandas 

semelhantes aparecem na fala dos associados da ASPAS. 

No ano de 2009 o Cadastro Nacional de Associações de Usuários e 

Familiares em Saúde Mental contava com 120 associações. A associação objeto 

dessa monografia encontra-se nesse cadastro e está localizada no estado do Rio de 

Janeiro no município de Macaé. Para tratar da particularidade da ASPAS será feita 

no próximo capítulo uma apresentação desse movimento considerando sua relação 

com a política de saúde mental no tempo presente, tendo como referência para 

análise crítica o material coletado através da pesquisa documental e das entrevistas. 
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Terceiro Capítulo 

 

 

A participação da ASPAS na Política de Saúde Mental  no município de 

Macaé 
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4.1 Características do Município e do Programa de S aúde Mental 

 

Para que possamos compreender a particularidade da ASPAS faz-se 

necessário desvendar a realidade do município de Macaé, situar o Programa de 

Saúde Mental da cidade, o CAPS Betinho assim como os dilemas enfrentados pelos 

usuários, parentes e profissionais do referido programa. 

Macaé é um município que pertence à Região Norte Fluminense do Rio de 

Janeiro onde estão localizados também os municípios de Campos dos Goytacazes, 

Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Quissamã, São Fidelis, São 

Francisco do Itabapoana e São João da Barra. Esses municípios no passado 

sobreviviam basicamente da produção de café, cana de açúcar, agropecuária e 

pesca e a partir da década de setenta tiveram suas economias alteradas devido à 

exploração de petróleo na Bacia de Campos. A entrada do dinheiro dos Royalties, 

que é uma compensação concedida aos municípios que sofrem com os impactos da 

exploração de petróleo, também contribuiu para essa alteração. Está dividida em 

seis distritos: Sede, Cachoeiros de Macaé, Córrego do Ouro, Glicério, Frade e Sana. 

(www.macae.rj.gov.br acessado em 24/08/2010).  

Segundo os dados do IBGE a partir do censo 2010, Macaé possui uma 

população de 194.497 habitantes num território de 1.216 quilômetros quadrados, 

correspondente a 12,5% da área da Região Norte Fluminense. 

(http://www.ibge.gov.br/censo2010 acessado em 30/11/2010)  

A partir da aprovação da lei nº 9.47812 de 1997 no governo de Fernando 

Henrique Cardoso, que dispõe sobre a política energética nacional, houve a quebra 

do monopólio da exploração pela Petrobras fator que abriu as portas para empresas 

multinacionais se instalarem no Brasil. O município, em conseqüência deste fato, 

também passou a receber empresas de todo país e do mundo voltadas para esse 

setor. Houve com isso um inchaço populacional ocasionando um acelerado 

crescimento demográfico e a prefeitura passou a receber alta demanda de 

                                                           
12

  Atualmente tramita no Senado a ementa constitucional “Ibsen Pinheiro” que visa retirar a 
exclusividade desse recurso dos municípios produtores, obrigando-os a dividir tal recurso com os 
demais estados e municípios, de acordo com a proporção estabelecida pelo Fundo de Participação 
dos Municípios.  
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organização da cidade. Segundo dados da Prefeitura somente no ano de 2009 o 

valor correspondente aos Royalties foi de R$ 209.986.044,98. Segundo 

levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 

2006 o Produto interno Bruto (PIB) per capita da cidade foi de R$120 mil/ano, 30% 

maior do que a media nacional. (www.macae.rj.gov.br/ acessado em 24/08/2010) 

Macaé ficou conhecida através da mídia nacional como a capital do Petróleo 

e pela grande oferta de emprego que atraiu e ainda atrai pessoas de todo o país. No 

entanto a oferta não é para todos. A alta exigência por qualificação frustrou muitas 

pessoas que aqui se instalaram em busca de emprego. Enquanto aluna do curso de 

serviço social e moradora da cidade pude perceber que muitos que aqui se 

instalaram e não tinham a qualificação exigida, se inseriram no mercado informal ou 

encontram-se desempregados. 

 A cidade também conta com uma população flutuante formada por 

moradores dos municípios vizinhos que passam o dia por causa do trabalho 

retornando às suas cidades à noite. Essa população não vota na cidade porque não 

reside, no entanto exige uma infraestrutura (trânsito, hospitais) por parte da 

prefeitura. Essa população flutuante geralmente não possui o costume de cobrar 

atitudes e mudanças do poder público municipal. Há também uma população que 

reside durante a semana em função do trabalho, mas que possui dificuldade de 

construir vínculo com a cidade já que Macaé é considerada apenas um lugar pra 

trabalho onde a maioria das pessoas vêm de fora e estão longe da família. 

Ao acompanhar a história do processo de urbanização brasileiro nota-se que 

este vem acompanhado de valorização da terra e especulação imobiliária, o que se 

expressa nas contradições sociais presentes na arquitetura da cidade, considerando 

os parques industriais, as áreas de comércios, ofertas de serviços, em síntese 

considerando o acesso diferenciado ao trabalho formal e aos bens e serviços sociais 

públicos. Há também uma supervalorização das taxas imobiliárias e o custo de vida 

também é muito elevado, como se todos compartilhassem da riqueza do petróleo.  

A prefeitura de Macaé por sua vez mantém uma cultura política clientelista 

para com os munícipes, em que as relações de poder são perversas, se traduzindo 

em perseguições políticas às vozes destoantes que defendem a política pública em 

prol das necessidades e demandas populares e há um grande poder de barganha 

lembrando o passado de coronelismo. A cidade guarda um histórico no qual os 

políticos pertencentes a duas famílias se revezam no poder há anos. No legislativo 
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existe apenas um vereador de oposição. Há também grandes impasses entre o 

governo municipal e o governo estadual que geram problemas aos munícipes como, 

por exemplo, a responsabilidade pelo saneamento básico. Muitos bairros ainda não 

possuem esses serviços essenciais e a prefeitura alega que não é de sua 

responsabilidade prestar o serviço e sim do governo do estado. Outro exemplo que 

merece destaque é o transporte. Existe somente uma empresa que presta esse 

serviço no município e os transportes alternativos como vans e kombis são proibidos 

de circular na cidade. Com isso não há concorrência para preço da passagem, o 

serviço é precário, com frota diminuída e horário irregular gerando inúmeros danos 

aos consumidores que enfrentam ônibus lotados todos os dias. 

A partir da aprovação da lei nº 9.790 de 1990, referente ao terceiro setor, 

Macaé, assim como outras cidades do estado do Rio de Janeiro, passou a incluir no 

seu orçamento o repasse de verba para organizações não governamentais (ONGs) 

e fundações. São organizações que prestam serviços aos munícipes que vão desde 

cultura a serviços de saúde, mas que, no entanto muitos desses serviços deveriam 

ser prestados pelo governo municipal. Essas organizações recebem o repasse de 

verba pública para realizar seus projetos e a ASPAS em 2007 também passou a 

receber essa verba. Atualmente a concessão de subvenção social do município está 

baseada na lei municipal nº 3.175/2009 (em anexo) que dispõe sobre a celebração 

de convênios de subvenção social e contribuições sociais e dá outras providências. 

Conforme a lei, as subvenções devem ser utilizadas na prestação de serviços 

complementares aos da rede pública.  

Sobre o critério de seleção para a escolha de instituições contempladas por 

verba pública, a atual lei dispõe em seu artigo 2º:  

 

“Poderão celebrar convênio para o fim previsto no artigo anterior [1º] 
entidades culturais, religiosas, associações, fundações educacionais, 
associações comunitárias, e de assistência social, à saúde, ao esporte e ao 
lazer, e que desenvolvam atividades ou programas considerados de 
interesse público.”  
 

Até o ano de 1994, em termos de política de saúde mental em Macaé só 

existia o Núcleo de Saúde Mental (ambulatório com consulta marcada) e a 

Emergência Psiquiátrica voltada para usuários em crise. Não existia, portanto um 

local para acompanhamento diário para transtornos mais severos. O Programa de 

Saúde Mental só foi estruturado e aprovado na III Conferência de Saúde no ano de 
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1997. A partir de então o modelo de base hospitalar foi sendo redirecionado até que 

no ano 2000 na IV Conferência Municipal de Saúde e em 2001 na I Conferência 

Municipal de Saúde Mental da cidade o modelo assistencial de base comunitária foi 

garantido com a conquista do CAPS. Em 2002, o CAPS Betinho e o Programa de 

saúde mental na atenção básica começaram a funcionar.  De acordo com a Política 

de Saúde Mental em âmbito nacional13 atualmente a cidade conta com três CAPS, 

sendo um infantil, um adulto e o CAPS AD (álcool e outras drogas). Continua com o 

Núcleo de Saúde Mental e a Emergência Psiquiátrica e mais recentemente conta 

com uma Área Técnica de Prevenção e Controle do Tabagismo e a Comissão de 

Apoio à Desinstitucionalização. 

No entanto a incorporação do CAPS AD pelo Programa de Saúde Mental só 

foi possível devido à reforma administrativa da prefeitura em 2007, quando a 

Fundação de Ação Social, responsável pelo Programa de Orientação e 

Recuperação a Toxicômanos (PORTO), teve seus programas divididos com as 

demais secretarias da prefeitura. Importante ressaltar a atuação do município que 

delegava a questão das drogas a uma fundação de Ação Social com viés de 

moralização. O PORTO era direcionado aos usuários com situações de uso abusivo 

de álcool e outras drogas e funcionava no sistema de ambulatório e com a 

metodologia da abstinência.  

A secretaria de saúde só conseguiu em 2007 transformar o antigo programa 

PORTO em CAPS AD na perspectiva preconizada pela Reforma, ou seja, redução 

de danos. Outro aspecto relevante sobre essa questão no município é a existência 

de muitos programas não gratuitos e que atuam na perspectiva da abstinência. Essa 

particularidade gerou e ainda gera grandes embates para o CAPS AD que é 

constantemente boicotado em especial dentro do Conselho Municipal de Saúde. 

                                                           
13

 A Política Nacional de Saúde Mental está baseada na seguinte legislação: Lei 9.867 10 de 
novembro de 1999, Lei 10.216 de 06 de abril de 2001, Redirecionamento do tratamento, Lei 10.708 
31 de julho de 2003, Portaria GM n º 1.720 de 4 outubro 1994, Portaria GM nº106 de 11 de fevereiro 
de 2000, Portaria GM nº 799 de 19 de julho de 2000, Portaria GM nº1.220 de 7 de novembro de 2000, 
Portaria GM nº 175 de 7 d Portaria GM e fevereiro de 2001, Portaria GM nº 251 de 31 de janeiro de 
2002, Portaria GM nº 336 de 19 de fevereiro de 2002, Portaria GM nº 626  de 1º de abril de 2002, 
Portaria GM nº 861 de 30 de abril de 2002 e 817, Portaria GM nº1.467 de 14 agosto de 2002, Portaria 
GM nº 1.635 de 12 de setembro de 2002, Portaria GM nº 2.391 de 26 de dezembro de 2002, Portaria 
GM nº 457 de 16 de abril de 2003, Portaria GM nº 1.455 de 30 de julho de 2003, Portaria GM nº 1.946 
de 10 de outubro de 2003, Portaria GM nº 1.947 de 10 de outubro de 2003, Portaria GM nº 2.077 de 
31 de outubro de 2003, Portaria GM nº 2.078 de 31 de outubro de 2003, Portaria GM nº 52 de 20 de 
janeiro de 2004, Portaria GM nº53 de 20 de janeiro de 2004 (Ministério da Saúde, 2000).  
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Muitos desses programas visam ganhar dinheiro com internações e através de 

perspectiva conservadora desvalorizando a política de redução de danos 

preconizada pelo SUS.  

Dentro do Núcleo de Saúde Mental funciona também Os Espaços de 

Convivência, Cultura, Eventos e Renda, um dispositivo não-formal, que tem como 

proposta realizar intervenções pela cidade que são chamadas de Heterogênese 

Urbana. É um espaço que se destina à convivência, integração dos usuários e à 

difícil tarefa de ampliar o diálogo com a sociedade através das intervenções em 

escolas e outras instituições.   

A ASPAS não é um dispositivo do Programa de Saúde Mental, pois 

corresponde a uma organização da sociedade civil. No entanto ela atua na mesma 

perspectiva do Programa, Pró-Reforma Psiquiátrica, e deve ser utilizada como 

espaço de mobilização e estratégia em prol da luta democrática, seja no âmbito da 

política de saúde mental, seja no âmbito da aliança com outras lutas sociais. 

Apesar de o município possuir uma equipe envolvida com o Programa 

Residências Terapêuticas, este ainda não foi implementado. Os impasses com a 

municipalidade constituem o grande desafio para a garantia desse programa na 

cidade. A falta da Residência Terapêutica dificulta a vida de muitos portadores, que 

devido a muitas questões, possuem dificuldade de morar sozinho seja pelo 

distanciamento da família, seja pela condição financeira. Em Macaé não existe 

hospital Psiquiátrico, portanto quando há necessidade de internação os usuários 

precisam ser encaminhados a outros municípios que possuem hospitais 

psiquiátricos privados conveniados com o SUS. 

Na I Conferência Municipal de Saúde Mental, a partir da reivindicação dos 

usuários e profissionais, no ano de 2002, foi montada uma equipe de recém 

chegados do concurso que seria responsável por elaborar o projeto e conhecer a 

realidade do município a fim de subsidiar a implementação do primeiro CAPS. O 

CAPS Betinho começou a funcionar ainda no ano de 2002 dentro do Núcleo de 

Saúde Mental e conquistou sua sede em 2003 onde permanece até hoje. A equipe é 

toda formada por técnicos concursados e atualmente conta com duas assistentes 

sociais, quatro psicólogas, dois terapeutas ocupacionais, dois psiquiatras, um 

enfermeiro, uma técnica de enfermagem e um musicoterapeuta.  Esse CAPS atende 

atualmente 132 usuários com transtorno mental grave e acima de dezoito anos. 
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4.2 Análise crítica da ASPAS: aspectos metodológico s 

 

Para contar a história da associação e apresentar seus dilemas e avanços 

foi realizada uma pesquisa qualitativa. Em concomitância, realizamos análise 

documental dos livros de reuniões desde o ano de 2005 ao de 2008 onde estão 

registradas valiosas informações sobre a formação do grupo, bem como foram 

realizadas entrevistas semi-estruturadas junto aos membros da associação. A 

entrevista semi-estruturada teve o propósito de traçar uma avaliação da história da 

associação, identificar seus objetivos, seus dilemas para a mobilização social, para o 

envolvimento de segmentos diferenciados (usuários, familiares e técnicos), 

reivindicação junto ao poder público, além de tentar mapear a análise que a ASPAS 

faz sobre os limites e avanços de sua atuação política.  

Assim, foram escolhidos dois representantes de cada segmento: usuários, 

profissionais e familiares reconhecendo que são esses os principais atores na 

associação. Estes são considerados os principais atores, pois foi a partir de sua 

participação que o grupo foi criado sendo eles também os protagonistas da 

associação. Por isso a entrevista foi realizada com dois usuários, dois profissionais e 

dois familiares que estiveram presentes em 60% das reuniões dos anos de 2009 e 

2010. A pesquisa contou também com os registros produzidos no período de estágio 

obrigatório em Serviço Social durante um ano e meio através da metodologia da 

observação participante, pois desde 2008 estive ativamente junto dessa associação. 

 

4.3 O início da associação e a importância da dimen são do trabalho e renda. 

 

A história da ASPAS está diretamente atrelada ao CAPS Betinho, pois foi a 

partir deste dispositivo que surgiu a associação. Segundo os profissionais envolvidos 

na formação do grupo a intenção de formar uma associação vinha desde 2002, no 

entanto em 2004 houve um fato disparador para essa formação. Foi quando a 

equipe do CAPS disponibilizou um profissional, sendo esta uma psicóloga, para 

trabalhar no incentivo, organização e mobilização dos usuários e familiares. Essa 

decisão apesar de não consensual dentro do dispositivo foi levada adiante.  

Cabe lembrar que as associações de familiares e usuários começaram a 

surgir no cenário da Reforma Psiquiátrica a partir de 1992, pois inicialmente o 
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movimento pelo redirecionamento do modelo de assistência ao portador de 

transtorno mental foi provocado pelos profissionais. Apesar desse início, os usuários 

e familiares passaram a se envolver na luta e as associações ao longo do tempo 

foram ganhando legitimidade, angariando muitas conquistas para a luta 

antimanicomial.  

A técnica designada para tal tarefa passou a integrar os familiares e usuários 

a fim de formar o grupo inicial para associação. Em 2005 começou a realizar 

reuniões semanais com objetivo de compartilhar as histórias, descobrir as lutas em 

comum e despertar o papel e importância de uma associação. No início as 

discussões giravam em torno do papel do CAPS e das dificuldades vivenciadas no 

cotidiano. Havia uma boa participação dos familiares, em torno de quinze, e também 

o interesse em saber mais sobre o transtorno e a forma de lidar com ele. Temas 

como depressão, esquizofrenia, agressividade eram recorrentes nas reuniões 

durante este ano. Ao longo do ano o grupo começou a encontrar os problemas em 

comum como o passe social e as dificuldades na emergência psiquiátrica da cidade. 

Os participantes passaram a sugerir atividades para associação como exibição de 

filmes, aulas de pintura, corte e costura assim como a participação no Movimento da 

Luta Antimanicomial (MLA) no Rio de Janeiro.  

Vale destacar que o movimento da Luta Antimanicomial iniciado em 1978 

continua atuante e apesar da sua fragmentação em duas correntes, o Movimento 

Nacional de Luta Antimanicomial (MNLA) e Rede Nacional Internúcleos da Luta 

Antimanicomial (RENILA), conservam a característica da promoção de fóruns de 

debates, pedidos de audiência pública assim como manifestos em defesa da Política 

Nacional de Saúde Mental. 

Conforme o amadurecimento do grupo, a temática da formação de uma 

associação começou a ser mais recorrente. Em julho de 2005 foi criada uma 

comissão para formação da associação, em agosto foi iniciado o processo de 

elaboração do estatuto, em setembro a definição dos objetivos, em dezembro a 

discussão sobre atribuições da diretoria até que em janeiro de 2006 a ASPAS teve 

sua fundação. A lista de sócios fundadores conta com mais de vinte pessoas e é 

composta em sua grande maioria pelos familiares.  

O motivo do afastamento de muitos familiares da ASPAS não fica claro para 

os que permaneceram, mas algumas reflexões podem ser apontadas como, por 

exemplo, a dificuldade de manter vínculo a atividades não remuneradas que 
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necessitam de disponibilidade de tempo. Outra questão que pode ser apontada 

como fator de desmobilização de forma geral, é quanto às possibilidades de 

conquista do movimento.  Por ser uma questão complexa que exige embates e 

avanços em várias esferas, como política, econômica e social, torna-se necessário o 

entendimento de que os desafios são grandes e que as mudanças são demoradas.  

A falta da perspectiva de totalidade dificulta enxergar os pequenos avanços assim 

como a complexidade do tempo presente. 

Em 2006 através de sua diretoria, a ASPAS efetivou-se no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) como uma Organização Filantrópica sem fins 

lucrativos, ou seja, como uma associação que não possui a finalidade de distribuir 

lucros entre seus associados. A partir dessa formalização a associação conseguiu o 

status jurídico para uma série de encaminhamentos como, por exemplo, o envio de 

projetos a serem subsidiados financeiramente pela prefeitura. No final de 2007 a 

ASPAS enviou um relatório das suas atividades à gestão municipal que lhe 

concedeu o título de Utilidade Pública, fator que lhe proporcionou receber a 

subvenção social, pois como preza a lei municipal nº 3.175/2009 (em anexo) para 

receber o repasse as organizações devem ser de interesse público.  

Para requerer a subvenção, as entidades precisam elaborar um plano de 

trabalho conforme instrução normativa da prefeitura e junto com demais exigências 

dispostas na lei acima citada e abrir um processo no protocolo geral da prefeitura. O 

resultado é divulgado por diário oficial. O repasse da verba é feito por parcelas 

divididas em dez vezes de R$8.000,00. Somente mediante prestação de contas é 

que as parcelas vão sendo liberadas e conforme disponibilidade orçamentária da 

prefeitura. Cabe indagar se não deveriam ter formas mais transparentes como o 

controle social, como abertura de editais, aprovação em conselhos de direitos. 

A ASPAS não é formalizada como Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP), pois não possui o título fornecido pelo Ministério da 

Justiça. Ela possui apenas o titulo de Utilidade Pública Municipal e por isso 

consegue receber subvenção devido à legislação local. Para se estabelecer como 

OSCIP a associação precisa adequar o estatuto às exigências dispostas na lei nº 

9.790 de 23 de março de 1990, relativo ao Terceiro Setor. A partir dessa adequação 

a organização estabelece parceria com governo passando a receber verba pública 

federal.   
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Apesar de não ser cadastrada como OSCIP, a ASPAS atualmente funciona 

como uma pois recebe verba pública e presta serviços aos munícipes estabelecendo 

assim parceria com o governo municipal. Por parte do município, a estratégia de 

formalizar organizações da sociedade civil possui o intuito claro de dividir suas 

responsabilidades com a sociedade civil organizada assim como uma maneira de 

institucionalizar os movimentos sociais. Em Macaé, a maioria das organizações 

possui subvenção facilitando o processo de cooptação e subordinação à gestão 

municipal. 

Antes de receber a subvenção, no ano de 2006, a ASPAS esteve envolvida 

com a elaboração de um projeto de venda de plantas medicinais nos moldes da 

economia solidária. A economia solidária desde 2004 é política pública desenvolvida 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego que conta com uma Secretária Nacional de 

Economia Solidária. Essa Secretaria tem como atribuições: subsidiar e coordenar 

políticas de economia solidária no âmbito do ministério, articular-se com 

representações da sociedade civil que contribuam para a determinação de diretrizes 

e prioridades da política de economia solidária; estimular a criação, manutenção e 

ampliação de oportunidades de trabalho e acesso à renda, por meio de 

empreendimentos autogestionados, organizados de forma coletiva e participativa, 

inclusive da economia popular dentre outras.  

Como proposta de política de governo, a Economia Solidária, vinculada ao 

Ministério do Trabalho e Emprego, é colocada como um modo alternativo de vender 

e produzir as mercadorias em favor da inclusão social que pode ser organizada sob 

diferentes formas assim como cooperativas, associações, redes de cooperação, 

empresas autogestonárias. No entanto, segundo Menezes (2007) a Economia 

Solidária faz parte do projeto maior do capitalismo financeiro internacionalizado, pois 

as saídas encontradas por este contribuem para que a classe trabalhadora 

internalize o auto-emprego e o não-assalariamento.  

 

 

“A retórica que alimenta as práticas sociais “alternativas” e configura a 
“economia solidária” é difundida como uma possibilidade de emancipação 
da classe trabalhadora sob o primado da auto-ajuda, da auto-gestão, da 
ajuda mútua, do cooperativismo e do associativismo, desembocando na 
“virtude” da “responsabilidade pessoal”, tão ao gosto da doutrina neoliberal.” 
(Menezes, 2007: 16) 
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A Economia Solidária como parte da proposta neoliberal é uma política 

fragmentada de adequação à ordem capitalista que não viabiliza nenhuma ruptura 

com a ordem estruturante, desonerando o estado e responsabilizando os 

trabalhadores por sua pobreza legitimando a ofensiva liberal. Utiliza-se de forte 

apelo social à humanização, à solidariedade, direcionando para a sociedade civil a 

responsabilidade de procurar alternativas diante de um cenário tão excludente.  

No entanto, a crítica não é contra a geração de renda que precisa ser 

ampliada e garantida através de políticas públicas, pois pode favorecer à autonomia 

dos usuários, mas quanto ao jogo perverso que se esconde por trás de 

pressupostos difíceis de serem alcançados em tempos de individualismo 

exacerbado e barbárie. O desemprego massivo, a violência, a miséria, assim como a 

busca por alternativas, não recaem apenas sobre os grupos historicamente 

excluídos e segregados como, por exemplo, da Saúde Mental, mas também sobre o 

conjunto da classe trabalhadora. Projetos como a atual política da economia 

solidária diluem esforços por uma luta mais ampla que deveria estar voltada para 

defender as conquistas históricas da classe trabalhadora – como os direitos 

trabalhistas - e não no retrocesso do voluntariado que tanto garante lucros ao projeto 

do capital. Segundo Vasconcelos: 

 

 

Em outras palavras, avanços mais significativos e amplos na saúde mental 
só serão possíveis se conseguirmos avançar a luta popular-democrática no 
seu conjunto, o que implica em condições de vida/trabalho e políticas 
sociais mais condizentes com os interesses históricos da maioria da 
população (Vasconcelos, 2010: p. 3) 
 
 

A falta de condições materiais também recai fortemente sobre a maioria dos 

portadores de transtorno mental, pois há uma enorme dificuldade de inserção no 

mercado de trabalho seja pelo adoecimento em idade precoce ou pela dificuldade 

com a doença em si. Como se viu nos capítulos anteriores, numa sociedade que 

preza pela racionalidade do trabalho, onde a desrazão é condenada, cabe atualizar 

esse debate no cenário atual do desemprego que torna ainda mais distante para 

esse segmento a inserção no mercado de trabalho. A falta de renda própria torna-se 

um obstáculo à autonomia, à realização dos desejos e projetos de vida, à livre 

circulação pela cidade e à inserção social nos mais diversos espaços. Para as 

famílias dos portadores de transtorno mental a autonomia financeira também 
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representa uma grande questão, já que para muitas, as despesas com os familiares 

adoecidos são altas.  

Importante ressaltar que a Área técnica de Saúde Mental estabeleceu 

parceria com a Secretária Nacional de Economia Solidária em novembro de 2004, a 

partir do evento “Oficina de Geração de Trabalho e Renda de usuários de Serviços 

de Saúde Mental” promovido pela Universidade de Brasília (UnB). A proposta do 

evento foi reunir projetos formais e informais de geração de trabalho e renda para 

discussão e incremento de iniciativas na área de saúde mental. A partir dessa 

parceria publicações de editais com incentivos do governo para projetos de geração 

de renda são constantes. 

Na associação a entrada da economia solidária veio através da intenção do 

grupo em realizar um projeto de venda de plantas medicinais. O projeto foi articulado 

para acontecer em duas etapas. A primeira com a realização de uma capacitação e 

a segunda como etapa de produção e venda. Para realização do projeto a ASPAS 

contou com parcerias. A etapa da capacitação contou com um convênio entre a 

Fundação Municipal de Agricultura e Pesca (AGRAPE) que disponibilizou um 

agrônomo. Para o deslocamento dos usuários do centro até o horto municipal que 

fica no bairro do Emburo, zona rural de Macaé, a parceria foi com a empresa de 

transporte Macaense. E para a segunda etapa de escoamento da produção foi 

realizada parceira com a Secretaria de Trabalho e Renda através da Incubadora que 

disponibilizou uma assistente social que, além de viabilizar espaço e barraca em 

uma feira para a venda dos produtos, prestava assessoramento no que tange à 

geração de trabalho e renda.  

Cabe destacar que o assistente social recebe na formação acadêmica 

recursos teóricos e metodológicos para assessorar os movimentos sociais a fim de 

mobilizar estratégias de atuação assim como incentivar a participação dos usuários 

e familiares, preservando-se sua autonomia política. 

No final de 2007, a ASPAS recebeu pela primeira vez a subvenção da 

prefeitura. Nesse momento, a verba pública possibilitou a compra de calçados 

fechados e camisas para usuários irem ao horto e na compra de pequenas 

ferramentas para ajudar na plantação. Contudo, também foi a partir da chegada 

dessa verba, que a associação teve que rever suas ações, processo que 

desencadeou o amadurecimento da mesma. A primeira etapa do projeto foi 

realizada com sucesso ao longo do ano de 2007 e início de 2008, porém o mesmo 
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não aconteceu com a etapa da produção e venda. Vários motivos podem ser 

ressaltados para a não execução. O principal foi com relação a mudanças de gestão 

e questões políticas na Fundação Municipal de Agricultura e Pesca. Devido a essas 

questões o convênio teve que ser cancelado e sem o agrônomo o projeto ficou 

comprometido. Porém outras questões ficaram: como a dificuldade da diretoria em 

aplicar de forma democrática o dinheiro da subvenção, a dificuldade de 

concentração de alguns usuários no momento da capacitação, a inconstância na 

participação, a dificuldade de se formar um grupo comprometido com a venda e a 

falta de um transporte das plantas para a feira.  

Neste período (2007-2008) a associação realizava assembléias quinzenais. 

Com isso ficava a frente um Grupo de Trabalho formado por um técnico do CAPS, a 

primeira secretária da associação e também técnica do CAPS, o presidente da 

associação e a assistente social da incubadora. Essa forma de trabalhar reforçava o 

distanciamento dos usuários com a organização das tarefas, apesar das decisões 

passarem pela assembléia.  Apesar dos percalços, esse projeto trouxe questões 

importantes para o crescimento da associação como a discussão sobre a saída do 

presidente em exercício, sobre a capacidade laborativa dos usuários e sobre a 

reinserção através da economia solidária. Cabe ressaltar que a associação 

conseguiu se articular e estabelecer parcerias no âmbito da prefeitura devido ao 

bom relacionamento do seu presidente com a AGRAPE e ao fato da técnica do 

CAPS e primeira secretária da associação ser funcionária pública conhecida na 

cidade e ter boa entrada nos diversos espaços da prefeitura e da comunidade. O 

projeto teve encerramento em agosto de 2008 e não conseguiu gerar renda para 

nenhum usuário.  

Apesar do não sucesso desse projeto, a associação continua investindo nas 

oficinas de culinária e artesanato no intuito de gerar renda para os usuários. A 

questão que deve  ser considerada é que ao mesmo tempo em que a Política de 

Economia Solidária contribui para a lógica neoliberal, ela também, enquanto uma 

demanda histórica da classe trabalhadora, pode contribuir  concretamente para o 

segmento da saúde mental que vive na dificuldade da inserção no mercado de 

trabalho formal e na obtenção dos benefícios da Política Nacional de Saúde Mental 

e mesmo de assistência social, como o BPC. Cabe indagar a possibilidade de 

colocar a Política de Economia Solidária à serviço da proposta de obtenção de 

recursos financeiros via trabalho protegido.  
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No início de 2008 sem o projeto e com problemas na diretoria, a ASPAS 

começou a rever algumas questões. Foi um período em que os usuários não 

estavam à frente da associação, o grupo não era coeso e tinha dificuldade em 

manter atividades relacionadas ao seu objetivo. No estatuto a associação tem por 

finalidade: “Contribuir para a transformação da cultura manicomial, do preconceito 

ao transtorno mental, promovendo a inserção e integração profissional, social, 

econômica, política e cultural dos usuários dos serviços de saúde mental”. 

  

4.4 A nova fase: novos sujeitos, nova direção polít ica  

 

Foi neste momento conturbado que a associação ganhou novo fôlego a partir 

da chegada de uma terapeuta ocupacional, no ano de 2008, que trouxe sua 

experiência de outra associação no estado de São Paulo no município de Mogi das 

Cruzes. A entrada desta profissional foi de extrema importância e deu início a uma 

grande transformação, politizando mais as demandas da associação. Devido a sua 

aproximação, diversos questionamentos foram feitos aos associados 

proporcionando uma avaliação, abrindo espaço para sugestões de novas atividades 

e estratégias. Uma nova diretoria foi montada e a partir daí foi iniciado um novo ciclo 

reuniões e atividades. 

A primeira iniciativa proposta por esse novo profissional foi em dezembro de 

2008 onde a ASPAS realizou o primeiro chá-bingo no intuito de fazer ações para a 

sociedade. Essa primeira iniciativa não conseguiu reunir pessoas de fora da Saúde 

Mental, mas os familiares, os profissionais e usuários puderam se reaproximar da 

ASPAS. O evento proporcionou o fortalecimento do grupo, possibilitou que os 

usuários estivessem envolvidos na sua organização, na confecção da comida e nos 

pedidos das prendas ao comércio local. 

No entanto antes de apresentar as mudanças do ano de 2009, cabe introduzir 

alguns aspectos relevantes. Por não possuir sede própria a associação está 

instalada na parte superior do CAPS onde funcionam um terraço e duas salas. O 

fato da associação estar instalada no CAPS Betinho facilita a permanência dos 

usuários que fazem tratamento lá e  exige que os usuários, familiares e profissionais 

de outros dispositivos se desloquem até o mesmo. Junto a essa questão há a 

reclamação de alguns profissionais do Programa de Saúde Mental com relação a 

essa proximidade quase que exclusiva dos usuários e familiares do CAPS Betinho e 
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quanto à falta da sede. No entanto, as tentativas de aproximação com os demais 

dispositivos não foram bem sucedidas. Essa é uma questão para a associação e 

torna-se importante de ser lembrada, pois em Macaé esta é a única associação cuja 

demanda se dirige à política de saúde mental. Uma tentativa feita foi o revezamento 

do local das reuniões, porém essa dinâmica exigia uma organização grande do 

grupo e o que se verificou foi apenas a mera transferência física de lugar da reunião 

não ocorrendo aderência de novos membros.  

A mesma dificuldade acontece para os familiares e profissionais. Os 

familiares e técnicos que participam da ASPAS são ligados ao CAPS não tendo 

representantes de outros dispositivos. Somado a essa particularidade existe a 

evasão de muitos familiares que freqüentavam as reuniões no início e hoje não 

participam mais. Outro fator importante de ressaltar é que a maioria dos profissionais 

que trabalham no Programa de Saúde Mental vêm de outras cidades. Observo que 

essa particularidade dificulta a participação dos mesmos para além da carga horária 

trabalhada e das atribuições do cotidiano. De treze profissionais do CAPS, apenas 

três conseguem participar efetivamente das reuniões e decisões, o que revela os 

impactos da precarização do trabalho na organização política não só de usuários e 

familiares, mas dos técnicos. 

  

4.5  Aproximação com a sociedade através de ações e m Cultura e Lazer 

 

O ano de 2009 foi de muitas realizações. A associação iniciou um ciclo de 

ações para se aproximar da sociedade. As oficinas planejadas pelo Projeto enviado 

à Prefeitura começaram a funcionar a partir da chegada do dinheiro da subvenção 

que possibilitou a contratação de oficineiros. Como dito anteriormente, a associação 

deve questionar o investimento na contratação de profissionais através da 

subvenção da prefeitura e se essa demanda não poderia ser alcançada via política 

pública.  

As oficinas de culinária, coral e jardinagem começaram a ser semanais, 

proporcionando uma maior integração fortalecendo um grupo da ASPAS. O grupo de 

coral realizou diversas apresentações na cidade agregando grande motivação aos 

usuários. Além da motivação, as oficinas proporcionam aos usuários serem 

reconhecidos na cidade por suas habilidades e não mais pela doença. Em janeiro 

houve a comemoração de aniversário que contou com um café comunitário 
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confeccionado por todos e aberto à sociedade. Em fevereiro teve a realização de 

uma festa de Carnaval em parceria com o CAPS Betinho. Em abril realizou o 

segundo chá-bingo que contou com parceria com grupo de chorinho da Lyra dos 

Conspiradores grupo pertencente à Sociedade Musical Macaense. Diferentemente 

da primeira tentativa esse evento atraiu um grande público inclusive pessoas de fora 

da Saúde Mental.  

Desde fevereiro de 2009, a ASPAS participou das reuniões de planejamento 

das atividades para comemoração do dia da luta antimanicomial (18 de maio) em 

parceria com o Programa de Saúde Mental e outros grupos como o Contadores de 

História da Secretária de Educação. No entanto devido a diversas dificuldades 

como, por exemplo, o não apoio da Secretaria de Saúde no que tange à 

disponibilização de equipamentos de som, a programação não saiu como previsto 

gerando grande frustração para muitos que se empenharam durante um bom tempo 

planejando esse dia. O evento na praça contou com pouquíssimos profissionais do 

Programa de Saúde Mental, usuários e familiares. A partir deste ocorrido a ASPAS 

decidiu que no próximo ano se organizaria para tomar a frente do evento.  

Em junho o grupo do coral se organizou e foi até Rio das Ostras prestigiar o 

festival de Jazz e Blues. No cotidiano do coral foi observado que muitos usuários 

não conheciam a modalidade Jazz e Blues assim como a cidade vizinha Rio das 

Ostras. Essa ida oportunizou a muitos um momento de lazer no feriado. No dia 24 

do mesmo mês, aconteceu o passeio ao Museu da República e da Cultura Popular 

no Rio de Janeiro no intuito de oportunizar ao grupo um pouco da história do país. 

Em julho a ASPAS se organizou para participar do Edital Prêmio Cultural Loucos 

pela Diversidade – Edição Austregésilo Carrano aberto pelo Ministério da Cultura em 

parceria com a Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, Ministério da 

Saúde através do Laboratório de Estudos em Saúde Mental e Atenção Psicossocial 

da FIOCRUZ.  

Esse prêmio contemplaria instituições públicas ou privadas sem fins 

lucrativos, que atuam na interface saúde mental e cultura; organizações da 

sociedade civil, entidades, ONGs, associações sem fins lucrativos que atuam na 

interface saúde mental e cultura; grupos artísticos que tenham ou tenham tido 

vínculo com instituições e/ou serviços integrando pessoas em sofrimento psíquico; e 

pessoas em sofrimento psíquico que tenham ou tenham tido vínculo com instituições 

ou serviços de saúde mental que desenvolvam atividades artístico-culturais e 
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desejem concorrer individualmente, e que apresentem projetos voltados para os 

objetivos indicados no edital. No entanto a ASPAS não foi contemplada. 

O avanço através da dimensão cultural se faz necessário para colaborar 

com o processo de transformação social da cultura manicomial. Esse avanço visa 

provocar rupturas com o isolamento desse segmento tido como incapaz e 

marginalizado pelo processo de sociabilidade do capital. Por outro lado, cabe 

problematizar se o papel de promover oficinas não são uma atribuição da Política 

Nacional de Saúde Mental, a depender de sua natureza e intencionalidade. 

 

 

4.6 Participação nos espaços de controle social e e stratégias de mobilização 

  

Ainda em 2009, a associação buscou se aproximar do Conselho Municipal 

de Saúde (CMS) participando das reuniões. A partir dessa participação vislumbrou-

se a possibilidade de colocar algum usuário na vaga de conselheiro. Após a 

apresentação formal do pedido a vaga foi aprovada pelos membros do conselho. 

Para o preenchimento dessa vaga não houve processo de eleição, somente a 

aprovação interna do Conselho de acordo com seu regimento interno. Essa 

participação foi incentivada pela terapeuta ocupacional que trouxe a experiência de 

outra associação.  Assim, em assembléia foi escolhido o representante e suplente 

para essa cadeira. Um usuário foi eleito como conselheiro tendo como suplente essa 

profissional. A participação no conselho qualificou a ASPAS que pode mostrar suas 

reivindicações e demandas e ainda contou com desdobramentos como a 

participação desse conselheiro na IV Conferência Nacional de Saúde Mental em 

Brasília em julho de 2010. O usuário teve que lutar para ser reconhecido como uma 

pessoa capaz de estar naquele espaço e teve muitos embates devido às 

reclamações/denúncias levadas pelo grupo da ASPAS. O Conselho Municipal de 

Saúde (CMS) tem como presidente o Secretário de saúde do município. Devido às 

assembléias, a associação consegue debater os assuntos a serem tratados no 

Conselho e tirar posicionamentos em comum. Apesar desse avanço, são poucos os 

usuários que conseguem participar dessas reuniões do conselho.  

Os limites para os usuários são grandes, pois as reuniões acontecem após 

horário comercial, dificultando a permanência de muitos à noite na rua. Além disso, 

essa participação exige organização e facilidade em se expressar em público. No 
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que tange ao Conselho, este possui membros que estão lá há mais de 10 anos. Há 

também um grande clima de passividade e imobilização onde a população 

macaense não é informada sobre suas ações. Essa dificuldade, no entanto não é 

particularidade de Macaé, é observada também em outros conselhos.   

Em outubro de 2009, a ASPAS realizou o I Encontro de Profissionais em 

Saúde Mental.  Esse evento teve destaque devido ao seu significado e repercussão.  

O objetivo foi de provocar os profissionais e chamá-los a se reunir, debater e se 

aproximar da associação. Os dois debates foram sobre: Acolhimento na crise com 

psiquiatra Thiago Mussi e outro sobre Políticas Públicas em Saúde Mental com 

psicóloga e assessora técnica de Saúde Mental da Secretaria Estadual de Saúde e 

Defesa do Rio de Janeiro Claudia Tallemberg. Contou também com a participação 

do grupo de música Harmonia Enlouquece do Rio de Janeiro. Ao todo foram 118 

participantes dentre eles alunos de diversos cursos de universidades da região e 

profissionais de outros municípios.  A ASPAS pode ampliar seus contatos e 

aproximar inclusive pessoas de outras cidades e com outras experiências a agregar.  

Em dezembro teve outro passeio, desta vez ao Jardim Botânico no Rio de Janeiro 

encerrando um ano de muitas atividades e trabalho.  

Para 2010, a ASPAS fez um planejamento que foi divulgado na reunião de 

coordenação para uma maior participação dos profissionais do programa de saúde 

mental, pois muitos alegavam que não conseguiam participar das ações 

desenvolvidas pelas ASPAS devido à pouca divulgação. Foi também um ano de 

consolidação e aprofundamento das ações. Em janeiro de 2010, foi iniciada uma 

nova oficina com objetivo de estudar a Política Nacional de Saúde Mental, a 

trajetória Reforma Psiquiátrica assim como discutir cidadania e os direitos sociais. 

Como estava previsto para junho de 2010 a IV Conferência Nacional de Saúde 

Mental e para abril e maio respectivamente as etapas municipais e estaduais, o 

grupo decidiu discutir sobre a Conferência.  

Foi nesse espaço que surgiu a proposta da ASPAS em escrever uma carta 

(em anexo) para ser lida e distribuída na etapa municipal. A estratégia era mais uma 

vez provocar os participantes e chamar atenção para os ideais da Reforma 

Psiquiátrica, da Luta Antimanicomial e a consolidação do SUS. O grupo conseguiu 

distribuir e ler a carta na abertura da conferência assim como organizar suas 

propostas para tal etapa. A carta foi construída com intuito de demonstrar que os 

preceitos dos SUS estavam em conflito na cidade e mostrar o clima de embate que 
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parece ser escondido para os que estão fora do Conselho. No dia 14 de abril, a 

maioria dos usuários participou da Conferência embasados com proposta coletiva 

em mão e distribuídos nos diversos grupos conseguiram levar todas para plenária 

final. O conselheiro representante dos usuários e membro da ASPAS foi escolhido 

para etapa estadual e nacional levando as reivindicações do grupo. Esse fato foi 

motivo de grande alegria e conquista para associação.  

A partir de março a Associação deu inicio à realização de um evento mensal 

chamado Diálogos em Saúde Mental: É conversando que a gente se entende. Esse 

evento também possui o objetivo de promover a interlocução com a sociedade assim 

como chamá-la para conversar sobre temas poucos discutidos. O mês de março foi: 

Saúde Mental na Inglaterra e a Epistemologia de Bonafé com o pesquisador Inglês 

David Baggio através da parceria com o grupo da Heterogênese Urbana. Esse 

evento teve repercussão no jornal local e foi um avanço, pois conseguiu aproximar a 

associação dos outros dispositivos do Programa de Saúde Mental. Em abril o tema 

foi Teatro do Oprimido. Ainda no mês de abril foi realizada uma festa a fantasia no 

Clube Cidade do Sol em um bairro nobre da cidade. Cabe lembrar que todos esses 

eventos foram articulados por um grupo pequeno, pois a associação conta com 

poucas pessoas, que através de muito esforço conseguiram divulgar e organizar 

tudo. Um trabalho árduo e de militância.  

Essa festa proporcionou o debate sobre a possibilidade dos usuários em 

pagar o ingresso da festa no valor de R$10,00 reais, sobre a organização no horário 

da noite já que grande parte mora nos bairros afastados do local da festa e o 

transporte público não funciona até de madrugada e sobre a responsabilidade dos 

mesmos em chegar até o local da festa sozinhos. O encaminhamento retirado pelo 

grupo, contudo não unanime, foi o de não pagar os ingressos e não alugar 

transporte coletivo para levar os usuários, entendendo que esta seria uma atitude de 

tutela.  

Em maio de 2010, a associação organizou o dia da luta antimanicomial 

convidando todo o Programa de Saúde Mental. A programação contou com um café 

da manhã, uma mesa de abertura para falar sobre a data de luta e explicar o pedido 

de audiência pública através de encaminhamento popular. Saindo do encontro no 

CAPS o grupo foi em passeata com faixas na mão até a Câmara dos Vereadores. Lá 

foi cantado o hino nacional e recitando textos de autoria dos usuários e em seguida 

houve a ocupação da Praça central da cidade Washington Luis onde aconteceu uma 
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ciranda e declamação dos textos e poesias. Ao longo do trajeto da Câmara até a 

praça, alguns integrantes foram recolhendo assinaturas para o abaixo assinado que 

pedia a inclusão do debate da Reforma Psiquiátrica no legislativo. Nesse movimento 

a ASPAS colocou seus protagonistas nas ruas da cidade, com seus protestos, 

pedidos, música e alegria oportunizando a todos a participação e contato. Ao todo 

foram recolhidas 1.200 assinaturas. As assinaturas foram entregues à presidência 

da Câmara e a todos os vereadores, pois a ASPAS não possui nenhum vínculo 

político-partidário. O pedido foi acolhido pelo Presidente da Câmara e a audiência 

está prevista para realizar-se até o final do ano. 

Com essa conquista a ASPAS correu para disparar entre os dispositivos a 

notícia assim como planejar o roteiro para as propostas a serem apresentadas na 

audiência. Assim foi marcada uma reunião onde todos os convidados puderam 

participar. Ao todo foram compiladas 14 propostas (em anexo) onde estão expressas 

as reivindicações não só da ASPAS, mas como de todo o Programa de Saúde 

Mental. Dentre elas estão: 

 

1. Inclusão dos usuários da saúde mental, mediante condicionalidades 

estabelecidas, a concessão do passe social;  

2. Conclusão da emergência psiquiátrica;  

3. Implantação da residência terapêutica;  

4. Inclusão do Dia da luta antimanicomial no calendário oficial de Macaé  

5. Regularidade e garantia da medicação 

6. Viatura para o Programa de Saúde Mental 

7. Entrada de usuários de saúde mental em espetáculos municipais 

8. Geração de renda 

 

Como desdobramento, a associação está fazendo a articulação com 

profissionais da Saúde Mental assim como professores de Universidades para 

enriquecer o debate na Câmara. Interessante ressaltar que essas propostas estão 

de acordo com as principais reivindicações das associações no nível da Política 

Nacional e demonstrada no capítulo anterior na pesquisa de Vasconcelos (2008).  

Em agosto o evento Diálogos em Saúde Mental foi sobre Afetividade e 

Inclusão Social e setembro o tema foi: Drogas uma questão de Saúde ou de 

Segurança? Ainda em Agosto a associação começou uma nova oficina de Teatro do 
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Oprimido no espaço de uma faculdade, com intuito de aproximar professores e 

acadêmicos e demais pessoas interessadas na temática voltada para saúde mental. 

Essa estratégia escolhida pela associação além de chamar atenção de futuros 

profissionais também promove o estreitamento com as unidades de ensino. Em 

outubro através dos profissionais, pois muitos usuários e familiares não possuem 

computador, a ASPAS aderiu à criação de um perfil nos dois sistemas de redes 

sociais na internet: o Orkut e o Twiter para divulgações das ações.  

Cabe destacar que a diferença de atuação entre profissionais, usuários e 

familiares ainda é uma questão presente na associação e que deve ser sempre 

discutida pelo grupo no sentido de incentivar o protagonismo dos usuários e 

familiares. 

Ainda em outubro, foi realizado o II Encontro de Profissionais com tema: Arte 

e Loucura. Os convidados desta vez foram o assessor do Ministério da Saúde e ex-

diretor do Instituto Nise da Silveira, Edmar de Sousa Oliveira, o terapeuta 

ocupacional e coordenador do curso de terapia ocupacional da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), Marco Vinicius de Almeida e musicoterapeuta do 

Programa de Saúde Mental de Macaé e Coordenador do Espaço de Convivência e 

Heterogênese Urbana, Paulo de Tarso Peixoto. Esse encontro mais uma vez 

proporcionou um debate qualificado sobre saúde mental assim como abriu espaço 

para socialização e integração para os profissionais, usuários e familiares inseridos 

no Programa de Saúde Mental.   

A partir dessas ações a ASPAS reafirmou seu compromisso de ser um 

espaço de articulação e fomento a estratégias de mobilização no município no intuito 

de garantir avanços concretos para a luta antimanicomial.  

 

 

4.7 Conhecendo melhor os associados entrevistados 

 

O perfil sócio-cultural dos entrevistados serve apenas para dimensionar a 

realidade dos participantes e deve ser levado em consideração que o universo 

pesquisado é muito pequeno. O critério de escolha para entrevista foi regularidade 

nas assembléias. Dois entrevistados pertencem à diretoria executiva, dois à diretoria 

consultiva e os demais não participam da diretoria. Ao todo foram entrevistadas seis 



73 

 

pessoas. Para preservar a identidade estes terão codinomes atribuídos a nome de 

pássaros. 

Com relação à faixa etária dos entrevistados, dentre o segmento dos 

usuários a idade fica entre 46 a 51 anos, dentre os profissionais 30 a 45 anos e 

familiares entre 62 e 77 anos. No que tange ao gênero, 80% são homens e 20% são 

mulheres. Na ASPAS há a predominância de participação do gênero masculino. 

Pode-se apontar conforme Vasconcelos (2010) que o cuidado em saúde mental na 

maioria das vezes recai sobre as mulheres, fazendo com que disponibilize seu 

tempo para o cuidado da casa e do familiar. Essa atribuição implica na condição 

financeira e psicológica dessas mulheres. 

Quanto ao grau de instrução somente os técnicos possuem nível superior, 

um usuário possui o ensino médio incompleto (1º ao 3º ano), um usuário possui o 

ensino fundamental incompleto (5ª a 8ª série) e os dois familiares somente o 

primário (1ª a 4ª série). Cabe destacar que para muitas vagas de emprego o critério 

nível de instrução é decisivo na escolha da vaga e atrelado aos maiores valores de 

salário. 

 Dos entrevistados na pesquisa 83,3% possuem renda própria. Desse 

percentual 33,3% são assalariados e 50% são aposentados. No universo dessa 

pesquisa o percentual elevado de aposentados está relacionado à idade e ao 

adoecimento pelo transtorno mental. Os dois técnicos entrevistados são funcionários 

públicos. No CAPS Betinho toda equipe técnica é concursada. Essa particularidade 

deve ser ressaltada, pois o vínculo do concurso garante maior autonomia para os 

funcionários em relação aos contratados e cargos de comissão.  Quanto à origem 

geográfica, a maioria pertence à região sudeste e apenas um pertence à região 

norte. Os profissionais pertencem às duas maiores cidades da região, Rio de Janeiro 

e São Paulo, e os demais usuários e familiares são moradores da própria cidade de 

Macaé. 

Como visto nos dados acima, percebe-se a evidência do baixo grau de 

escolaridade por parte dos usuários e familiares, estando intimamente relacionada 

com a renda dessas pessoas que gira em torno de um salário mínimo. Esse fator 

influencia diretamente nas lutas que a associação se envolve diante as expectativas 

dos seus membros como, por exemplo, a luta pelo passe social e o interesse por 

projetos de geração de renda. Percebe-se assim a subordinação econômica tem 

impactos sobre a subordinação política. 
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4.8 Demandas, desafios e avanços 

 

Com relação ao surgimento da associação 83,3% dos entrevistados 

souberam responder como e quando o grupo foi formado. Sobre o tempo de 

participação 66,7% participam desde o início, ano 2006, e 33,3% a partir do ano de 

2008. Observa-se que a maioria participou do processo de formação acompanhando 

os quatro anos de existência e os se aproximaram posteriormente souberam se 

apropriar da história inicial do grupo. Sobre a regularidade nas assembléias 66,7% 

participam semanalmente e 33,3% participam no mínimo uma vez por mês. 

No que se refere ao motivo de interesse dos participantes em se tornar um 

associado 33,3% informaram que se associaram porque acreditam no trabalho 

desenvolvido pela ASPAS, 33,3% se associaram porque acreditam nas boas 

experiências das associações em saúde mental no país e 33,3% se associaram 

devido ao beneficio que a associação traz ao familiar. Cabe ressaltar que os 

familiares tiveram a mesma opinião entre si, repetindo o mesmo para os 

profissionais e usuários. Esse dado indica que cada dupla pertencente ao mesmo 

segmento possui uma visão semelhante com seu interesse. 

Quando questionados sobre qual o papel da associação, 66,6% dos 

entrevistados disseram que para eles o papel da associação é inserir o portador de 

transtorno mental na sociedade, 16,7% acredita que o papel é divulgar a saúde 

mental e erradicar o preconceito e 16,7% incentivar o protagonismo dos usuários e 

familiares nas ações em saúde mental. A maioria concorda que o papel da 

associação é inserir o portador na sociedade seja através das atividades visando à 

reabilitação, seja retirando os usuários de casa proporcionando atividades de lazer. 

No entanto pode-se indicar que as demais opiniões estão contidas nesta primeira, à 

medida que para incluir o portador na sociedade exige a diminuição do preconceito e 

a inserção dos usuários e familiares no processo de luta a ser travado com a 

sociedade. Esse dado também reforça a legitimidade da finalidade com que foi 

criada e consta no estatuto que é “Contribuir para a transformação da cultura 

manicomial, do preconceito ao transtorno mental, promovendo a inserção e 

integração profissional, social, econômica, política e cultural dos usuários dos 

serviços de saúde mental”. 
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Para realizar a inserção dos portadores na sociedade faz-se necessária a 

abertura de espaços para além do tratamento oferecido pelos CAPS assim como 

trabalhar a autonomia dos usuários para que busquem articulação em outras esferas 

independente de vínculo institucional. A associação nesse sentido também 

contribuiu para essa busca, à medida que não é um espaço de tratamento e que 

através de suas ações possibilita a realização de atividades extra instituição. No 

entanto, é preciso considerar que há um longo caminho a seguir, pois ainda existem 

profissionais e familiares em todos os lugares que compartilham da lógica da 

institucionalização e internação. O projeto a favor dos manicômios ainda é vivo e 

disputa lugar com a reforma nos mais diversos espaços políticos. 

Nesse sentido, a transição de diretoria da ASPAS no período de 2006 a 2008 

foi de extrema importância, pois passou a atuar em prol da autonomia dos usuários 

colocando-os a frente das decisões e ações possibilitando a abertura de canais com 

a sociedade. Quando questionados sobre a mudança de diretoria 33,3% colocaram 

que a antiga diretoria não era coesa, 50% colocaram que havia pouca participação 

dos usuários e 16,7% não soube responder. De modo geral, a maioria dos 

entrevistados reconheceu um processo de amadurecimento e melhora a partir de 

2008. Conforme opinião do usuário Canarinho: 

 

 

Mudou muito. Mudou muito. Mudou totalmente. A visão é outra, 
a consciência hoje dos associados e de diretoria é outra. 
Porque antigamente quando cheguei era um falava e todo 
mundo dizia que tava tudo bem. Mas agora a associação é 
dirigida por um grupo de pessoas e todos os associados têm o 
direito e o dever de reivindicar e reclamar e falar tudo o que 
tem que falar. E a diretoria não ta aqui pra dizer o que tem que 
fazer não. A gente tem que ouvir todo mundo não é? 
 
 

Referente à subvenção que a associação recebe da prefeitura, 50% dos 

entrevistados avaliou que esse repasse possui um aspecto positivo e 50% avaliou 

que possuem dois aspectos, um positivo e um negativo ao mesmo tempo. Cabe 

resgatar que a decisão de pedir subvenção à prefeitura foi da diretoria de 2007 e 

que vem sendo levada a diante.  Há o consenso de que a verba possibilita a 

realização de muitas ações, mas conforme declaração do profissional Bem-te-vi, 

este repasse precisa ser problematizado, pois atrela o movimento ao poder 

municipal: 
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“Acho um faca de dois gumes. Primeiro acho péssima porque 
me dá a sensação de que estamos aprisionados pelo poder 
público e que a gente tem uma relação de dependência com o 
poder executivo. Não que isso aconteça, mas a sensação que 
me dá é um pisar em ovos que as nossas intervenções têm 
que ser pautada a partir desse parâmetro. Nós recebemos 
subvenção do poder público de um lugar onde as relações 
políticas são muito complicadas, são estranhas. E nessa 
perspectiva acho que não é muito bom me dá impressão que o 
movimento esta atrelado a um termômetro político-partidário. E 
por outro lado tem a questão que a associação precisa de 
recursos para suas diversas ações por mais simples que elas 
sejam, desde a formação política até o estatuto diz que ela tem 
que trabalhar com geração de renda, a mudança da cultura 
manicomial e isso exige dinheiro.” 
 
 

Pode-se apontar que a autonomia financeira é um desafio não só para 

ASPAS como para muitos movimentos e que se torna muito difícil escapar das 

contradições colocadas pela política macro de favorecimento ao terceiro setor. A 

venda de produtos geralmente é uma alternativa encontrada por muitos, assim como 

a busca por prêmios em editais abertos pelo governo.  

Com relação à atuação da ASPAS em outros espaços na cidade como 

Conselho Municipal de Saúde, reunião do Programa de Saúde Mental e de redes 

intersetorias, 100% dos entrevistados acha que a atuação é boa. Vale lembrar que 

foi a partir de 2009 que a ASPAS passou a atuar nas outras esferas tanto fora 

quanto dentro do Programa de Saúde Mental. Esse passo está diretamente 

relacionado à maneira que esse grupo pretende atuar enquanto movimento social na 

perspectiva de garantir avanços e fortalecer seu projeto.  

Quando questionados sobre clareza das reivindicações do grupo nos 

espaços para além do Programa de Saúde Mental, 100% dos entrevistados 

afirmaram que as demandas colocadas são claras e que correspondem a uma 

opinião comum a todos. Esse indicador mostra o nível de integração da associação 

e politização dos usuários. Conforme diz o usuárioTrinca-ferro 

 

 

Fica muito claro. Ainda mais que a pessoa que ta no Conselho 
é uma pessoa muito atuante. Ele estuda bastante. Quando ele 
vai pra lá, vai bem embasado nas questões que ele vai 
reivindicar. Também é muito importante a presença do 
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profissional suplente no conselho que colabora muito com a 
gente e tem uma força muito grande trazendo a experiência de 
outra cidade e veio somar pra ASPAS estar no patamar que 
está hoje em dia. A gente vem pra uma reunião com uma 
satisfação enorme porque ta dando resultado.  
 

 

Sobre a existência de diferença de atuação entre usuário, profissional e 

familiar dentro da associação, 66,7% dos entrevistados respondeu que existe 

diferença considerando os profissionais são mais propositivos do que familiares e 

usuários e 33,3% respondeu que não percebe diferença de atuação. Conforme 

afirma o profissional Quero-quero: 

 

 

“Acho que ainda a participação é bem maior da equipe técnica 
e de alguns usuários e pouquíssimos familiares envolvidos. 
Então tem diferença sim.” 
 
 

Cabe considerar que os profissionais contam com a formação universitária 

que favorece a criticidade e fornece insumos para uma prática propositiva. Outro 

fator que contribui para a falta de iniciativa dos usuários e familiares é a história de 

longos anos de internação nos hospitais psiquiátricos onde estes eram excluídos 

das decisões e não tinham voz, e por muitas vezes os técnicos que tomavam a 

decisão por eles. Nesse sentido, pode-se dizer que o investimento na formação 

política dos usuários e familiares é uma demanda para ASPAS. 

Quando questionados sobre qual o papel dos profissionais na associação, 

50% dos entrevistados disseram que é incentivar os usuários e familiares a assumir 

o protagonismo das ações, 33,3% disseram que é disseminar o conhecimento e 16,7 

acha que não existe papel específico. Sobre essa questão é importante destacar 

que ainda os usuários não conseguem levar a associação sem a ajuda dos 

profissionais, mas que estão sendo assessorados e incentivados para tal autonomia. 

Segundo o familiar Beija-flor: 

 

 

“Sem eles [técnicos] a associação não sai. Precisa deles pra 
puxar, incentivar, tocar pra frente.” 
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Sobre essa questão torna-se necessário pontuar a participação dos técnicos 

na associação.  Na ASPAS os técnicos entrevistados legitimam o papel de 

assessoramento ao movimento ao mesmo tempo em que a associação já passou 

por uma fase de tutela por parte de profissionais envolvidos. A diferença entre tutela 

e o assessoramento por parte dos profissionais precisa ser discutida sempre e os 

usuários e familiares também precisam problematizar essa participação para que o 

movimento não mantenha dependência das categorias profissionais. 

Outra problematização é quanto à dependência da associação em relação 

ao CAPS não só quanto à estrutura física, mas também no que diz respeito à 

permanência e união do grupo. Se não fosse a existência do serviço que fornece 

espaço integral durante o dia e três refeições há duvida se o grupo continuaria 

existindo. 

Referente às dificuldades vivenciadas pelo movimento, atualmente 42,8% 

indicaram a falta de uma sede, 28,6% indicaram a necessidade de obter mais 

pessoas envolvidas e 28,6% a não adesão dos outros dispositivos do Programa de 

Saúde Mental.  Apesar de receber subvenção por parte da Prefeitura a ASPAS não 

assume o pagamento de aluguel de uma sede, pois o dinheiro enviado pela 

prefeitura não é regular e pode ser cortado a qualquer momento. Conforme familiar 

Arara Azul: 

 

 

Falta a sede dela. A principal dificuldade é essa, conseguir um 
local. (familiar Arara Azul) 
 

 

A falta da sede expressa a dependência do serviço e relativa autonomia do 

movimento. A sede significaria identidade e a afirmação do compromisso do grupo 

com o movimento, pois muitos do Programa confundem o papel do CAPS e da 

ASPAS. Quanto aos avanços, 100% dos entrevistados citaram o envolvimento dos 

usuários nas ações da ASPAS como a participação do Conselho Municipal de 

Saúde, a realização dos eventos, a presidência nas mãos de um usuário e o nível de 

politização acerca da Reforma Psiquiátrica e luta antimanicomial. 

 
 
Avançou bastante hoje os próprios pacientes são presidente e 
tesoureiro. (familiar Arara Azul) 
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Considero um avanço as oficinas de trabalho e renda. Os 
panos pra vender, as bijuterias e os doces. Com isso aumentou 
também a quantidade de participantes. (usuário Canarinho) 
 
 
Os avanços são os eventos como o 1º Encontro de 
Profissionais que teve lá no Sindipetro, a comemoração da luta 
antimanicomial e a presença da Intertv [mídia televisiva local] 
(usuário Trinca-ferro) 
 
 
Considero como avanço a participação no Conselho Municipal, 
a participação nas reuniões da rede, o crescimento das oficinas 
e a manutenção das reuniões semanais (profissional Quero 
quero) 
 
 
Como avanço, considero o nível de politização dos usuários. 
Hoje eles têm pleno domínio sobre o que é Reforma 
Psiquiátrica. Esse é o principal avanço; os usuários tomarem o 
protagonismo nos espaços de debate. (profissional Bem-te-vi) 
 
 

De modo geral pode-se dizer que o grupo entrevistado apresenta um bom 

nível de consenso sobre as questões sinalizadas e que apesar do número pequeno 

de participantes, a ASPAS está construindo sua história não só no município de 

Macaé, mas legitimando e dando continuidade à luta antimanicomial.  
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Considerações Finais 

 

O presente trabalho proporcionou uma reflexão sobre a história da 

Associação de Parente, Amigos e Usuários da Saúde Mental de Macaé (ASPAS) e 

de como esta se uniu ao Programa de Saúde Mental no município e 

conseqüentemente à Política Nacional de Saúde Mental na defesa dos direitos dos 

usuários portadores de transtorno mental. Permitiu ainda mostrar as ações 

promovidas por este movimento que através da militância consegue intervir no 

município em que atua e colaborar para a política que deseja construir. Cabe 

destacar que o surgimento da associação, no ano de 2006, se deu no bojo do 

contexto mais amplo de acirramento do individualismo e do descrédito pelas lutas 

coletivas, que, quando perigosas para a manutenção do status quo, são 

criminalizadas. Assim, ressalta-se a contribuição desse trabalho que objetiva o 

fortalecimento das lutas coletivas em prol da construção de uma sociabilidade que 

supere a desigualdade de classes sociais, de gênero, etnia, orientação sexual, 

dentre outras que obstaculizem a emancipação humana. 

Por muitos anos os portadores de transtorno mental foram trancados nos 

hospitais psiquiátricos sem contato com a família e com a sociedade e foram 

considerados perigosos, incapazes e submetidos a tratamentos violentos. O 

movimento pela Reforma Psiquiátrica no Brasil proporcionou a luta pela 

transformação e redirecionamento da forma de lidar com os portadores de transtorno 

mental.  

Depois da Segunda Guerra Mundial, diversos movimentos de Reforma 

Psiquiátrica foram propostos devido à constituição e ampliação das políticas sociais, 

especialmente nos países europeus, bem como para atender à recuperação da 

mão-de-obra. Como marco histórico, a tradição basagliana iniciada na Itália 

promoveu experiências objetivas de transformação do tratamento visando o cuidado 

e a autonomia dos portadores de transtorno mental. Este foi um movimento de luta 

política que proporcionou mudanças objetivas no que tange a forma de cuidar em 

saúde mental, rompendo com a lógica de mudanças restritas ao âmbito institucional, 

implicando, portanto, em mudanças no âmbito das relações sociais. 

No Brasil na década de oitenta a partir da redemocratização, as lutas sociais 

tiveram destaque e obtiveram conquistas. A tradição basagliana influenciou a 
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Reforma Psiquiátrica brasileira que a partir dos trabalhadores de saúde mental 

denunciou as péssimas condições de tratamento e trabalho nos hospitais 

psiquiátricos. Posteriormente os usuários e familiares se juntaram e com eles 

imprimiram mais força para o movimento. 

Através da luta antimanicomial o redirecionamento do tratamento foi 

conquistado e como conseqüência os serviços substitutivos como, por exemplo, os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) foram implantados. Nesses serviços os 

usuários são atendidos na sua cidade, perto de sua família e sem perder o vínculo 

com a sociedade. Contam com equipe multidisciplinar como psicólogos, terapeutas 

ocupacionais, assistentes sociais, enfermeiros, psiquiatras e musicoterapeutas. 

O município de Macaé através desse amplo processo também conseguiu 

implementar o Programa de Saúde Mental. Assim como na história da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira, a estratégia de criar uma associação de amigos, usuários e 

familiares contribuiu para a ampliação do campo de luta e conquistas para a saúde 

mental. Devido às condições políticas da cidade, onde muitas perseguições por 

parte da prefeitura são direcionadas às forças destoantes da gestão municipal, 

pode-se considerar que o espaço da associação como canal de expressão e 

denúncia constituiu uma via alternativa utilizada pela saúde mental.  

A associação como um espaço de organização popular vem construindo a 

sua história dentro do município e ao longo dessa caminhada amadureceu suas 

estratégias e conseguiu realizar diversas ações em prol Reforma Psiquiátrica e da 

luta antimanicomial. Até o início de 2008 o movimento esteve envolvido com o 

projeto de venda de plantas medicinais, nos moldes da economia solidária, a partir 

do desejo do grupo em relação à geração de renda.  

Nesse momento cabe destacar a contradição presente nessa política de 

geração de renda que se constitui como parte integrante do projeto neoliberal, 

isentando o estado das suas responsabilidades e empurrado-as para a sociedade 

civil, ao mesmo tempo em possibilita a chance de conseguir recursos financeiros 

para esse segmento que possui forte exclusão do mundo do trabalho e que depende 

dos benefícios sociais, que são bastante restritivos. 

Devido aos obstáculos encontrados, esse projeto teve término no próprio ano 

de 2008, período significativo de mudanças a partir da entrada de uma nova 

profissional com experiência em associação no estado de São Paulo. Apesar das 
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novas estratégias estabelecidas, a partir dessa nova fase, a associação se manteve 

vinculada à prefeitura, através do repasse de verba pública do poder municipal. 

 Desde a sua formação a ASPAS se inscreveu no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas, como uma entidade filantrópica e estabelecendo parceria com o 

governo municipal. Esse caminho atrelou o movimento a essa instância e acarretou 

conseqüências como, por exemplo, a dependência da verba e certo sentimento de 

vínculo com o poder público municipal. O grupo entrevistado na pesquisa 

reconheceu que o dinheiro recebido através da subvenção é importante para a 

realização das ações, mas que o lado negativo é o atrelamento à prefeitura. Assim a 

associação deve buscar a existência de outras alternativas para a sua autonomia 

financeira. Um dos caminhos possíveis são os editais abertos pelo Ministério da 

Saúde e o conhecimento das estratégias de outros grupos que não recebem 

repasse de verba pública. 

Sem dúvida a participação e a mobilização social são afetadas pelas 

condições financeiras e subjetivas que perpassam essa questão e que acontece não 

só na vida dos profissionais, usuários e familiares de saúde mental, mas de modo 

geral na sociedade. A ASPAS no início de sua formação contou com um número de 

familiares expressivo, mas que ao longo do tempo mostrou dificuldade em participar 

das reuniões e ações. A mesma situação foi evidenciada com relação profissionais 

dos demais dispositivos do Programa que no início participaram e ao longo do tempo 

se afastaram. Atualmente a associação conta com apoio sistemático de quatro 

técnicos que trabalham no CAPS, mas que disponibilizam seu tempo para colaborar 

com o movimento. Os profissionais entrevistados nesta pesquisa participam da 

ASPAS na perspectiva da militância, incentivados pelas boas experiências no país e 

pela história de conquistas que a organização popular proporciona. 

No entanto em Macaé são poucos profissionais que participam do movimento. 

Cabe lembrar que o assistente social é uma categoria profissional comprometida 

com o assessoramento à luta popular, entretanto esta categoria pouco está presente 

na particularidade da ASPAS. Acredito que o Serviço Social tem muito a contribuir 

no sentido de qualificar a atuação desse movimento. Os trabalhadores em saúde 

mental são chamados a atuar em um campo muito complexo que exige políticas 

públicas efetivas e trabalho em rede. O contexto em que trabalham é de 

desarticulação dos serviços e fragmentação das políticas públicas. Recebem como 

demanda no cotidiano de trabalho grande contingente de usuários em condições 
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materiais precárias. Devido ao tempo de internação ou devido adoecimento em 

idade precoce, poucos usuários tiveram experiência de trabalho e muitos mediante 

conflitos com as famílias ou da perda de contato, dependem diretamente de políticas 

específicas.   

Para dar conta dessa demanda a Política Nacional de Saúde Mental criou o 

Programa das Residências Terapêuticas para atender essa clientela sem contato 

com a família. Em Macaé esse serviço ainda não foi implementado prejudicando 

uma série de portadores de transtorno mental. No município a ASPAS vem atuando 

na cobrança junto ao poder municipal para que essa questão seja solucionada. 

Muitos portadores de transtorno mental também contam com a possibilidade de 

receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Este benefício é assegurado 

pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), lei nº 8.742, destinado a pessoas 

consideradas incapacitadas para a vida independente e o trabalho e que possuam 

renda per capita familiar inferior a ¼ do salário mínimo. Contudo atualmente a 

concessão desse benefício está atrelada à perícia médica do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) que pouco legitima o trabalho das demais categorias 

profissionais atuantes nos CAPS e que fica distanciada da discussão da saúde 

mental, muitas vezes desconsidera o próprio trabalho do assistente social do INSS, 

responsável pelo parecer social do BPC. Essa dificuldade, somada às restrições 

para inserção no mercado de trabalho, indicam a importância de alternativas para 

geração de renda, sem se render à lógica neoliberal presente na política de 

economia solidária.  

A participação da ASPAS na esfera do Conselho Municipal de Saúde de 

Macaé contribuiu para a inserção das demandas dos usuários e familiares nessa 

instância maior, assim como a possibilidade desse grupo colaborar para o controle 

social popular da política de saúde em sua totalidade. 

No cenário de dificuldade financeira, a geração de renda representa um 

grande anseio para muitos usuários e familiares. Uma proposta colocada pelo 

governo federal para grupos que buscam uma forma alternativa de geração de renda 

foi a política da economia solidária. Cabe ressaltar que a alternativa proposta por 

este projeto precisa ser problematizada para que os movimentos não incorporem a 

responsabilidade do poder público. Os movimentos populares precisam colocar suas 

demandas nos espaços de disputa a fim de cobrar políticas públicas efetivas e de 

qualidade. Apesar da Economia Solidária estar vinculada ao Ministério do Trabalho, 



84 

 

o viés desta política assim como as demais referentes ao terceiro setor, é de 

transferir cada vez mais as responsabilidades para a sociedade civil e assim regredir 

nas conquistas da classe trabalhadora. 

Torna-se importante ressaltar que o estreitamento da saúde mental com os 

movimentos mais amplos de caráter popular democrático se faz necessário para que 

a dimensão de totalidade não fique perdida e para que não se crie a ilusão de que é 

possível construir um mundo ideal para os portadores de transtorno mental. 

Trabalhadores, familiares e usuários precisam se apropriar da perspectiva de 

totalidade para entender melhor as possibilidades e limites da luta antimanicomial. A 

articulação com outros movimentos sociais se faz necessária para fortalecer a 

construção de outra sociabilidade que rompa com exploração de classes sociais, 

com as desigualdades de gênero, raça, etnia e orientação sexual.  Nessa 

perspectiva, no dia 27 de novembro de 2010 a associação prestou apoio levando 

alimentos a um acampamento do MST em Macaé. 

Portanto os desafios encontrados pelos usuários, familiares e profissionais 

envolvidos na ASPAS são grandes e a necessidade de resistência para continuar 

avançando se faz necessária. A luta antimanicomial deve ser ampliada a outras 

frentes de lutas, pois a pobreza, a violência, a discriminação não é direcionada 

apenas para esse segmento.  

Nesse sentido a luta popular possui fundamental importância para que a 

política pública atenda às necessidades sociais no contexto atual de transferência da 

responsabilidade do Estado para a sociedade civil e redução das políticas sociais, 

privatizando-as. A própria história da luta antimanicomial no Brasil revela que a 

Política Nacional de Saúde Mental nasceu para atender às demandas dos 

movimentos sociais de trabalhadores, usuários e familiares e que se faz necessária 

para continuar avançando, ainda que continue a disputar espaço cotidianamente 

com os interesses do mercado que vive nova ofensiva na atualidade expressando a 

força política dos hospitais privados e da indústria farmacêutica. 



85 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABREU, Haroldo Baptista. Las nuevas configuraciones del Estado y de La 
Sociedade Civil. In Serviço Social Crítico: Hacia La construcción del nuevo proyeto 
ético-político profesional. Biblioteca Latinoamericana de Serviço Social. Cortez, 
2003. 
 
AMARANTE, Paulo. (Org.). Loucos pela Vida: A Trajetória da Reforma Psiquiátrica 
no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1995. 
 
AMARANTE, Paulo. O homem e a serpente: outras histórias para a loucura e a 
psiquiatria. Rio de Janeiro, Fiocruz 1996. 
 
BEHRING, Elaine Rossetti. Fundamentos de Política Social. In Serviço Social e 
saúde/ Ana Elizabete Mota...[et al.], (orgs). – 2 ed. – São Paulo: OPAS, OMS, 
Ministérios da Saúde, 2007. 
 
BEHRING, Elaine Rossetti. Brasil em contra-reforma: desestruturação do Estado e 
perda dos direitos.- 2 ed. – São Paulo: Cortez, 2003. 
 
BRAVO, Maria Inês de Souza. Política de Saúde no Brasil. In Serviço Social e 
Saúde/ Ana Elizabete Mota...[ET al.], (orgs).- 2 ed.- São Paulo: OPAS, OMS, 
Ministério da Saúde, 2007 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. Saúde Mental no SUS: os centros de atenção 
psicossocial- Brasília, 2004.   
 
CASTEL, Robert. A Ordem Psiquiátrica: A Idade de Ouro do Alienismo.  Rio de 
Janeiro: Graal, 1991. 
 
CORREIA, Maria Valéria Costa. In Serviço Social e saúde/ Ana Elizabete Mota...[et 
al.], (orgs). – 2.ed.-São Paulo: OPAS, OMS, Ministérios da Saúde, 2007. 
 
COUTO, Berenice Rojas. Direito social e assistência social na sociedade brasileira: 
uma equação possível? São Paulo, Cortez 2006 
 
DAGNINO, Evelina. Sociedade Civil e Espaços Públicos no Brasil: Limites e 
Possibilidades. São Paulo: Paz e Terra, 2002 
 
ENCICLOPÉDIA CONTEMPORÂNEA DA AMÉRICA LATINA E DO CARIBE. [livro] 
Emir Sader, et al (coordenadores). Rio de Janeiro: Boitempo, 2006. 
 
FOUCAULT, Michel. A História da Loucura. São Paulo: Perspectiva, 1972. 
 
GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Perspectiva, 1961. 
 
GOHN, Maria da Gloria, O protagonismo da sociedade civil. Movimentos sociais, 
ONGs e redes solidárias- São Paulo: Cortez, 2005- (coleção questões da nossa 
época; v.123).  



86 

 

 
IAMAMOTO, Marilda Villela. O serviço social na contemporaneidade: trabalho e 
formação profissional. 11. Ed.- São Paulo: Cortez, 2007. 
 
MENEZES, Maria Tereza C. G. Economia solidária: elementos para uma crítica 
marxista. Rio de Janeiro: Gramma, 2007. 
 
MONTAÑO, Carlos. Terceiro Setor e Questão Social: crítica ao padrão emergente de 
intervenção social. 5 ed.- São Paulo: Cortez, 2008. 
 
NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço Social: uma análise do serviço social no 
Brasil pós-64. 10 ed.- São Paulo: Cortez, 2007. 
 
VASCONCELOS, Eduardo M. Abordagens Psicossociais, vol. II: reforma psiquiátrica 
e saúde mental na ótica da cultura e das lutas populares. São Paulo: Hucitec, 2008 
 
VASCONCELOS, Eduardo M. Desafios no campo da saúde mental na atual 
conjuntura: uma contribuição ao debate da IV Conferência Nacional. Texto 
preparatório para as conferências regionais, estaduais e nacional de saúde mental. 
2010. 
 
PACHECO, Mavi. Praia Vermelha: estudos de política e teoria social/ Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Programa de Pós-Graduação em Serviço Social- 
Vol.1,n.1 (1997)- Rio de Janeiro: UFRJ. Escola de Serviço Social.  
 
RAICHELLIS, Raquel. Democratizar a Gestão das Políticas Sociais: Um desafio a 
ser enfrentado pela Sociedade Civil.  In Serviço Social e saúde/ Ana Elizabete 
Mota...[et al.], (orgs). – 2.ed.-São Paulo: OPAS, OMS, Ministérios da Saúde, 2007. 
 
RESENDE, Heitor. Políticas de Saúde Mental no Brasil: Uma visão histórica. In: 
Tudis, S. A, N. S. (Org.). Cidadania e Loucura: Políticas de Saúde Mental no Brasil. 
6. ed. Petrópolis-RJ: Editora Vozes, co-edição com ABRASCO, 2000. 
 

Referências consultadas pela Internet. 

BRASIL. O Programa de Volta para Casa. Disponível no site do Ministério da Saúde: 
http://www.ccs.saude.gov.br/VPC/programa.html. Acesso em: 21/07/2010. 

BRASIL. Lei nº 9790. Disponível no site do Planalto 
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9790.htm . Acesso em 12/08/2010. 

BRASIL. Política Nacional de Economia Solidária. Disponível no site do Ministério do 

Trabalho. http://www.mte.gov.br/ Acesso em 12/08/2010. 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Resultado do censo 2010. 
Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em 30/11/2010 

MACAÉ. Dados sobre o município. Disponível em: http://www.macae.rj.gov.br. 
Acesso em 24/08/2010 



87 

 

ANEXO 1 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

1. Identificação do entrevistado 

Idade: 

Sexo: 

Grau de instrução: 

Cidade de origem:  

Usuário, profissional ou familiar: 

Renda própria (  )sim (  )não 

Em caso positivo (  )assalariado  (  ) autônomo (  )benefício social Outros?  

Vínculo de trabalho do servidor (  )  contratado  (  ) Estatutário. 

 2. Sobre a ASPAS 

Você sabe como e quando surgiu a ASPAS?  

Desde quando é associado e porque se associou? 

Pra você, qual é o papel da associação? 

Com que freqüência participa das reuniões? 

Como avalia a gestão 2006 a 2008? Houve alguma mudança com a transição de diretoria? 

Desde o final de 2007 a ASPAS recebe subvenção da prefeitura. Qual sua opinião sobre 
isso? 

Como você avalia a participação da ASPAS no Conselho de Saúde, nas reuniões do 
Programa de Saúde Mental e de redes intersetoriais? Você acha que fica claro quais são as 
reivindicações da associação? 

Para você essas reivindicações são comuns a todos ou é uma opinião pessoal? 

Considerando a multiplicidade de atores que participam das reuniões ordinárias da ASPAS, 
você percebe alguma diferença de atuação entre usuários, familiares e técnicos? Em caso 
afirmativo quais seriam? 

Com relação à participação dos técnicos, para você qual é o papel destes na associação? 

Quais as dificuldades e avanços que a associação vivencia? 
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ANEXO 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

      Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa com o seguinte tema: 

Limites e possibilidades da Associação de Parentes, Amigos e Usuários da Saúde Mental de 

Macaé com relação à efetivação do controle social na Política de Saúde Mental. Esta 

pesquisa é parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso, que será apresentado para 

o Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, Pólo de Rio das Ostras, como um dos 

requisitos para a conclusão da graduação. 

     A pesquisa em questão está sendo realizada, por mim, Camila Maria Tavares 

Vaqueiro, sob a orientação da professora Suenya Santos da Cruz. E me coloco a disposição 

para qualquer esclarecimento necessário, sendo o meu telefone para contato (22) 99778938 

e meu e-mail camilamtavares@hotmail.com. 

     Sua participação consciente, livre e voluntária é fundamental para o 

desenvolvimento desta pesquisa. E ao aceitar participar você será convidado a dar 

informações sobre a ASPAS e sua visão sobre a mesma, isso será feito através de uma 

entrevista que será gravada. O objetivo da gravação é a garantia da fidelidade das 

informações fornecidas por você. E se for de seu desejo interromper a gravação em 

qualquer momento da entrevista, isso será feito após a sua solicitação. 

    As informações colhidas na entrevista serão tratadas teoricamente, por isso, todos 

os dados, informações e opiniões colhidas durante a pesquisa serão utilizadas em 

consonância com os princípios éticos que norteiam a pesquisa e a produção do 

conhecimento, sem qualquer prejuízo, constrangimento ou exposição dos sujeitos da 

pesquisa. 

Ao aceitar participar, você deve assinar esse termo de consentimento, juntamente 

com o entrevistador, termo do qual você terá uma cópia. 

A apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso ocorrerá através de uma 

exposição aberta à participação e você será convidado. 

 

                                            

               Obrigada pela Atenção 
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CONSENTIMENTO 

 

 

 

 

Eu .................................................................................................................... , declaro que 

li/ouvi as considerações feitas no Termo de Consentimento e concordo em fornecer as 

informações solicitadas através de uma entrevista que será gravada. 

 

 

 

 

Macaé, ____ / ____/ ______ .  

 

                                       

 

 

 

 

             _____________________________________________ 

                                  Entrevistado 

 

 

 

 

 

            _____________________________________________ 

                                               Entrevistador  
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ANEXO 3 

Carta para Conferência Nacional de Saúde Mental 
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ANEXO 4 

Lei nº 3.175/2009 
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ANEXO 5 

Pedido de Audiência Pública e Propostas  
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