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RESUMO 

 

Esta investigação analisa a psicodinâmica do trabalho do/a cuidador/a da 
residência terapêutica de Rio das Ostras, estado do Rio de Janeiro. Tem como 
aporte teórico os princípios da psicodinâmica do trabalho em diálogo com as 
correntes da política de saúde mental. O estudo discute diferentes dimensões 
presentes na psicodinâmica do trabalho do cuidador como a organização do 
trabalho, o coletivo de trabalho, as formas de sofrimento e a dinâmica do 
reconhecimento. A pesquisa foi realizada em duas etapas de acordo com o método 
proposto pela psicodinâmica do trabalho. A pré-pesquisa obteve um conhecimento 
prévio da organização a partir de visitas à instituição e leitura de referências 
bibliográficas sobre o tema e a segunda etapa de realização de entrevistas semi-
estruturadas com seis cuidadores. Os temas do roteiro das entrevistas indagam 
principalmente sobre a experiência do cuidador em saúde mental. Com base nos 
resultados foram evidenciadas as seguintes considerações. O trabalho do cuidador 
é uma atividade complexa e seu saber prático é construído na vivencia prática. 
Uma das principais formas de sofrimento identificada é a compaixão e diz respeito a 
mobilização subjetiva para cuidar do outro com o compromisso que assumem. 
Sobre o coletivo de trabalho este demonstra-se forte e cooperativo uma vez que 
que possibilita lidar/enfrentar com as adversidades do trabalho e que apresenta-se 
como uma via que contribui para a transformação do sofrimento em criatividade. 
 

Palavras-Chave: Psicodinâmica do trabalho. Trabalho do cuidado, Saúde Mental, 

Residência Terapêutica, Cuidador Social.  



 

ABSTRACT 

 
The present study investigates the psychodynamics of work of the caretaker of the 
therapeutic residence of Rio das Ostras, state of Rio de Janeiro. The study is 
grounded on the principles of the psychodynamics of work in an interface within 
dialogue with the currents of mental health policy. The study discusses different 
dimensions present in the psychodynamics of caregiver work such as work 
organization, collective work, forms of suffering and the dynamics of recognition. The 
research was carried out in two stages according to the method proposed by the 
work psychodynamics. The pre-survey obtained a previous knowledge of the 
organization from visits to the institution and reading of bibliographical references on 
the subject and the second stage of semi-structured interviews with six caregivers. 
The themes of the interview script focus mainly on the caregiver's experience in 
mental health. Based on the results, the following considerations were evidenced. 
The work of the caregiver is a complex activity and his practical knowledge is built on 
practical experience. One of the main forms of suffering identified is compassion and 
it concerns subjective mobilization to care for others with the commitment they 
assume. On the collective of work this one demonstrates strong and cooperative 
since it makes possible to deal / face with the adversities of the work and that 
presents / displays like a way that contributes for the transformation of the suffering in 
creativity. 
 
Keywords: Psychodynamics of Work. Care Work, Mental Health, Therapeutic 

Residence, Social Caregiver. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente investigação desenvolve uma análise do contexto de trabalho e da 

experiência subjetiva do/a cuidador/a atuante no Serviço de Residência Terapêutica 

do município de Rio das Ostras que acolhe ex-internos de hospitais psiquiátricos da 

região do estado do Rio de Janeiro. 

O modelo de Residência Terapêutica é um dispositivo fruto da Reforma 

Psiquiátrica e do processo de desinstitucionalização. A Reforma Psiquiátrica 

Brasileira surgiu juntamente com o movimento de Reforma Sanitária por volta da 

década de 70 e se intensificou na década de 80. 

Uma das propostas da Reforma Psiquiátrica é incluir os princípios do SUS 

(universalidade, integralidade e equidade) e adota a experiência da Psiquiatria 

Democrática italiana como referência. Sendo assim, o movimento de reforma 

transcende a ideia de questionar o “tratamento” que se fazia pela exclusão mas 

também propõe questionar os modelos de asilo em um movimento de 

desinstitucionalizar o saber predominantemente psiquiátrico. 

O movimento que nasce da Reforma Psiquiátrica transforma o olhar para o 

sujeito além de sua doença com a proposta de: 

 

“afastar as incrustações, as superestruturas, produzidas tanto no interior da 

instituição do manicômio, em decorrência da condição de estar 

institucionalizado, quanto no mundo externo, em conseqüência da rotulação 

social que é fortemente autorizada pelo saber psiquiátrico” (AMARANTE, 

1996, p.80). 

 

Sendo assim, o papel do processo de desinstitucionalização é a 

desconstrução do manicômio que por muitos anos foi tido como o poder responsável 

em gerir a vida daqueles que de alguma forma considerava-se causar alguma 

desordem na sociedade. Com isso, os saberes psiquiátricos tradicionais passam a 

ser questionados ao passo que novas formas de promoção de saúde surgem. 

Os modelos para substituir a lógica manicomial são dispositivos de baixa, 

média e alta complexidade que compõem a rede composta pela Unidade Básica de 

Saúde (UBS), Programa de Saúde da Família (PSF), agentes comunitários, 
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ambulatórios, emergências psiquiátricas, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e 

Residências Terapêuticas (RT). 

As Residências Terapêuticas, objeto de investigação desta pesquisa, são 

moradias para aqueles usuários que ficaram longos anos internados em hospitais. 

Em média cada residência recebe seis usuários e são acompanhados pelos 

cuidadores. Vale ressaltar que as RTs estão vinculadas diretamente ao CAPS que 

provém o suporte terapêutico. 

O Serviço de Residência Terapêutica do Município de Rio das Ostras foi 

inaugurado em 19 de fevereiro de 2016 e tem vinculação à Secretaria de Bem Estar 

Social (SEMBES). A prefeitura pressionada pela adesão a lei antimanicomial recebeu 

do Ministério Público internos de longa duração principalmente da Clínica Ego em 

Tanguá e do Hospital Psiquiátrico Colônia Juliano Moreira situado em Jacarepaguá 

no município do Rio de Janeiro.  

O trabalho do cuidador em saúde mental é marcado primeiramente por um 

grande desconhecimento da sociedade sobre a sua existência, tanta invisibilidade 

que seria difícil pleitearem uma vaga de trabalho num dispositivo de residência 

terapêutica. Além disso, o trabalho do cuidado possui uma complexidade própria 

atrelado a uma falta de oportunidades de acesso a espaços de formação para 

capacitação na área. 

Para a presente investigação, adotou-se a abordagem da psicodinâmica do 

trabalho em diálogo com outras disciplinas, como a corrente francesa da sociologia 

do trabalho, que trata como mais afinco o trabalho do cuidado, especialmente a partir 

do pensamento de Molinier (2008; 2009), no sentido de buscar apoio para dar 

visibilidade à complexa relação entre subjetividade e trabalho do cuidado. 

A investigação aqui proposta buscou compreender, especificamente, a 

psicodinâmica do trabalho dos cuidadores em saúde mental do Serviço de 

Residência Terapêutica de Rio das Ostras e suas vivências no ofício do cuidado. Tal 

entendimento implicou, inicialmente, a análise da organização do trabalho a qual 

os/as trabalhadores/as estão submetidos e, por fim, as estratégias construídas para 

lidar com o trabalho, o que significa investigar também a construção deste coletivo 

de trabalho em suas diferentes dimensões. 

Esta pesquisa está estruturada nos seguintes capítulos. 

O primeiro capítulo, Reforma Psiquiátrica e Residência Terapêutica, é 
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composto por três subcapítulos que apresentam um apanhado histórico da Reforma 

Psiquiátrica e dos modelos atuais substitutivos. São eles: a) A história da loucura; b) 

A reforma psiquiátrica no Brasil; c) O Serviço de Residência Terapêutica (SRT). 

O segundo capítulo,Psicodinâmica do Trabalho, é composto por dois 

subcapítulos que abordam os princípios e fundamentos teóricos dessa abordagem. 

São eles: a) Breve histórico e principais conceitos; b) Reconhecimento e Coletivo de 

Trabalho. 

O terceiro capítulo, Metodologia, descreve o tipo de pesquisa adotado, seus 

princípios e suas etapas. Está subdividido da seguinte forma: a) o problema da 

investigação; b) o campo da pesquisa. 

O quarto capítulo, Resultados, apresenta os resultados obtidos nas diversas 

etapas da investigação e traz os seguintes subcapítulos: a) o cenário da pesquisa; b) 

os núcleos de sentido.  

O quinto capítulo e último, Discussão dos Resultados, expõe as análises 

obtidas a partir dos resultados e estar subdividido em: a) o ingresso no trabalho de 

cuidador; b) a organização do trabalho: o trabalho do cuidador; c) relação com o 

morador; d) coletivo de trabalho; e) capacitação profissional do cuidador; f) 

construção de sentido no trabalho.  

Por fim, as Considerações Finais, apresenta as principais conclusões obtidas, 

suas contribuições e limitações. 
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1. REFORMA PSIQUIÁTRICA E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 

 

Esse capítulo tem por objetivo refletir sobre os reflexos da Reforma 

Psiquiátrica no Brasil para a consolidação de novas práticas de assistência em 

saúde mental por meio da apresentação do percurso histórico político que culminou 

enfim nas Residências Terapêuticas (RTs). O qual será base para o início da 

discussão sobre as RTs e sobre o papel do profissional cuidador atuante nessa 

instituição. 

Além disso pretende-se explicitar alguns eventos que foram importantes na 

história da Reforma Psiquiátrica e que foram os primeiros passos para que novos 

modelos de assistência aos usuários da rede de saúde mental vigorassem no Brasil. 

 

1.1 A história da loucura 

O final do século XVIII foi o período conhecido pelas grandes internações nos 

asilos hospitalares. Naquela época a loucura era vista como objeto da Psiquiatria e 

a principal função dos hospitais psiquiátricos era retirar do convívio social aqueles 

que de alguma forma causavam desordem social. Também conhecidos como 

“desviantes” estes poderiam ser prostitutas, marginais, mendigos e os próprios 

loucos. 

Já internados nesses hospitais os usuários sofriam uma série de 

procedimentos que com o objetivo de cura legitimavam o cenário de cárcere. 

Foucault (1961) descreve esse momento da história como: 

A loucura, cujas vozes a Renascença acaba de libertar, cuja violência porém 
ela já dominou, vai ser reduzida ao silêncio pela era clássica através de um 
estranho golpe de força. (p.52) 

A compreensão da época era que o louco na verdade era um sujeito sem 

razão que necessitava ser retirado do convívio social afim de garantir a ‘ordem’. 

Além disso, é importante destacar que os mesmos estavam incapazes de contribuir 

com o seu poder de trabalho e portanto eram vistos como um impasse para que a 

economia pudesse crescer. 

Com a necessidade da criação dos hospitais psiquiátricos em um período 

grande de internações a medicina portanto, assumiu uma posição de controle social. 
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Segundo Foucault (1979), o modelo de hospital que funcionava na Europa desde a 

Idade Média não era de modo algum um meio de cura. O surgimento da Psiquiatria 

atuante nesses hospitais tem dois lados: o lado de uma prática que se diz atuar para 

fins terapêuticos e o outro lado mais normatizador da sociedade por meio de seus 

instrumentos de poder (os hospitais e os psicofármacos). 

No processo de internação o doente mental era retirado do convívio social e 

sendo assim, da vida cotidiana com seus pares. O seu lugar se tornou de fato uma 

cela que gerou marcas irreparáveis. Das técnicas utilizadas no asilo podemos 

destacar segundo Foucault (1969) o:

(...) isolamento, interrogatório particular ou público, tratamentos−punições 
como a ducha, pregações morais, encorajamentos ou repreensões, 
disciplina rigorosa, trabalho obrigatório, recompensa, relações preferenciais 
entre o médico e alguns de seus doentes, relações de vassalagem, de 
posse, de domesticidade e às vezes de servidão entre doente e médico 
− tudo isto tinha por função fazer do personagem do médico o "mestre da 
loucura"; aquele que a faz se manifestar em sua verdade quando ela se 
esconde, quando permanece soterrada e silenciosa, e aquele que a domina, 
a acalma e a absorve depois de a ter sabiamente desencadeado. (p.122) 

Foi por volta dos anos 60 que esse modelo hospitalocêntrico começou a ser 

questionado. As críticas giravam em torno das reflexões acerca dos modos 

terapêuticos que de nada contribuíam para a saúde. Pelo contrário, eram 

responsáveis pela degradação do ser adoecido e de inúmeras mortes. 

A Reforma Psiquiátrica nasceu na Itália em 1961 com a figura de Franco 

Basaglia que em suas considerações via o hospital como opressor e controlador. 

Com isso, é dado início ao movimento da reforma psiquiátrica italiana. Segundo 

Amarante (1994) Basaglia usando determinadas produções teóricas e uma forma 

peculiar no lidar com as questões sociais, construiu uma das mais radicais 

transformações no campo da psiquiatria e dos saberes sociais. 

1.2 A reforma psiquiátrica no Brasil 

No Brasil os primeiros movimentos sociais de desinstitucionalização 

psiquiátrica que se opunham à internação ocorreram na década de setenta dando 

início ao processo de ruptura com o uso dos manicômios em meio a inúmeros 

questionamentos sobre o total descaso e abandono que os moradores dos 

manicômios eram submetidos. Para Rotelli et al (1992 p. 48) “... tais movimentos 

fazem ver à sociedade como os loucos representam a radicalidade da opressão e 
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da violência imposta pelo estado autoritário”.  

Assim como SUS (Sistema Único de Saúde), o movimento da reforma 

psiquiátrica no Brasil é marcado pelo engajamento político-social a fim de promover 

modificações na saúde e no âmbito da saúde mental mesmo lidando com muitas 

resistências. De acordo com Andreoli (2007),a desinstitucionalização psiquiátrica 

brasileira se iniciou cerca de duas décadas após os países europeus, tendo início 

no fim da década de 1970, e não se deveu apenas às manifestações sociais ou aos 

avanços científicos. 

Em 1941, foi criado no Brasil o Serviço Nacional de Doenças mentais com o 

propósito de regular as práticas psiquiátricas com caráter de higiene mental e 

eugenia. Em 1964, com o golpe militar o governo brasileiro firmou convênios com 

hospitais psiquiátricos privados destinando recursos públicos para o tratamento 

psiquiátrico no país. Segundo Amarante (1995), “esse foi o maior processo de 

privatização de saúde de que se têm notícias”. 

Os trabalhadores em saúde mental lutaram fortemente contra o modelo de 

privatização da saúde mental. O Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental – 

MSTM na década de 1980 foi um importante grupo que buscou transformações na 

saúde mental envolvendo usuários e familiares para discutir a assistência 

psiquiátrica. Esse movimento reforçou a maior proposta defendida: a 

desinstitucionalização. Para Gonçalves e Sena (2001), o termo desistitucionalização 

“vem sendo compreendido por diferentes atores como desospitalização, 

desassistência ou desconstrução, conforme interesses ou pontos de vista 

impregnados de poder ideológico. ” Ainda segundo as autoras:  

(...)o conceito defendido pela reforma, a desinstitucionalização 

não se restringe à substituição do hospital por um aparato de 

cuidados externos envolvendo prioritariamente questões de 

caráter técnico-administrativo-assistencial como a aplicação de 

recursos na criação de serviços substitutivos. Envolve questões 

do campo jurídico-político e sociocultural. Exige que, de fato 

haja um deslocamento das práticas psiquiátricas para práticas 

de cuidado realizadas na comunidade. 

O contexto na década de noventa foi de muita discussão sobre o campo da 

saúde mental. Com as Conferências Nacionais de Saúde Mental tendo como lema 
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principal “Por uma sociedade sem manicômios” foi proposto modificações que 

reafirmaram as propostas do Sistema Único de Saúde como a integralidade e o 

trabalho intersetorial. A Saúde Mental implantada ao SUS veio propor diferentes 

dispositivos que permeiam uma visão social integrada do indivíduo e seus diversos 

atravessamentos1. 

Por meio da Portaria 224/1992 o Ministério da Saúde reafirmando os 

princípios básicos do SUS como a universalidade, integralidade, regionalização e 

hierarquização regulamentou os serviços de saúde mental que operavam na época 

assegurando principalmente a participação da sociedade nas tomadas de decisão 

e na formulação de políticas públicas de saúde mental. 

Nesse cenário de intensa promoção da participação social por meio de 

conferências, assembleias, conselhos de saúde e outros dispositivos, foi possível 

tornar crescente as possibilidades de participação social e de promover a 

apropriação dos direitos por parte da cidadania. 

Os primeiros passos legais para a reforma psiquiátrica no Brasil tiveram início 

com o Projeto de Lei 3.657/89 ou Projeto Paulo Delgado, que propunha a extinção 

progressiva dos manicômios e sua substituição por outros recursos assistenciais e 

regulamenta a internação psiquiátrica compulsória. Depois de doze anos de 

tramitação pelo Congresso foi então aprovado o projeto e transformado em 6 de 

abril de 2001 na Lei 10.216, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica. Esta lei 

garante a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo assistencial em saúde mental. (BRASIL,2001) 

Essa Lei tem por garantia os direitos das pessoas com transtorno mental que 

(BRASIL,2001) deve ser tratada com humanidade e respeito e no interesse 

exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção 

na família, no trabalho e na comunidade. Para seguir no caminho da 

desinstitucionalização é preciso contar com serviços substitutivos como os Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPS), unidades básicas de saúde (UBS), os Hospitais-

                                            

1 A palavra atravessamento é utilizada nesse trabalho para significar que o sujeito é composto por 
diferentes instancias. Félix Guattari (1986) concebe o sujeito como sendo formado pelo atravessamento 
das diversas instâncias sociais, que são construídas histórica e culturalmente pelo próprio sujeito, 
ressaltando a materialidade de sua construção, em detrimento de uma concepção abstrata e a priori. 
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Dia e especialmente os Serviços de Residências Terapêuticas (SRTs). Em razão 

desse estudo objetivar o estudo sobre os cuidadores que atuam na Residência 

Terapêutica iremos nos ater as SRTs. 

Dois primeiros ensaios marcaram o início da ideia da Residência Terapêutica. 

Nos anos 80 uma experiência no Hospital do Juqueri em Franco da Rocha-SP que 

antes possuía mais de 18 mil internos criou os chamados “Lares Abrigados” em uma 

tentativa de modificar as condições de vida e as práticas institucionais dos internos. 

E em Barbacena que em meio a um contexto manicomial intimamente presente em 

2000 construiu casas objetivando a autonomia e melhoria de vida dos usuários. 

A III Conferencia Nacional de Saúde Mental realizada em dezembro de 2001 

reafirmou a regulamentação da Lei 10.2016/2001 o que legitimou a criação dos 

CAPS e também deliberou-se qual o destino dos ex-internos dos hospitais que 

agora teriam como moradia as residências terapêuticas. 

De acordo com a Portaria 106/2000 que regulamente as SRTs: 

 
Parágrafo único. Entende-se como Serviços Residenciais Terapêuticos, 
moradias ou casas inseridas, preferencialmente, na comunidade, 
destinadas a cuidar dos portadores de transtornos mentais, egressos de 
internações psiquiátricas de longa permanência, que não possuam suporte 
social e laços familiares e, que viabilizem sua inserção social. (BRASIL, 
2004a) 

 

1.3 O Serviço de Residência Terapêutica (SRT) 

 

Os SRTs tem por premissa romper com a lógica da internação psiquiátrica e 

oferecer uma forma alternativa de moradia e deve funcionar dentro de uma rede de 

conexões com outros serviços de atenção à saúde mental que o município possui. 

Ademais, é importante destacar que a RT é um local prioritariamente de moradia 

recorrendo a rede de saúde mental para o acesso a tratamentos. 

Segundo Neto e Avellar (2009): 

(..) apenas a transferência dos moradores dos hospitais psiquiátriácos para 
os novos serviços não garante a desinstitucionalização, pois não é a 
mudança de espaço físico que permite a maior eficácia do processo de 
desinstitucionalização da loucura, mas a transformação da lógica 
manicomial. 

Considerando a legislação para cada transferência de um paciente que 

estava internado em um hospital psiquiátrico para uma moradia deve-se reduzir o 

igual número de leitos do hospital de sua origem. Dados do Ministério da Saúde 
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(2015) apontam um número de 289 SRTs em quatorze estados e 45 municípios do 

País, onde moram 2.031 pessoas.  

Em dados também do Ministério da Saúde (2015) demonstra-se que em 2014 

ao todo 4.300 pessoas eram beneficiárias do Programa de Volta para Casa (PVC) 

instituído pela Lei Federal nº 10.708 em 31 de julho de 2003. Por meio do 

pagamento de um benefício, este programa se propõe a fortalecer o poder de 

contratualidade, favorecendo assim a inclusão social e o processo de 

desinstitucionalização e reabilitação psicossocial. 

Todas as intervenções na moradia devem respeitar a singularidade de cada 

morador. Como uma moradia comum deve ser equipada com itens básicos a fim de 

garantir o conforto necessário. O número de moradores pode variar podendo ter um 

grupo de no máximo oito pessoas podendo ter até três delas em cada dormitório. 

Segundo Gaudencio, Silva e Martiniano (2011): 

O primeiro desafio a ser enfrentado na implantação de uma residência 
terapêutica é compor uma moradia igual as demais, ou seja, cada casa deve 
ser considerada como única, devendo respeitar as necessidades, gostos, 
hábitos e dinâmica de seus moradores. (p. 234) 

A respeito de suas características físicas e de suas funções a Portaria 

106/2000 em seu Art. 6º estabelece: 

Art. 6.º Definir que são características físico-funcionais dos Serviços 
Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental: 
 
 
 

 
6.1 apresentar estrutura física situada fora dos limites de 
unidades hospitalares gerais ou especializadas, seguindo critérios 
estabelecidos pelos gestores municipais e estaduais; 
 

 
6.2 existência de espaço físico que contemple de maneira 
mínima: 
 

 
6.2.1 dimensões específicas compatíveis para abrigar um 
número de no máximo 08 (oito) usuários, acomodados na proporção de até 
03 (três) por dormitório. 
 

 
6.2.2 sala de estar com mobiliário adequado para o conforto e 
a boa comodidade dos usuários; 
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6.2.3 dormitórios devidamente equipados com cama e armário; 
 

 
6.2.4 copa e cozinha para a execução das atividades 
domésticas com os equipamentos necessários (geladeira, fogão, filtros, 
armários etc.); 
 

 
6.2.5 garantia de, no mínimo, três refeições diárias, café da 
manhã, almoço e jantar. 

 

Tendo em vista outros serviços substitutos como os CAPS e Hospitais-Dia, os 

SRTs  são  espaços  em  que  os  usuários  podem  vivenciar  relações  sociais  e 

seinserirem de forma diferente do que em outros espaços. Sendo assim, a moradia 

representa um investimento no potencial dos usuários na medida em que promovem 

a convivência urbana e a devolução da cidadania a aqueles que tiveram seus direitos 

cerceados. 

A respeito dos moradores da SRT, os mesmos podem ser:  

Portadores de transtornos mentais, egressos de internação psiquiátrica em 
hospitais cadastrados no SIH/SUS, que permanecem no hospital por falta 
de alternativas que viabilizem sua reinserção no espaço comunitário; 
egressos de internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, 
em conformidade com decisão judicial (Juízo de Execução Penal); pessoas 
em acompanhamento nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), para 
as quais o problema da moradia é identificado, por sua equipe de referência, 
como especialmente estratégico no seu projeto terapêutico. Aqui se 
encontram aquelas localidades que, a despeito de não possuírem hospitais 
psiquiátricos, freqüentemente se defrontam com questões ligadas à falta de 
espaços residenciais para alguns usuários de serviços de saúde mental; 
moradores de rua com transtornos mentais severos, quando inseridos em 
projetos terapêuticos especiais acompanhados nos CAPS (BRASIL, 2004a, 
p. 8). 

 

A Portaria no 106/2000 não relata diretamente sobre o papel dos 

trabalhadores na SRT apenas sobre a garantia de assistência e suporte de uma 

maneira geral. Já a Portaria no 1.220/2000 ligada aos SRTs estabelece a criação 

da ocupação de Cuidador das residências terapêuticas. Em conjunto com a equipe 

profissional da moradia o cuidador deve realizar: 

Conjunto de atividades de reabilitação psicossocial que tenham como eixo 
organizador a moradia, tais como: auto-cuidado, atividades da vida diária, 
freqüência a atendimento em serviço ambulatorial, gestão Domiciliar, lazer 
e trabalhos assistidos, alfabetização na perspectiva de reintegração social. 
Este acompanhamento tem de estar vinculado a uma unidade ambulatorial 
com Serviço Residencial Terapêutico em Saúde Mental. (BRASIL, 2000) 
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Em suma o SRT não é uma casa como qualquer outra. Os trabalhadores 

atuantes nesse espaço devem evitar imprimir expectativas e anseios próprios do 

que deveria ser uma casa ideal para eles. Mas, ao contrário, devem permitir que 

aflorem hábitos e formas de ocupar o espaço próprios dos habitantes de um dado 

SRT (Brasil,2004). 

Para atuar no cuidado ou assistência na Residência Terapêutica, destaca-se 

uma categoria profissional que raramente é pesquisada e que não possui 

regulamentação legal própria nas diretrizes das SRTs: o cuidador. Entretanto, 

entende-se que o seu papel de trabalho contribui para a “necessidade de garantir 

uma assistência integral em saúde mental e eficaz para a reabilitação psicossocial” 

- Portaria nº 106/2000, Ministério da Saúde (BRASIL, 2002, p 85). 

Segundo Delgado (2006), não podem ser diminuídas, todavia, a importância 

do obstáculo teórico-técnico, representado pela complexidade intrínseca ao projeto 

de residências, e a pequena densidade deste debate em nosso meio.  

Considerando que de fato há pouca caracterização do trabalho do cuidador 

atuante na saúde mental em seu artigo Neves, Tavares e Souza, Tavares e 

Vasconcelos (2014) evidenciam que: 

A função do cuidador é acompanhar e auxiliar a pessoa a se cuidar, fazendo 
pela pessoa somente as atividades que ela não consiga fazer sozinha. 
Ressaltando sempre que não fazem parte da rotina do cuidador técnicas e 
procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas (…). 
(p.8) 

 

 Esses mesmos autores em seu artigo constataram que 37,5% das pesquisas 

realizadas com cuidadores que atuam nas residências terapêuticas estão situadas 

na região Sudeste. Esse dado é analisado em comparação ao percentual de SRTs 

que segundo o Ministério da Saúde 67% estão localizadas na região Sudeste.  

 Segundo o Ministério da Saúde (2004), o cuidador é um profissional 

importante no projeto. Ele passa a operar em uma residência e isso causa impactos 

importantes. Além disso, enfatiza o quanto de cuidado deverá ser oferecido com o 

objetivo de auxiliar na aquisição de autonomia pelo usuário/morador.  

 Onocko Campos e Gastão W. de S. Campos (2006) afirmam que: 

“(...) Não tomamos autonomia como o contrário de dependência, ou como 
liberdade absoluta. Ao contrário, entendemos autonomia como a 
capacidade do sujeito lidar com sua rede de dependências. Autonomia 
poderia ser traduzida, segundo esta concepção, em um processo de co-
constituição de uma maior capacidade dos sujeitos compreenderem e 
agirem sobre si mesmo e sobre o contexto conforme objetivos 
democraticamente estabelecidos” (2006)  
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Em uma pesquisa realizada em 2010 constatou-se que nas SRTs os moradores 

são acompanhados por cuidadores sem formação na área de saúde, alguns 

apresentam uma formação técnica na área de enfermagem, entretanto não é pré 

requisito. 

Segundo a pesquisa realizada por Furtado (2006), embora os SRTs sejam um 

dispositivo consolidado no Brasil existem grandes desafios que afetam a garantia de 

acesso a esse recurso. O primeiro desafio apontado diz respeito ao financiamento e 

gestão desse dispositivo devido à baixa prioridade dos municípios em implementar o 

SRT e a dificuldade em desenvolvimento de uma rede de saúde mental. 

Outro desafio está ligado à legislação e normas. Em suma, a nomenclatura 

“serviço” distancia ações que respeitem a lógica de uma moradia. Além disso, as 

atuais legislações que giram em torno da implementação da SRT impedem a 

contratação de recursos humanos que efetivamente supram as necessidades do 

dispositivo. 

Outro desafio apontado é a dificuldade de envolvimento do dispositivo com a 

comunidade. Por vezes locatários se recusam a alugar seus imóveis sabendo que são 

moradores egressos de internações psiquiátricas. Ademais, há também uma 

retrariedade dos vizinhos que evitam relacionar-se com as SRTs. 

Tendo como base os pressupostos apresentados neste capítulo acerca dos 

princípios norteadores da Reforma Psiquiátrica até a criação das SRTs, a indagação 

deste estudo está no universo do conhecimento que provém da relação entre os 

cuidadores e seu local de trabalho, a SRT. Instituição essa que é fruto do significado 

da desinstitucionalização.  

 

 

 

 

 

 

2. PSICODINÂMICA DO TRABALHO 

 

 

2.1 Breve histórico e principais conceitos 
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Este capítulo tem por objetivo apresentar um breve histórico do referencial 

teórico utilizado nesta investigação e discutir sobre seus principais conceitos. A 

Psicodinâmica do Trabalho (PDT), referencial teórico inspirado na Psicanálise, teve 

como seu fundador o médico francês Christophe Dejours. Por volta dos anos 70 

influenciado pelos eventos de Maio de 68 na França aos poucos surgem os primeiros 

debates sobre as condições psicológicas do trabalho e as consequências que os 

mesmos teriam na saúde. 

 Inicialmente a psicodinâmica do trabalho situava-se no campo da 

psicopatologia do trabalho, disciplina inaugurada nos anos 50 pelos artigos dos 

psiquiatras L. Le Guillant, P. Sivadon e J. Bégoin. A psicodinâmica do trabalho traz 

importantes contribuições sobre saúde mental e trabalho desde a década de 80, uma 

vez que Dejours tem produzido diferentes pesquisas e conceitos sobre o tema. O 

importante estudo publicado por Dejours em 1980 “A loucura do Trabalho” teve como 

base a psicopatologia do trabalho e portanto, a pesquisa das síndromes e doenças 

provenientes do trabalho.  

A medida em que Dejours desenvolvia seus estudos, o autor constatou que 

grande parte dos trabalhadores mesmo em situações de sofrimento, não adoeciam, 

passando assim o enigma da normalidade ser central nas investigações da 

Psicodinâmica. Entende-se normalidade portanto segundo (Dejours, 2008a, p.53) por 

“um equilíbrio instável, fundamentalmente precário, entre o sofrimento e as defesas 

contra o sofrimento”. 

A psicodinâmica do trabalho tem como núcleo central de análise a questão do 

sofrimento produzido pelo conflito entre o funcionamento psíquico do sujeito e a 

organização do trabalho. Para essa análise, conta com o apoio da psicanálise e de 

outras áreas. É importante destacar que Dejours ao ampliar o foco da doença para a 

noção de sofrimento permitiu que na década de 90 ocorresse o deslocamento da 

psicopatologia centrada no adoecimento para a psicodinâmica do trabalho centrada 

na normalidade enigmática. 

A psicodinâmica do trabalho é uma clínica, teoria e método recente constituída 

há mais de 20 anos e seus conceitos sofreram mudanças de acordo com o apanhado 

advindo das pesquisas realizadas.   

A PDT Compreende o trabalho como central na construção da identidade do 

sujeito. Para Dejours (2004b, p.28), o trabalho é tudo aquilo que implica “gestos, 
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saber-fazer, um engajamento do corpo, a mobilização da inteligência, a capacidade 

de refletir, de interpretar e de reagir às situações; é o poder de sentir, de pensar e de 

inventar...” 

A centralidade do trabalho é percebida na construção da identidade, na 
realização de si mesmo e na saúde mental – ou mesmo na saúde somática. 
(...) O trabalho jamais é neutro, considerado desse ponto de vista. Ou joga a 
favor da saúde ou, pelo contrário, contribui para sua desestabilização e 
empurra o sujeito para a descompensação (Dejours, 2008a, p.140). 

 

  Segundo Dejours (2007, p.13) a finalidade da psicodinâmica do trabalho é tratar 

o “trabalho enquanto atividade humana da qual se busca interpretar clinicamente as 

causas, os fracassos e as vitórias; reconhecer o que implica para o trabalho o fator de 

ser um trabalho vivo. ” 

O trabalho pode ser fonte tanto de felicidade e bem-estar como pode também 

ser fonte de dor e sofrimento. 

O trabalho é o modo de ser do homem, e como tal, invade e permeia todos 
os níveis de sua atividade, de seus afetos, de sua consciência, o que torna o 
problema difícil de pesquisar porque permite que os sintomas se escondam 
por todos os lugares [...] por ser onipresente, o trabalho e seus efeitos são 
difíceis de detectar. (CODO; JAQUES, 2002, p. 25). 

 
 A partir dos 80, influenciado pela ergonomia francesa, os pesquisadores se 

interessaram a compreender o distanciamento entre o trabalho prescrito (normas e 

regras para o exercício do trabalho) e o trabalho real de fato que se mostra imprevisível 

e desconhecido. Ou seja, a psicodinâmica do trabalho contempla o entendimento de 

que em suma trabalhar é um constante enfrentamento do real. Como afirma Dejours, 

(1997, p.40) “trabalhar é antes de tudo, fazer a experiência do sofrimento; é a etapa 

inevitável e comum a todos aqueles que trabalham. ” 

Tendo em vista essa lacuna entre o prescrito e o real segundo Cruz Lima (2011, 

p.50) “a organização do trabalho mostra-se repleta de contradições, como uma rede 

complexa de normas e prescrições que seguidas de forma estrita inviabilizaria o 

trabalho. ” 

A organização do trabalho é entendida por Dejours e Abdoucheli (1994) em 

dois aspectos, de um lado:  

… a divisão do trabalho: divisão de tarefas entre os operadores, repartição, 
cadência e, enfim, o modo operatório prescrito; e do outro lado a divisão de 
homens: repartição das responsabilidades, hierarquia, comando e controle. 
(p.125) 

 
Surge então uma nova concepção do trabalho segundo Dejours (2008a, p.67-

68) como “a atividade manifestada por homens e mulheres para realizar o que ainda 
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não está prescrito pela organização do trabalho (...) é criação do novo, do inédito”. 

 Sendo assim, trabalhar é um constante enfrentamento do real vivenciado a 

partir do sofrimento pois como afirma Dejours (2007):  

trabalhar é, antes de tudo, fazer a experiência do sofrimento; é a etapa 
inevitável e comum a todos aqueles que trabalham. É uma invariante da 
situação. Todavia, o que não se pode prever é o destino desse sofrimento. 
(p.19) 

 

Retomando a análise do sofrimento, este é um conceito que também 

acompanhou o desenvolvimento da psicodinâmica. A priori apenas entendido como 

sofrimento patogênico, com o passar do tempo surge também a constatação de que 

o sofrimento pode seguir o caminho da expressão de criatividade e inteligência. 

Segundo Dejours (1992), o sofrimento no trabalho possui duas dimensões: uma 

temporal e uma espacial.  A dimensão temporal articula dados relativos à história 

singular e situação atual do sujeito. A dimensão espacial se reflete no fato de que o 

sofrimento não é só vivido apenas dentro das organizações, mas também fora tendo 

impacto no espaço social e doméstico do trabalhador.  

O sofrimento sempre esteve e continua presente no trabalho. É inevitável pois, 

a experiência com o real traz consigo o fracasso e a impotência. Como pondera 

Dejours (2007, p.19), “trabalhar é, antes de tudo, fazer a experiência do sofrimento; é 

a etapa inevitável e comum a todos aqueles que trabalham. É uma invariante da 

situação. Todavia, o que não se pode prever é o destino desse sofrimento”. 

Portanto, o sofrimento é uma vivência subjetiva sentida de forma singular e que 

se encontra entre a doença mental e o bem-estar. Bem-estar esse que jamais é 

atingido em relação a saúde mas o que se contempla é um ideal necessário. 

Sobretudo é um estado de luta contra as pressões da organização que muitas vezes 

aproxima o indivíduo da patologia.   

Esse sentimento de fracasso sentido pelo enfrentamento com o real do trabalho 

inicialmente é sentido de forma passiva ou seja, simplesmente sentida. Após uma 

série de sentimentos surgirem mobiliza-se uma reação que faz com o sujeito saia do 

estado de passividade para a busca pela transformação.  

  Diante do exposto é possível compreender então que o sofrimento não é só 

uma consequência ruim mas dependendo das condições que a organização oferece 

para o trabalhador utilizar sua inteligência é possível com o uso da criatividade e 

assim, transformar a experiência dolorosa em prazer. Em outras palavras há dois 

possíveis caminhos para o sofrimento e giram em torno da possibilidade de superá-lo 
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e tolerá-lo. Dejours (1992) denomina “sofrimento criativo, a possibilidade de o 

indivíduo elaborar soluções originais que favorecem ou restituem sua saúde. ”Para 

Dejours e Abdoucheli (1994, p. 130) o trabalho exige “o funcionamento do corpo todo 

no exercício de uma inteligência que se desdobra para enfrentar o que não está dado 

pelo trabalho prescrito. ” 

Porém, é imprescindível que essa inteligência seja reconhecida e retribuída 

simbolicamente. Respeitando a ideia de contribuição/retribuição o sujeito mobiliza a 

sua subjetividade para cooperar e para se empenhar em prol da organização. Ou seja, 

é pelo reconhecimento, seja pela chefia ou pelos pares, que o sofrimento pode se 

tornar uma via de prazer.  

Cada vez que, na sua atividade de trabalho, o trabalhador leva a cabo a 
resolução de problemas que lhe são colocados (atividade de concepção) e 
que obtém em troca um reconhecimento social do seu trabalho, é também o 
sujeito sofredor, mobilizador de seu pensamento, que recebe um 
reconhecimento subjetivo de sua capacidade para conjurar a angústia e 
dominar seu sofrimento (...) de teatro em teatro, de situação de trabalho em 
situação de trabalho, de reconhecimento em reconhecimento (...)conferem, 
graças à sua concretude e à sua inscrição durável na realidade, uma grande 
consistência e uma maior estabilidade à identidade (Dejours, 1996, p.159). 

 

Entretanto, quando não há condições para que os trabalhadores possam 

criativamente usar sua inteligência é o momento em que é necessário a criação de 

mecanismos de defesa criando estratégias coletivas e individuais para que seja 

possível fugir do caminho patologias. 

De acordo com Dejours (1994): 

A diferença fundamental entre um mecanismo de defesa individual e uma 
estratégia coletiva de defesa é que o mecanismo de defesa está interiorizado 
(no sentido psicanalítico do termo), ou seja, ele persiste mesmo sem a 
presença física de outros, enquanto a estratégia coletiva de defesa não se 
sustenta a não ser por um consenso, dependendo assim, de condições 
externas. (p.129) 

 
Em suma, quando é possível ser reconhecido diante do uso da criatividade, o 

trabalhador vivencia sentimentos de prazer mas quando este espaço não é propiciado 

e resta apenas a via da negação o caminho para o sofrimento patogênico se estreita. 

Esses anos de mudanças permeiam também a construção de conceitos que 

denominam as principais patologias que podem ser vistas atualmente. 

Essas patologias podem ser divididas em quatro categorias. A primeira delas é 

denominada patologias da sobrecarga, resultado de modelos de trabalho que visam 

cada vez mais o aumento da carga de trabalho para ser exercido no menor tempo 

possível. A segunda categoria é chamada de patologias pós-traumáticas e estão 
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ligadas as constantes agressões que cotidianamente os trabalhadores são vítimas em 

seu ambiente de trabalho. 

Seguindo para a terceira categoria vemos as patologias do assédio. É 

importante salientar que o assédio sempre existiu mas, hoje são mais frequentes as 

patologias ligadas a solidão e a fragilização do ser. E por último a quarta categoria 

ligada às depressões e aos casos de suicídio.   

 

2.2 Reconhecimento e Coletivo de Trabalho 

  O objetivo deste tópico é discutir a relação entre o reconhecimento e o coletivo 

de trabalho apresentando suas diferentes dimensões.  

A psicodinâmica do trabalho desde os anos 90, vem estudando o prazer e o 
reconhecimento. Esses dois conceitos se articulam e são centrais para 
compreensão do sofrimento no trabalho, uma vez que operam como condição 
para a ressignificação desse sofrer e para transformar a organização do 
trabalho. Essa condição faz parte do jogo que envolve as vivências de prazer-
sofrimento, e consequentemente, a saúde e emancipação do trabalhador. ” 
(Mendes, 2008).   

 

  É importante pensar o trabalho como uma forma de relação social, ou seja, a 

experiência do trabalho não se restringe a uma experiência individual mas também a 

uma relação com os pares. Essa relação social evidencia uma construção entre os 

pares de modos de preencher essa lacuna entre o prescrito e o real é o que define o 

coletivo de trabalho. De acordo com Cruz Lima (2011): 

O coletivo de trabalho não é simplesmente um grupo, uma 
produção natural, ele repousa sobre as inteligências individuais, 
tem o seu risco nas divergências encontradas entre o modus 
operandi de cada membro do grupo e a possibilidade de êxito na 
construção de compromissos e pactos para encontrar as 
soluções dos problemas advindos da atividade, de uma 
construção comum de regras de trabalho. (p.59) 
 

  O coletivo de trabalho só é possível quando apesar dessas divergências é 

possível construir uma dinâmica comum. Esta dinâmica é constituída segundo Cruz 

Lima (2011, p.59) “por um lado, pela coordenação (prescrita) que é exercida pela 

chefia e, por outro, pela cooperação (efetiva) – de extrema importância e que, muitas 

vezes, diverge da coordenação. ”Para Dejours (1999, p.29) “a cooperação supõe que 

os quebra-galhos sejam visíveis entre os membros do coletivo do trabalho, que sejam 

visíveis a confiança e, especificamente, a atividade deôntica. ”  

Segundo Cruz Lima (2011) “as condições para a cooperação no trabalho 

referem-se às seguintes dimensões: a visibilidade, a confiança e o espaço de 
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discussão. Surge, então, a dinâmica do reconhecimento, conceito central para as 

vivências de prazer no trabalho (MENDES, 2007).  

A psicodinâmica do trabalho elucida dois tipos de reconhecimento: o 

reconhecimento proveniente de outros níveis hierárquicos (chefia, clientes etc) que 

são baseados no julgamento de utilidade; e o reconhecimento de estética, que advém 

dos pares que conhecem muito bem o trabalho. Assim, quando o trabalhador tem o 

seu trabalho reconhecido pela qualidade e por seus esforços, suas angústias, medos, 

dúvidas, decepções e desânimos adquirem sentido para ele (DEJOURS, 1994).  

Quando a qualidade de meu trabalho é reconhecida, também meus esforços, 
minhas angústias, minhas dúvidas, minhas decepções, meus desânimos 
adquirem sentido. Todo esse sofrimento, portanto, não foi em vão; não 
somente prestou uma contribuição à organização do trabalho, mas também 
fez de mim, em compensação, um sujeito diferente daquele que eu era antes 
do reconhecimento. O reconhecimento do trabalho, ou mesmo da obra, pode, 
depois ser reconduzido pelo sujeito ao plano da construção de sua identidade 
(Dejours, 1998, p. 34). 

 

  A visibilidade está relacionada ao espaço coletivo que promove o 

compartilhamento do conhecimento sobre o real do trabalho. Segundo Oliveira (2003): 

Quando ocorrem os achados individuais, ou seja, as descobertas de macetes, 
bricolagens (o real do trabalho), estes precisam passar pela ordem da 
visibilidade, pela demonstração, precisam ser conhecidos pelo coletivo de 
trabalho, discutidos e colocados à prova, de maneira a não pôr em risco a 
organização.  

 

Para que ocorra a cooperação, é necessário outro elemento a confiança. Esta 

deve perpassar as relações entre os próprios pares e entre os chefes hierárquicos. É 

sobre essa perspectiva das competências éticas que se estabelece a confiança. 

Portanto, a confiança é resultado da construção coletiva dos macetes, normas, 

acordos e arranjos que estão ligados as maneiras de executar o trabalho. 

Para que seja possível essa cooperação, é preciso no mínimo a construção de 

um espaço público para que possam ser debatidas livremente as opiniões, as 

contradições que possam haver e as dúvidas. É preciso portanto um espaço em que 

a palavra possa circular livremente, “espaço este de deliberação coletiva, baseado na 

intercompreensão dos sujeitos” (Dejours, 1997, p. 71).  

A Psicodinâmica do Trabalho tem por foco a subjetividade do trabalhador que 

durante muito tempo não foi a grande chave de preocupação dos modelos tradicionais 

antigos. Considerar o sofrimento vivido pelo trabalhador é um diferencial que a 

Psicodinâmica do trabalho trouxe para o campo de estudos da saúde do trabalhador.  
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3. METODOLOGIA 

 

 

3.1 O problema da investigação 
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O principal problema a ser investigado nessa pesquisa é analisar a vivência do 

cuidador de uma residência terapêutica, ou seja, indagar seus processos de trabalho 

e de subjetivação no cumprimento do ofício. 

A importância da realização desse trabalho e da escolha dessa população-alvo 

para pesquisa se deu primeiramente pela falta de bibliografia e de pesquisa científica 

sobre essa categoria profissional e além disso, pelo desejo da autora de aproximar-

se da rede de saúde mental do município a fim de contribuir com a produção de 

conhecimento. 

O método de investigação utilizado favorece o acesso a experiência desses 

trabalhadores por meio de suas próprias falas. Com isso, foi então possível também 

propiciar um espaço de discussão e de compartilhamento de experiências de uma 

categoria profissional que sente-se ainda sem visibilidade mas que sem o qual não 

seria possível funcionar o Serviço de Residência Terapêutica. 

Portanto, o objetivo geral desta pesquisa é analisar a psicodinâmica do trabalho 

dos cuidadores em saúde mental do Serviço de Residência Terapêutica de Rio das 

Ostras estado do Rio de Janeiro e suas vivências no ofício do cuidado. 

Os objetivos específicos apresentados são: 

a) Analisar a organização do trabalho e as principais tarefas realizadas pelos 

cuidadores.  

b) Analisar o coletivo de trabalho e seu modo de funcionamento. 

c) Identificar as formas de sofrimento existentes desses trabalhadores e suas 

formas de enfrentamento. 

d) Compreender como os cuidadores entendem e como se relacionam com 

uma Residência Terapêutica. 

 

 Para análise da problemática levantada nesta pesquisa considera-se 

necessário apresentar os principais conceitos teóricos a serem utilizados. Esses 

conceitos teóricos estão diluídos de forma mais aprofundada nos capítulos teóricos 

dessa pesquisa anteriormente norteados principalmente pelas obras de Dejours. 

 O primeiro conceito a ser elencado para nortear as análises desta pesquisa é 

o de organização do trabalho. Dejours (1987) caracteriza organização do trabalho 

como a forma em que o trabalho é dividido, as tarefas necessárias para o ofício, os 
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níveis de hierarquia dentro da organização e as relações de poder.  

 Também é necessário trazer o conceito de sofrimento que constitui-se como 

uma consequência da vivência do trabalhador dentro de um ambiente que lhe é 

ameaçador à saúde seja por pressões advindas da organização de trabalho ou por 

vezes também pelo sentimento de incapacidade frente ao real. Há duas vias para esse 

sofrimento segundo a Psicodinâmica do Trabalho: a via pelo qual esse sofrimento se 

transforma em fonte de prazer por meio do sofrimento criativo e a via em que esse 

sofrimento só encontra como caminho para a construção de estratégias defensivas e, 

dada a gravidade da situação, o desenvolvimento de patologias. 

 Outro conceito presente na análise dessa pesquisa é o de coletivo de trabalho. 

Esse coletivo refere-se às regras e normas que organizam as relações entre os 

trabalhadores dentro da organização. Ou seja, como é a dinâmica de cooperação e 

de coordenação desse coletivo de trabalho. 

Por fim, o reconhecimento é uma das vias do sofrimento tornar-se fonte de 

prazer. Este reconhecimento pode ser tanto da ordem do material e como também da 

ordem simbólica. Respeitando a ideia de contribuição/retribuição o sujeito mobiliza a 

sua subjetividade para cooperar e para se empenhar em prol da organização.  

 

3.2 O campo da pesquisa 

 

 A pesquisa foi realizada no Serviço de Residência Terapêutica do Município de 

Rio das Ostras inaugurado em 19 de fevereiro de 2016 e vinculada à Secretaria de 

Bem Estar Social (SEMBES). A prefeitura pressionada pela adesão a lei 

antimanicomial recebeu do Ministério Público internos de longa duração 

principalmente da Clínica Ego em Tanguá e do Hospital Psiquiátrico Colônia Juliano 

Moreira situado em Jacarepaguá no município do Rio de Janeiro. Sendo assim, a 

clientela moradora da residência são ex-internos de longa duração advindos dos 

hospitais psiquiátricos supracitados.  

 Inicialmente estes internos passaram cerca de três meses em uma casa 

próxima ao Pronto-Socorro de Rio das Ostras na Rua São Francisco sob os cuidados 

dos enfermeiros e contratados. Posteriormente, a prefeitura em 2016 cedeu um antigo 

imóvel na Rua Maria Letícia que anteriormente funcionava o COGA - Coordenadoria 

de Gestão, Avaliação e Auditoria para que fosse a casa que receberia os residentes 
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definitivamente. Este imóvel próximo a praia do centro da cidade possui estrutura de 

uma casa comum, com três quartos, banheiro, sala, cozinha, ampla varanda e um 

anexo aos fundos onde funciona as salas administrativas ocupadas pela 

coordenadoria da residência. A coordenadora da residência ocupa o cargo desde a 

inauguração e é técnica de enfermagem. 

Entretanto, durante a realização dessa pesquisa de acordo com o relato da 

coordenadora constatou-se que a Prefeitura manifestou desejo de retomar o COGA 

para sua sede de origem e portanto a SRT deveria iniciar o processo de procura por 

outro imóvel para moradia dos seis moradores que atualmente vivem.  

Atualmente o quadro de funcionários da SRT é composto por oito cuidadores, 

duas auxiliares de serviços-gerais e a coordenadora do serviço. A pesquisa foi 

realizada com os cuidadores que trabalham na SRT. Ao todo seis cuidadores dos oito 

que compõem o quadro de funcionários participaram da pesquisa. Desses seis 

cuidadores, quatro são mulheres e dois são homens com uma média de idade que 

varia de 40 à 50 anos exceto uma cuidadora que possui 28 anos. Todos os cuidadores 

possuem ensino superior com formação nos cursos de Serviço Social, Pedagogia, 

Zootecnia, Biologia, Arquitetura e Enfermagem.  

O cuidador mais antigo na SRT trabalha lá há um ano e cinco meses desde a 

inauguração e ficou com o compromisso de passar para os demais que aos poucos 

iam sendo contratados quais eram as atribuições do cargo. Os outros cuidadores 

possuem em média um ano de trabalho na RT. 

3.3 Etapas da pesquisa 

 

Esta é uma pesquisa de orientação qualitativa que para Minayo: 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis (1998, p.21 e 22).  

 
Portanto, o caminho da pesquisa é acessar a vivência a partir da própria fala 

dos trabalhadores. Sendo assim, o foco é o sentido que esses trabalhadores têm para 

o trabalho que exercem utilizando como fonte direta os dados o próprio ambiente onde 

se realiza a atividade.  

Para Mendes (2010) a fala é: 
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um processo de revelação e tradução dos seus aspectos visíveis e invisíveis, 
que expressam uma dinâmica particular, inserida numa intersubjetividade 
própria a cada contexto, e que o permite acesso aos processos de 
subjetivação, às vivências de prazer-sofrimento, às mediações e ao processo 
saúde-adoecimento. (p. 65) 

 

  Portanto, este é um estudo de caso sobre o trabalho vivo dos cuidadores de 

uma residência terapêutica que seguiu as seguintes etapas: 

 

 Etapa 1: Pré-pesquisa  

Nesta primeira etapa foi realizada uma investigação teórica sobre o tema, foi 

feita uma visita prévia ao local da pesquisa para negociação com a coordenadoria do 

serviço a fim de obter aprovação para a realização do estudo e um conhecimento 

prévio da organização de trabalho. Após essa visita ao local constatou-se que embora 

a coordenadora da SRT estivesse disposta a promover a realização da pesquisa seria 

necessária uma reunião com a instância superior portanto a Coordenadora de Saúde 

Mental do município de Rio das Ostras pois ela seria a pessoa responsável em ceder 

a liberação para estudo no campo após uma sistemática apresentação dos objetivos 

do trabalho monográfico e qual população seria pesquisada.  

  Após a aprovação do pré-projeto de pesquisa foi realizada outra reunião com a 

coordenadora da SRT para avaliar os melhores horários visto que a rotina da casa 

demanda flexibilização de horários e também traçar concomitantemente assuntos de 

interesse comum do serviço para pesquisa. Essas visitas prévias ao campo 

contribuíram para o entendimento prévio da organização do trabalho e familiarização 

com a rotina da casa já que a pesquisadora em questão é estranha aos moradores da 

casa e por sua vez isso poderia causar algum incômodo a eles.  

Neste sentido, estas visitas ao local de trabalho se inspiraram na posição de 

Dejours. Segundo este autor um dos objetivos da pré-pesquisa, a primeira etapa de 

seu método, é de “adquirir a base concreta necessária para compreender de que falam 

os trabalhadores que participam da pesquisa e de ter à mão uma representação em 

imagens das condições ambientais do sofrimento” (2008a, p.108). 

 Quando apresentada a proposta da pesquisa, a coordenadora da SRT 

demonstrou interesse de que fosse realizado uma pesquisa com os cuidadores por 

também acreditar que há pouca bibliografia sobre esses trabalhadores. Além também 

da mesma acreditar ser de grande importância de alguma forma legitimar a existência 

do serviço. 
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  Foi concluído então que os melhores horários para realização da pesquisa 

seriam no turno da manhã pois seria o momento de maior tranquilidade para os 

cuidadores, todos os dias da semana de plantões até que fosse possível atingir o maior 

número de cuidadores. Portanto, as visitas a instituição aconteceram durante duas 

semanas em horários próximos no turno da manhã. 

 

Etapa 2: Realização das entrevistas 

  O método utilizado para a coleta de dados nesta pesquisa foi a entrevista semi-

estruturada. Minayo (1994) entende que a entrevista privilegia a obtenção de 

informações através da fala individual, a qual revela condições estruturais, sistemas 

de valores, normas e símbolos e transmite, através de um porta-voz. 

Optou-se pela realização de entrevista semi-estruturada seguindo um roteiro 

temático (anexo I) com base no referencial teórico adotado e embasado nos objetivos 

propostos. Considera-se que esta modalidade permite que o pesquisador se sinta livre 

para desenvolver outras indagações de acordo com o curso da entrevista assim como 

favorece a construção das respostas com mais autonomia por parte do entrevistado.  

Ao todo foram realizadas seis entrevistas com os cuidadores que em média 

tiveram duração de 40 à 50 minutos de duração e foram gravadas após autorização 

de cada entrevistado e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(anexo II). 

Por se tratar de uma entrevista realizada in loco ao ambiente de trabalho e 

que este ambiente de trabalho se trata de uma casa o qual possui rotina própria, em 

diversos momentos durante as entrevistas ocorreram pausas para que os cuidadores 

pudessem voltar sua atenção a realização de sua tarefa.  

Porém, como estabelecido no momento da apresentação da proposta para 

cuidador foi de grande preocupação da pesquisadora explicitar que os mesmos 

poderiam ficar à vontade. Por diversas vezes era difícil escutar uns aos outros visto 

que paralelamente a entrevista muita outras situações aconteciam as voltas.  

No entanto, além da entrevista parte da análise dessa pesquisa também se dá 

pela observação participante que propicia conhecimento sobre o campo de trabalho 

nos mais diferentes modos de captação. Sendo assim, as situações mais distintas que 

ocorriam durante a entrevista também serviram para uma maior aproximação com 

este contexto de trabalho.   
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Ocorreram também diversas situações inesperadas durante as entrevistas 

que fizeram com que o local das entrevistas variasse. Algumas entrevistas foram 

realizadas na sala da casa, outras na varanda ou mesmo debaixo de uma árvore no 

quintal. O fato de transitar por diferentes cenários da residência fez com que em suma, 

a pesquisadora por duas semanas também fizesse parte da rotina da casa. Isso quer 

dizer que, em situações de imprevisibilidade o pesquisador não está alheio a sanar 

alguma necessidade do morador pois como qualquer pessoa que esteja naquela casa, 

é necessário ajudar.   

O conteúdo das entrevistas foi analisado segundo a Análise dos Núcleos de 

Sentidos - ANS que é uma técnica de análise de conteúdo proposta por Mendes 

(2007). Esta técnica é uma adaptação da análise de conteúdo desenvolvida por Bardin 

(1977).  

A ANS de acordo com Mendes (2010) consiste no desmembramento do texto 

em unidades, em núcleos de sentido formados a partir da investigação dos temas 

psicológicos sobressalentes no discurso. Além disso, Mendes (2010) também afirma 

que a finalidade é agrupar o conteúdo latente e manifesto do texto, com base em 

temas constitutivos de um núcleo de sentido, em definições que dêem maior suporte 

às interpretações. 

É importante salientar que os entrevistados ao concordarem em participar da 

entrevista assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido no qual fica 

assegurado a preservação da identidade de cada entrevistado e que portanto, não 

serão apresentados os nomes reais dos cuidadores.  

Para o tratamento da análise dos dados foram feitas três etapas: 1) a pré-

análise: que consistiu em organizar o material analisado e a elaborar os indicadores 

que foram interpretados; 2) exploração do material: classificação e categorização das 

falas segundo os indicadores; 3) tratamento dos resultados: interpretação apoiada no 

referencial teórico (Mendes, 2010). 

O processo de análise dos dados foi realizado através de inúmeras releituras 

das entrevistas, a fim de aproximar-se ao máximo do real do trabalho desses 

cuidadores. Após a leitura atenta desse material foi possível identificar as 

verbalizações significativas e mais destacadas pelos entrevistados, o que permitiu a 

criação das categorias de análise. Após essa etapa, foram classificadas as falas e 

agrupadas em categorias de acordo com seus aspectos de semelhança.  
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Para apresentar os participantes desta pesquisa foram utilizados nomes 

fictícios inspirados em importantes nomes da Reforma Psiquiátrica e artistas que 

simbolizam a luta pelos direitos, pela desinstitucionalização e pela humanização nas 

diversas esferas da saúde mental. Como forma de homenagem foram escolhidos os 

nomes de: Nise da Silveira, Bispo do Rosário, Emygdio de Barros, Elzinha, Adelina 

Gomes e Marlene de Almeida. 

Nise da Silveira foi uma médica psiquiatra alagoana (1905-1999) que 

revolucionou a experiência da loucura no Brasil. Se rebelando contra os tratamentos 

psiquiátricos violentos e propôs um tratamento mais humanizado com o uso arte como 

terapia. Essa pequena senhora agigantou-se perante aos modelos psiquiátricos da 

época deu voz às emoções aos pacientes. Emygdio de Barros e Adelina Gomes são 

alguns exemplos de artistas que nasceram diante das oportunidades da terapia pelas 

artes plásticas que Nise ofereceu. 

   (Imagem de Emygdio de Barros) 

 

O sergipano Bispo do Rosário (1909-1989) foi um interno da colônia 

psiquiátrica Juliano Moreira no Rio de Janeiro. Foi descoberto tardiamente para o 

universo das artes apenas no início da década de 80. Tamanha importância de suas 

obras Bispo ganhou seu próprio Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea.                          
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Elzinha e Marlene de Almeida são ex-internas do Hospício de Barbacena onde 

crescerem desde a infância. Hoje morando em residências terapêuticas da cidade de 

Barbacena - MG compartilham as histórias de dor e sofrimento que passaram nesses 

anos de enclausuramento. 

(Obra Manto de Apresentação de Bispo do Rosário) 

Assim sendo, a investigação contou com todas as etapas descritas acima (pré-

pesquisa, realização das entrevistas e análise dos dados) e ocorreu ao longo do 

primeiro semestre de 2017.  
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4. RESULTADOS 

 

 

 Este capítulo apresenta os resultados obtidos a partir da realização da 

entrevista semi-estruturada com os seis cuidadores do Serviço de Residência 

Terapêutica de Rio das Ostras. 

Inicialmente este capítulo apresenta uma caracterização da rotina e os dados 

referentes a SRT onde estes cuidadores trabalham. Posteriormente, discorre sobre as 

categorias de análise construídas a partir do método de Análise dos Núcleos de 

Sentido proposta por Mendes (2010).  

 

4.1 O cenário da pesquisa 

 

 A SRT de Rio das Ostras é uma dependente direta do CAPS. Os moradores 

são levados todos os dias para que lá possam acessar seus técnicos de referência 

como psiquiatra, psicólogo, enfermeiro entre outros, além de participar das atividades 

proporcionadas pelo CAPS.  

A casa tem fundação antiga e é composta por dois quartos, sala, cozinha, 

banheiro, ampla varanda e um anexo atrás do quintal onde fica o setor administrativo. 

Existe uma boa disposição de móveis mas observa-se que alguns dos mobiliários são 

provenientes de outros órgãos da prefeitura como um “padrão”.  

A cor da casa se manteve com as cores da gestão que inaugurou o dispositivo: 

branco e azul. Por vezes durante as entrevistas algumas pessoas paravam em frente 

ao portão para perguntar se ali era a Farmácia Popular ou outro órgão. Atribui-se 

esses equívocos as cores das paredes que ainda caracterizam aquela casa como 

pertencente à prefeitura.  

Os portões da RT ficam abertos ao longo do dia e os muros possuem grades 

baixas. Devido a sua localização no centro da cidade, a RT conta com lojistas como 

seus vizinhos que volta e meia observam a rotina dos moradores. 

A alimentação é provida pelo Hospital Municipal que todos os dias leva as 

refeições: os almoços, sobremesas e frutas. A compra dos alimentos necessários para 

demais refeições é administrado pela própria coordenação que por vezes conta com 

a participação dos cuidadores para comprar os alimentos no supermercado. 
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Os cuidadores trabalham em regime plantonista com escala de 24X72 horas e 

sempre em duplas intercaladas que entram às 8h da manhã. Além dos plantonistas, 

uma cuidadora é PCD - Pessoa Com Deficiência e trabalha em um regime mais 

comercial de 8h às 17h. Portanto, a SRT funciona 24 horas por dia e todos os dias da 

semana como uma casa como qualquer outra. 

Segundo relato dos próprios cuidadores, os mesmos são contratados pela 

SEMBES - Secretaria de Bem-Estar Social como apoio ou auxiliar de serviços gerais 

e não com a nomenclatura oficial do ofício de cuidador.  

As tarefas dos cuidadores nem sempre possuem horários fixos mas as 

principais atividades giram em torno dos seguintes horários.  

 

 

Horário Tarefas 

8h Troca de turno dos cuidadores 

 
9h 

O café da manhã é servido e os 
moradores são preparados para se 
dirigirem ao CAPS.  

 
12h 

Os cuidadores recebem o carro da 
Prefeitura que traz do Hospital Municipal 
as refeições para o almoço. 

 
De 12h às 14h 

Os cuidadores se organizam para 
revezar para almoçar pois os mesmos 
não comem no trabalho.  

16h Os cuidadores acompanham o lanche 
da tarde.  

19h Os cuidadores servem o jantar. 

21h  Os cuidadores preparam os moradores 
para dormir.  

Quadro 1. Apresentação da rotina geral dos cuidadores. 

 

Vale ressaltar que entre esses horários fixos existem atividades que são 

requisitadas a qualquer momento além do cuidado com os horários dos remédios dos 

moradores. Essas atividades estão diretamente ligadas ao grau de limitação e 

autonomia que cada morador possui. Sendo assim, o morador acamado exige 

cuidados como troca de fraldas, banho, refeição que é dada na boca e etc. Para 
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aqueles que possuem mais autonomia o trabalho do cuidador está associado a 

vigilância e apoio quando necessitado. 

 

4.2 Os Núcleos de Sentidos 

 

Núcleo de Sentido 1 - “Cai de paraquedas total” (cuidadora Marlene) 

 

Definição: Este núcleo descreve a forma abrupta que esses trabalhadores 

ingressaram como cuidadores. A maioria não planejou atuar nesta atividade mas por 

estarem desempregados viram nessa contratação uma oportunidade de retornar ao 

mercado de trabalho. Todos os participantes possuem formação universitária que não 

está relacionada com o cuidado em saúde mental. Desta forma, começaram a atuar 

como cuidadores sem nenhuma capacitação prévia para o trabalho como cuidador em 

saúde mental. 

 

Verbalizações: “eu não estava em uma situação de escolha, eu estava na situação 

de abraçar qualquer coisa” (cuidador Emygdio) 

“Foi ficando difícil né ai eu tive que explorar outras áreas. Eu peguei o          

trabalho de cuidador mas nem eu nem sabia o que fazia..” (cuidadora 

Nise) 

“eu não imaginava sinceramente, porque eu só vi em televisão e jornal 

né ai você imagina? Aquelas pessoas agressivas…”(cuidadora 

Elzinha). 

 

Núcleo de Sentido 2 - “ O trabalho do cuidador é cuidar…” (cuidadora Nise)    

 
Definição: Este núcleo de sentido refere-se à organização do trabalho existente e às 

tarefas desempenhadas por esses profissionais. Identifica que a atividade 

considerada central é cuidar. Muitas vezes esses profissionais sentem-se na postura 

de verdadeiros pais desses moradores por conta do cuidado desempenhado e do 

vínculo estabelecido. As atividades de cuidado desempenhadas estão diretamente 

ligadas ao grau de limitação de cada morador.  

 

Verbalizações: “a gente auxilia, a gente controla um pouco horário de saída e de 
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chegada porque eles tem remédio para tomar em determinadas 

horas, a gente dá a comida nos horários certos para eles. ” 

(cuidadorEmygdio) 

 “a gente tem um paciente acamado que a gente tem que dar uma 

atenção maior como trocar fraldas, levar ao banheiro, dar banho e 

comida na boca.” (cuidadora Marlene) 

 “é alimentação, higiene, carinho e atenção que a gente tem por eles 

realmente.” (cuidadora Elzinha ) 

 
Núcleo de Sentido 3 - “Para tudo aqui um segura a barra do outro. ” (cuidadora 

Adelina) 

 

Definição: Este núcleo de sentido diz respeito ao coletivo de trabalho. Muito 

cooperativos, um sempre está à disposição do outro para ensinar o ofício e para cobrir 

as necessidades da rotina de trabalho. Os cuidadores consideram que existe na 

relação entre os colegas uma prática muito positiva de aprender com o colega o que 

minimiza a dificuldade por terem uma formação universitária que não contribui muito 

para o cumprimento do ofício. É visto como um espaço de muita troca de experiências 

e de conhecimentos entre eles, onde um apoia o outro na realização da atividade.    

 

Verbalizações: “eu estou aqui para aprender com eles também porque eles me 

ajudam dando orientação.”(cuidadora Elzinha) 

 “Aqui a gente trabalha legal, o bom daqui é essa flexibilidade” 

(cuidador Bispo)  

“Os nossos colegas de trabalho é que ajudam quem entra aqui.” 

(cuidadora Elzinha) 

 

Núcleo de Sentido 4 - “...aqui a gente é uma família sabe?” (cuidadora Adelina) 

 

Definição: Este núcleo de sentido trata da relação que o cuidador mantém com o 

morador. A grande preocupação dos cuidadores é de realmente sustentar a premissa 

básica da SRT de ser uma casa e portanto, que possua uma família nela morando. A 

entrega e os afetos de carinho e amor com os moradores evidenciam laços 

construídos de família. 
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Verbalizações:  “eu procuro me relacionar da melhor maneira possível com eles, 

brinco e pulo junto. A vida louca é mais gostosa.“ (cuidador Bispo) 

 “É tranquila. Eles são muito tranquilos, todos eles. (cuidadora 

Elzinha) 

 “quando tem que gritar eu grito com eles, quando é para brincar eu 

brinco com eles e a gente leva junto tudo na brincadeira.” 

(cuidadora Marlene) 

 

Núcleo de sentido 5 - “Eu queria ir a fundo nessa profissão sabe?” (cuidadora 

Adelina) 

 

Definição: Este núcleo de sentido evidencia o desejo dos cuidadores em qualificar-

se e buscar meios para capacitação nesta atividade. Entretanto, de acordo com as 

falas esses espaços de formação não são providos pela prefeitura. 

 

Verbalizações: “ é uma troca de experiências aqui o tempo todo por isso a gente 

precisa se reciclar.” (cuidador Bispo) 

 “capacitação para os cuidadores poderia ser algo continuado. Não 

precisa ser todo mês mas pelo menos duas vezes no ano. (cuidadora 

Nise) 

 “eu fiz os cursos na internet de psicologia analítica né? para começar 

a entender melhor o comportamento deles. (cuidadora Marlene) 

 

Núcleo de Sentido 6 - “...muito obrigado por você está me cuidando.” (cuidadora 

Adelina) 

 

Definição: Este núcleo de sentido trata do sentimento de ser reconhecido pelo 

trabalho que exerce. Em sua maioria, evidenciam que esse reconhecimento provém 

dos próprios colegas de trabalho e dos moradores que cuidam por meio da gratidão.  

 

Verbalizações: “Quando você é acionado dessa forma você sente que tem 

importância. Essas coisas às vezes nem o dinheiro paga. (cuidador 
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Bispo) 

 “É muito bom você chegar e ouvir um obrigado pelo trabalho que 

você está fazendo.” (cuidadora Adelina) 

“Aqui não tem essa questão de que se você trabalhou melhor você 

vai ter um aumento ou muda de cargo” (cuidadora Nise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Neste tópico iremos analisar cada núcleo de sentido elencado a partir dos 

relatos dos entrevistados evidenciando suas falas e discutir segundo os referenciais 

teóricos adotados na investigação.  

 

5.1 O ingresso no trabalho de cuidador 

“Cai de paraquedas total” (cuidadora Marlene) 

 

 Observa-se em todas as entrevistas a mesma questão: todos chegaram ao 

SRT em um momento de vulnerabilidade por conta do desemprego. A história que se 

constata no SRT é que os cuidadores não foram contratados para o trabalho de forma 

criteriosa levando em consideração a formação e a experiência no exercício do ofício. 

A contratação foi realizada segundo critérios de necessidade de pessoal para compor 

o quadro de servidores do dispositivo criado recentemente na prefeitura. Sendo assim, 

em situação de desemprego esses profissionais se dispuseram a concorrer às vagas 

abertas de cuidador.  

“Me vi desempregado e quando abriu as inscrições eu fiz inscrição para 

biólogo, professor e fiz para orientador social. Nós fomos chamados pela 

secretaria SEMBES e quando me telefonaram me perguntaram se eu queria 

ser cuidador porque a vaga que tinha era na Secretaria de Saúde e eles iriam 

nos ceder. Eu nao estava em uma situação de escolha, eu estava na situação 

de abraçar qualquer coisa (grifo nosso).” (cuidadorEmygdio) 

Os seis cuidadores possuem nível superior nas mais variadas áreas como 

Zootecnia, Serviço Social, Biologia, Enfermagem, Pedagogia e Arquitetura. Fica 

visível a frustração dos cuidadores por não estarem exercendo cargos condizentes 

com sua formação mas eles fazem questão de deixar expressamente claro a alegria 

de hoje serem cuidadores e de terem abraçado a oportunidade que conseguiram. 

Alguns por conta dessa aproximação com a saúde mental já não se veem mais 

exercendo cargos antigos ou de sua formação de origem. “Fico muito emocionada, eu 

não me vejo longe deles! se um dia eu precisar sair ou o meu contrato acabar (...) não 

sei como vai ser, não sei o que fazer, eu não me vejo mais na sala de aula. (cuidadora 
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Adelina) 

Outra questão relevante sobre o ingresso desses profissionais ao ofício de 

cuidador é a aproximação com a experiência da loucura. Primeiramente, poucos dos 

entrevistados realmente sabiam com o que e onde iriam trabalhar no momento da 

contratação pela Prefeitura. Aqueles que não sabiam mesmo o que iriam fazer se 

depararam com um cenário que os causou aflição e medo do desconhecido. O real 

do trabalho era muito desconhecido até o ingresso como cuidador no SRT. Ao ser 

indagado sobre como imaginaria que seria o seu trabalho antes do contato com os 

moradores o cuidador respondeu que “eu não imaginava sinceramente, porque eu só 

vi em televisão e jornal né ai você imagina? Aquelas pessoas agressivas…”(cuidadora 

Elzinha). 

Além desse medo do contato com a experiência da loucura que os cuidadores 

possuíam antes de trabalharem no campo eles contam que até hoje, depois de mais 

de um ano de ofício, ainda é necessário conversar sobre isso dentro de suas casas. 

Eles contam que seus familiares ainda não compreendem ou possuem diversas 

opiniões do senso comum sobre a loucura e que é necessário uma constante conversa 

para que isso seja rompido. “Às vezes as pessoas até consegue entender que é uma 

casa e que não é um hospital mas não consegue entender que eles também tem rotina 

como todo mundo e gostam de coisas como todo mundo.” (Cuidadora Nise).  

Outra cuidadora relata um episódio em que tentou provar para sua família que 

não é nada disso que se ouve por aí dizendo que:  

“esses dias eu comecei a dançar né e agarrei uma moradora dançando um 
forrozinho embora eu não soubesse dançar e nem ela. E aí eu pedi para 
alguém filmar para levar para mamãe para ela ve que não é isso que ela põe 
na cabeça que seja. Eu trabalho aqui há mais de um ano e a minha mãe ainda 
criava essa fantasia na cabeça (cuidadora Adelina). 

 

Isso demonstra a complexidade do trabalho do cuidador. Segundo Cruz Lima 

(2011): 

O trabalho de cuidado ficou reservado ao campo do amor e das relações no 
espaço privado da família por muito tempo e, com isto, observa-se um déficit 
de linguagem, uma falta de repertório semântico, para falar do cuidado no 
universo do trabalho. (p.178) 

 

Apenas um cuidador possuía experiência para atuar em uma SRT. Enfermeiro 

de formação trabalhou em outros serviços de saúde mental nos municípios do estado 

e demonstrou grande sensibilidade pela causa das políticas em saúde mental pois 

“alguns casos me doía muito, alguns ficaram amarrados e acorrentados e que ficaram 
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até atrofiados por conta disso. Era corrente no pescoço, corrente no pé então quer 

dizer...isso era uma coisa que me mexia muito. Sempre cada vez mais eu me jogava 

nisso, no cuidado com eles. (cuidador Bispo). 

Os demais cuidadores possuíam pouca ou quase nenhuma experiência e 

conhecimento para atuar no trabalho do cuidado e principalmente, no cuidado em 

saúde mental. “Eu aprendi a fazer as coisas na prática” (cuidadora Nise). A 

aprendizagem da atividade é na própria prática, no fazer e no cotidiano de trabalho, 

ou seja, no debate com os pares sobre o fazer. 

A partir dessas considerações conclui-se que o ingresso desses profissionais 

como cuidador não foi uma escolha deles. Ou seja, se deu em um momento de 

fragilidade por conta da situação de desemprego.  

Além disso, os cuidadores demonstraram o quão complexo é sua atividade na 

medida em que os mesmos têm um esforço constante para explicar quais atividades 

desempenham. E por fim, nota-se que o conhecimento necessário para realização da 

atividade é adquirido no fazer e no coletivo.  

 

 

5.2 A organização do trabalho: o trabalho do cuidado 
 

“ O trabalho do cuidador é cuidar…”(cuidadora Nise) 
“ A mãezinha que vai lá e ajuda eles.” (cuidadora Marlene) 

 
 Segundo os relatos dos entrevistados ao contrário de outras profissões, esta 

não possui de forma tão delimitada as suas tarefas. Ou seja, essa profissão tem por 

característica particular que as tarefas não são exercidas de forma rígida. Como afirma 

Cruz Lima (2011, p.156) “partimos da definição de cuidado como sendo uma série de 

experiências e atividades em que o profissional é aquele que formaliza saberes 

(savoirs) sobre o cuidar. 

 Ainda sobre as definições, o cuidado é aqui entendido como a prática social 

que envolve “à gravidez, criação e educação das crianças, aos cuidados com as 

pessoas, ao trabalho doméstico e, de forma mais abrangente, qualquer trabalho 

realizado a serviço das necessidades dos outros.” (Molinier, 2004, p.227). 

No cenário dessa pesquisa fica evidente que a atribuição do cuidador é de 

acordo com as necessidades que surgem de cada morador, não apresentando uma 

prescrição rígida de seus modos de realização.   
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“É porque cada residente tem uma necessidade diferente e as necessidades 
variam de acordo com o dia. Tem dia que eles estão mais autônomos e tem 
dia que eles estão precisando de um suporte maior. Às vezes não é nem 
cuidado, às vezes é mais um auxílio”. (cuidadora Nise) 

 

 Existem cuidados que estão mais estabelecidos na rotina, todos na ordem do 

cuidar. “Cuidar da higiene, da alimentação e dar carinho com certeza porque eles 

precisam realmente de carinho se não né?” (cuidadora Elzinha). Segundo a pesquisa 

realizada por Neves, Tavares e Souza, Tavares e Vasconcelos (2014): 

No trabalho dos cuidadores sem formação específica e portadores de um 
saber fundado essencialmente na experiência, é possível que suas vivências 
sejam trazidas e circulem pelos espaços de moradias e entre os moradores, 
como propostas de atuação. (p.24) 

 

Ainda segundo a pesquisa citada acima “ao associarem o cuidado, o carinho e 

paciência, os cuidadores revelam o acionamento de uma lógica ordenadora que é 

construída, tendo por base o sentimento para a atribuição de sentido ao objeto de seu 

trabalho. ” (p.24) 

Os cuidadores possuem a premissa básica de não rememorar modelos de 

internação pelos quais esses moradores já passaram. O objetivo principal é o cuidado 

baseado nos princípios da política de saúde mental por meio do incentivo da 

autonomia, pelo exercício do trabalho respeitando um plano individualizado para cada 

morador, reforçar a noção de que o SRT é uma casa e a importância que se dá a 

ressocialização dessas pessoas que em anos de internação perderam o direito do 

convívio social. Isso implica em um esforço coletivo de fazer com que a SRT seja em 

uma casa em todos os seus sentidos “porque é uma casa, é um funcionamento de 

uma casa. Tem pessoas por exemplo que a gente têm que ressocializar no convívio 

social de uma casa. ” (cuidador Bispo) 

 Além disso, há uma grande preocupação em respeitar as limitações de cada 

morador. Isso faz com que a tarefa do cuidador também mude de acordo com o 

morador em que esteja auxiliando. Essa característica demonstra um plano de ação 

pessoal que o cuidador tem para cada morador de acordo com o grau de autonomia. 

“Porque tem uma paciente que faz algumas atividades que tem menos limitações, 

então a gente só auxilia.” (cuidadorEmygdio) 

Este aspecto demonstra então que o grande norteador para o exercício do 

cuidado realizado por estes profissionais são os princípios estabelecidos pela política 

de saúde mental.  

 Outra questão gira em torno da imprevisibilidade. Os cuidadores 
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constantemente relatam que todo dia é um dia novo. Ou seja, o estado emocional em 

que os moradores se encontram naquele dia estabelece sobre como o cuidador 

deverá se empenhar em seu plantão. Afinal, cada morador “reage de uma maneira 

diferente então você tem que equilibrar isso. Hoje uma vai e lava a calcinha dela mas 

amanhã ela não faz e deixa pendurada no apoio do banheiro. Você tem que falar o 

tempo todo com ele, tem que ser repetitivo tanto quanto eles é conosco.” (cuidador 

Bispo).  

A noção de repetição clara no depoimento acima evidencia um esforço 

constante que o cuidador tem utilizando um dos seus principais instrumentos de 

trabalho, a fala. É conversando e negociando o tempo todo que é possível exercer o 

trabalho de forma mais facilitada e respeitando a rotina da casa.    

As normas e regras do ofício estão diretamente ligadas às tarefas que os 

cuidadores consideram básicas como a responsabilidade com a alimentação, higiene 

e medicamento dos moradores.  

As condições de trabalho para esses cuidadores estão diretamente ligadas às 

boas condições de vida para os moradores. Ou seja, se os moradores possuem todo 

o necessário para viver bem e com dignidade é o que são boas condições de trabalho 

para esses cuidadores. Isso acontece porque para o cuidador exercer bem o seu ofício 

é necessário que ele tenha em mãos o básico para cuidar como a oferta de alimentos, 

roupas, remédios, distribuições de móveis e etc.  

 “As condições de trabalho aqui são muito boas, a chefia sempre faz o melhor, 

sempre está lutando pela gente.” (cuidadora Marlene) Essa fala também evidencia um 

outro ponto sobre as condições de trabalho: a questão salarial. Quando ingressaram 

esses cuidadores recebiam salário compatível ao ensino fundamental porém como 

todos eram formados no ensino superior esse salário mudou para o compatível com 

o ensino médio. Eles acreditam que pelo trabalho que exercem deveriam ter melhores 

condições salariais, mas atualmente é difícil essa negociação. 

De acordo com Dejours (1994), um ambiente de trabalho harmonioso favorece 

que os trabalhadores construam estratégias para enfrentar seus desafios e segundo 

os entrevistados, o SRT se mostra como um ambiente que promove liberdade e 

possibilidades para que seus cuidadores possam desempenhar seu trabalho 

superando as dificuldades. 
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5.3 Relação com o morador 

 

“...aqui a gente é uma família sabe?” (cuidadora Adelina) 

 

 Roselló (2009), afirma que a razão de ser do cuidado consiste em garantir a 

vida do sujeito e sua autonomia funcional. Cuidar seria zelar por sua autonomia e sua 

independência.  

Nas indagações feitas aos cuidadores sobre sua relação com os moradores é 

notório que os principais afetos são de amor e carinho. Inclusive “(a relação) não é de 

funcionário, é uma relação muito próxima. Então a gente chega abraça, a gente beija. 

Eles perguntam quando a gente volta.” (cuidadorEmygdio). 

  O que eles passam é que primeiramente o amor é o que os sustenta e sustenta 

a casa a seguir em frente para apagar o rastro de histórias de vida tão sofridas e dos 

preconceitos que todos os dias eles ouvem pelo trabalho em que exercem e pela 

população que atendem. 

 Além disso, há momentos em que é necessária uma postura mais firme do 

cuidador com os moradores para que o controle volte. “Às vezes a gente perde a 

cabeça, mas só aqui grande parte das vezes uma conversa já basta. Eles sabem que 

a gente tem muito carinho e muito respeito por eles.” (cuidadora Marlene) 

 O que chama a atenção é que essa relação amorosa com o morador além de 

prover um trabalho mais tranquilo também contribui para que os moradores se sintam 

felizes em seu ambiente de trabalho. “A gente esquece os problemas do lado de fora, 

quando entra aqui o sorriso volta a vir.” (cuidadora Marlene) 

Essa relação indica um forte engajamento subjetivo no trabalho, uma relação 

de compromisso compassivo com os usuários. Sendo assim, uma relação de 

compaixão no sentido proposto pela Molinier que demonstra que no trabalho do 

cuidado há espaço para o sofrer-com: “É preciso poder sentir o sofrimento do outro, o 

que implica enfrentar a si mesmo e sentir seu próprio sofrimento” (Molinier, 2008, p.9).  

A compaixão é um processo psíquico desencadeado pela obrigação 
determinada pelo confronto com os doentes, mesmo quando não se tem 
vontade, e que só se elabora graças a um grande esforço coletivo. A 
compaixão é fruto de uma construção social (Molinier, 2004a, p.19).  

 

 

5.4 Coletivo de trabalho 
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“Para tudo aqui um segura a barra do outro.” (cuidadora Adelina) 

 

 O trabalho não é uma atividade que depende unicamente do investimento 

individual (como um ato solipsista), pelo contrário, ele é feito para e com o outro, 

portanto, sempre relacional (Dejours, 2012a). Um dos principais objetivos quando 

indagada a questão da relação com a equipe de trabalho era analisar e conhecer 

formas de cooperação, de compartilhamento ou mesmo relações em que não 

evidenciasse a solidariedade. Para Mendes, Costa e Barros (2003), o grupo 

compartilha o sofrimento e encontra conjuntamente soluções para lidar com estas 

situações.  

O cenário em que a pesquisadora se deparou ouvindo os relatos sobre a equipe 

de trabalho é que eles são muito cúmplices, fortalecem uma parceria constante e a 

amizade transcende as paredes do SRT, “você acaba virando amiga mesmo, adiciona 

no Facebook, no Whatsapp, a gente se ajuda o tempo todo de várias formas.” 

(cuidadora Marlene). Portanto, este grupo demonstra uma identificação e vínculos 

afetivos muito fortes construídos a partir do entrosamento que possuem.  

 Evidencia-se que este grupo de cuidadores constituiu um bom coletivo de 

trabalho que nesta relação de parceria consegue conjugar as inteligências individuais, 

com suas particularidades de formações diferentes, modos de vida diferentes e que 

nesta troca sentem que sua subjetividade é enriquecida. Além disso, percebe-se que 

esta dinâmica de um bom coletivo de trabalho, de troca de experiências de vida e no 

trabalho, é fortalecida pela liberdade presente na organização do trabalho. É como 

demonstra este depoimento: “Porque a gente é muito diferente, as pessoas têm 

formações diferentes, costumes diferentes e eu acho isso muito rico para trabalhar. A 

gente está num espaço de trabalho mais livre. E isso também facilita muito o nosso 

trabalho.” (cuidadora Nise) 

 Outra questão trazida pelos relatos dos cuidadores diz respeito ao grande 

motivo de reclamação dos cuidadores: a falta de capacitação voltada para o trabalho 

desenvolvido que deveria ser oferecida da Prefeitura. Para preencher essa lacuna os 

cuidadores têm na figura de seus colegas a oportunidade de aprender sobre o 

trabalho. “Os nossos colegas de trabalho é que ajudam quem entra aqui.” (cuidadora 

Elzinha) 
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 Portanto, o coletivo de trabalho pesquisado demonstra estar fortalecido dada a 

possibilidade existente entre os cuidadores para a troca no dia a dia sobre o fazer no 

ofício, sustentada pela relação de confiança e o espaço de discussão. Dimensões 

indicadas pela psicodinâmica do trabalho como fundamentais para a cooperação no 

trabalho. É a partir desta relação de cooperação e desta dinâmica do coletivo de 

trabalho que os cuidadores encontram uma forma de enfrentamento saudável para 

enfrentar as adversidades do trabalho tais como a situação de uma certa precariedade 

apresentada no contexto de trabalho e os sentimentos de insegurança e dúvidas 

presentes pela falta de capacitação profissional. 

  

5.5 Capacitação profissional do cuidador 

 

“Eu queria ir a fundo nessa profissão sabe?” (cuidadora Adelina) 

 

 É de grande desejo dos cuidadores que trabalham no SRT por espaços de 

formação. Como dito já anteriormente, no momento em que eles ingressam nesse 

trabalho há pouca ou nenhuma capacitação por parte da Prefeitura para que eles 

possam sentir-se seguros para atuar nessa profissão.  

Afinal, com história profissional de formação tão distinta da realidade do 

trabalho de cuidador que hoje exercem em uma SRT, é se apoiando uns nos outros 

que essa adaptação às tarefas se torna menos sofrida. Pois, “aqui caímos de 

paraquedas, praticamente se não for os colegas de trabalho e a coordenadora que 

passam tudo para a gente (...) e no dia-a-dia você acaba aprendendo. (cuidadora 

Elzinha) 

 “Eu acho que a prefeitura poderia dar mais(...) em relação a medicação, a gente 

saber mais sobre os medicamentos que eles tomam sabe? (cuidadora Elzinha). Um 

ponto de grande interesse em capacitação considerado pelos cuidadores seria o 

manuseio de medicamentos. Na rotina do trabalho administrar remédios para os 

moradores em horários muito rígidos. As principais questões que os cuidadores 

apontam acerca dos psicofármacos são: mas os medicamentos em que eles 

repassam aos moradores promovem quais efeitos? Será que é mesmo necessário 

que aquele morador esteja tomando aquele remédio x? É levado em consideração o 

estado atual em que esse morador se encontra? 
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 Ademais, há uma curiosidade em entender a dinâmica do adoecimento e do 

sofrimento dos moradores e os aspectos psicológicos de seu adoecimento. Alguns até 

relatam ter feito cursos de Psicologia pela internet para tentar compreender 

minimamente um comportamento “porque tem coisas que a gente ainda não sabe 

porque é que eles não são aquelas pessoas agressivas né? eles são calmos e 

tranquilos.” (cuidadora Adelina) 

 Em suma, a capacitação desses profissionais é realizada por conta própria ora 

se espelhando em seu colega de trabalho mais experiente, ora buscando em cursos 

externos como iniciativa pessoal.   

  

5.6 Construção de sentido no trabalho 

 

“...muito obrigado por você está me cuidando.” (cuidadora Adelina) 

 

O reconhecimento desses profissionais advém principalmente de duas vias 

segundo o entendimento dos cuidadores: pelos próprios colegas de trabalho e pelos 

moradores que cuidam. 

Segundo Dejours (2004) e Lancman e Znelwar (2004) o reconhecimento no 

trabalho é uma via de prazer, pois é por meio do reconhecimento que o indivíduo pode 

obter um sentido para o trabalho em que exercem. Portanto: 

Sem reconhecimento só sofrimento patogênico e estratégias defensivas, sem 
reconhecimento, haverá inevitavelmente desmobilização (LANCMAN; 
SZNELWAR 2004, p. 214).  

 

É fonte de prazer para esses cuidadores repassarem seus conhecimentos para 

os colegas “... eles fazem questão de trabalhar comigo.” (cuidadorEmygdio). 

Acreditam também que “...não só eu mas todo mundo aqui faz um trabalho legal e se 

sente reconhecido”. (cuidadora Adelina). Segundo Dejours (2012) acerca do 

reconhecimento estético, “reconhecido pelos pares, um trabalhador tem acesso ao 

pertencimento de uma equipe, de um coletivo, de uma comunidade profissional. O 

pertencimento é aquilo que pelo trabalho permite conjurar a solidão” (p. 367) 

Os cuidadores consideram as atitudes singelas de gratidão dos moradores 

como reconhecimento pelo trabalho desempenhado. Estas atitudes são 

principalmente quando estes moradores sentem a falta do cuidador e quando é 

acionado em momentos de necessidade e confiança. Tal experiência contribui para a 
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construção de sentido no trabalho e consequentemente, de vivência de prazer. 

Entretanto, Cruz Lima (2011) ao citar Molinier pondera que:  

A autora considera que a gratidão é um acontecimento fortemente apreciado 
na vida profissional; entretanto, não pode ser considerada como 
reconhecimento, porque o usuário não ocupa uma posição favorável para 
emitir um julgamento, ele/a está preso aos seus interesses. (p.184) 

 
Alguns relatam não se sentirem reconhecidos por si próprio. Essa questão 

levantada está muito atrelada ao exercício de uma profissão pelo qual eles não se 

formaram para atuar. Entretanto, isso não é impedimento pois sentem prazer no 

trabalho que exercem atualmente. Isso é demonstrado quando poucos conseguem, 

após muito esforço, elegerem um ponto negativo de seu trabalho atual.  

A única dificuldade levantada é a questão da falta da aproximação da SRT com 

o CAPS e portanto, com os técnicos de referência (fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais, médicos, psicólogos e assistentes sociais dos moradores. Alguns 

cuidadores inclusive realizam, com o pouco de conhecimento que possui, trabalhos 

de fisioterapia e de psicólogo como eles mesmo brincam. Ademais, outra questão 

também negativa e que já na pesquisa foi mencionada é que eles gostariam realmente 

de ter sido preparados para atuar como cuidadores de uma SRT.  

Os aspectos que demonstram a construção de sentido existente no trabalho 

são inúmeros segundo eles. Permeiam os ganhos de conhecimento próprio e também 

ganhos em seus modos de viver, “...positivo é essa troca porque preenche uma lacuna 

dentro de mim” (cuidador Emygdio). Alguns inclusive demonstram a SRT ser um 

refúgio que em casa muitas vezes não possuem.  

Outro ponto é a existência de uma rotina que permite o uso de liberdade para 

lidar com as adversidades existentes no dia a dia de trabalho. É claro que existe “uma 

média do que pode acontecer mas é espontâneo, não é forçado ou que você vê as 

que a pessoa faz porque ela tem alguma intenção.” (cuidadora Nise) 

Para concluir como descrito ao longo do texto, há uma forte mobilização 

subjetiva desses cuidadores no seu trabalho. O prazer que os mesmos demonstram 

evidencia um efetivo pertencimento àquele campo social. O trabalho e o 

reconhecimento são centrais para a construção da identidade desses trabalhadores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

A presente investigação teve por objetivo analisar a psicodinâmica do trabalho 

dos cuidadores em saúde mental do Serviço de Residência Terapêutica de Rio das 

Ostras estado do Rio de Janeiro e suas vivências no ofício do cuidado. Consideramos 

que os objetivos do trabalho foram atingidos uma vez que conseguiu-se refletir sobre 

diferentes dimensões da psicodinâmica deste grupo de cuidadores, a partir de seus 

relatos.  

Diante dos objetivos apresentados e tendo como base o diálogo entre as 

abordagens teóricas e os resultados e discussões desenvolvidas ao longo deste 

estudo, pretende-se neste capítulo final discorrer sobre as principais conclusões 

obtidas, as contribuições e limitações da investigação. 

A organização do trabalho dos cuidadores dessa SRT está voltada a atender 

as necessidades dos moradores, ex-internos de longa duração de hospitais 

psiquiátricos. Observou-se ser um trabalho com uma rotina para a realização de 

algumas atividades diárias relacionadas principalmente à alimentação, higiene, 

medicação e auxilio. A atividade central desses trabalhadores é o cuidado. 

A imprevisibilidade é uma particularidade marcante na rotina desses 

trabalhadores o que aponta uma necessidade continua do uso da criatividade e 

inteligência prática. Seu trabalho é norteado pelo saber construído a partir da 

experiência e do compartilhamento de conhecimento entre os pares. Entretanto, 

apresenta uma forte necessidade por conhecimento técnico-científicos que não são 

oferecidos pela Prefeitura que trabalham. 

Outra dimensão importante analisada nesse estudo diz respeito ao coletivo de 

trabalho. Contata-se em seu modo de funcionamento a existência de um coletivo 

fortalecido. Identifica-se que há espaços para que os cuidadores possam falar sobre 

o seu fazer e buscar o aperfeiçoamento. 

Conclui-se portanto, que as dimensões necessárias para a cooperação no 

trabalho como a confiança e o espaço de discussão são presentes nesse coletivo. A 

presença dessas dimensões são fatores que contribuem para que os cuidadores 

possam lidar com as adversidades do trabalho e para aproximá-los dentro do espaço 

de trabalho e fora dos muros.  

Sobre as formas de sofrimento identificadas, acredita-se que a compaixão é a 
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forma mais evidenciada que diz respeito a mobilização subjetiva para cuidar do outro 

com o compromisso que assumem. Parece-nos que o sentimento de insegurança está 

principalmente ligado a falta de formação e capacitação para atuação neste ofício. 

Contudo, observou-se como a principal forma de enfrentamento a esse 

sofrimento a presença de um forte coletivo de trabalho. Evidencia-se uma relação de 

cooperação construída no grupo que possibilita lidar/enfrentar com as adversidades 

do trabalho e que apresenta-se como uma via que contribui para a transformação do 

sofrimento em criatividade, invenção e desta forma para a construção de sentido no 

trabalho. Sendo assim, uma via que promove processos de saúde e de fortalecimento 

da identidade destes trabalhadores.  

Quanto às interrogações sobre o entendimento dos cuidadores sobre a RT 

observa-se que o trabalho de cuidado realizado no dia a dia está sustentado pelos 

princípios da política nacional de saúde mental tais como a promoção de autonomia, 

o plano de trabalho individualizado para cada morador e o processo de reabilitação 

psicossocial. Observa-se que estes trabalhadores demonstram um forte identificação 

e compromisso por tais princípios sendo os principais norteadores do ato de cuidar. 

Um ponto importante a ser levantado é o forte apelo que esses profissionais 

fazem para a criação de oportunidades que evidenciem a aproximação ao CAPS e 

portanto, aos técnicos de referência dos moradores que cuidam. Conclui-se que há 

uma forte ruptura que não condiz com os princípios da rede de saúde mental e que 

dificultam um trabalho realmente voltado à assistência na saúde mental.  

A principal dificuldade enfrentada para a realização desse estudo foi a demora 

para aprovação da pesquisa. Identificou-se uma série de entraves e de 

inacessibilidades dos gestores da rede de saúde mental do município de Rio das 

Ostras que ocasionou um atraso no início da pesquisa e consequentemente reduziu 

o tempo de análise dos dados. 

Considera-se que a presente investigação oferece algumas contribuições para 

o campo de estudos da saúde mental no trabalho. Observou-se que são poucas as 

pesquisas científicas voltadas para analisar o trabalho do cuidador atuante na rede de 

saúde mental e principalmente em uma RT. Assim sendo, acreditamos que essa 

investigação oportuniza uma aproximação com as particularidades presentes na 

experiência subjetiva deste grupo profissional. 
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Além disso, a autora considera também ser importante essa investigação uma 

vez que ao longo de sua graduação aproximou-se de grupos de iniciação cientifica 

com o propósito de investigar assuntos relacionados à produção de conhecimento no 

campo da saúde mental e também de processos de subjetivação e trabalho.  
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ANEXO I 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. Fale-me sobre seu trabalho: 

a. Quais são as suas atividades? 

b. Como é a relação com o morador (especificadamente o usuário de 

saúde mental) 

c. Como você se tornou um cuidador de uma Residência Terapêutica? 

d. Como é a equipe de trabalho? 

e. Como é a relação com a chefia? 

f. Quais são as regras postas e como é o cumprimento delas? 

g. Como você se sente trabalhando em uma RT? 

h. Como são as condições de trabalho? 

 

2. Fale-me sobre seus sentimentos em relação ao seu trabalho. 

a. Quais são os pontos positivos e negativos do seu trabalho? Quais são 

as dificuldades que você vê nos pontos negativos? 

 

3. Quais são as principais dificuldades/desafios do seu trabalho e como você faz 

para lidar com eles? 

a. Como a equipe de trabalho e/ou a chefia colabora para a superação 

dessas dificuldades? 

b. Você gostaria de terparticipar de espaços de formação (cursos, 

capacitações, etc.) para lidar com as dificuldades no cuidado cotidiano 

com os moradores da RT? 

 

4. Como esse trabalho afeta seu cotidiano e sua saúde (Física, Psiquica e social) 

 

5. Você se sente reconhecido no seu trabalho? Se sim, por quem? 
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ANEXO II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

ENTREVISTA 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa Sobre a Vivência Subjetiva no 

Trabalho dos Cuidadores de uma Residência Terapêutica. Sua participação não é 

obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 

pesquisador ou com a instituição. Para explorar tal problemática, estabelecemos como 

objetivo geral deste estudo: analisar a psicodinâmica do reconhecimento no trabalho 

do cuidador/a social da Residência Terapêutica do município de Rio das ostras, 

localizado no Estado do Rio de Janeiro. Apresentamos como objetivos específicos: a) 

analisar os modos de cuidar construídos a partir das discrepâncias entre o trabalho 

prescrito e real; b) investigar as formas de sofrimento existentes e o uso de estratégias 

defensivas individuais e coletivas neste grupo profissional; c) analisar a construção do 

coletivo de trabalho em suas diferentes dimensões: visibilidade, relações de 

cooperação e espaço público de discussão; d) compreender a psicodinâmica do 

reconhecimento e suas implicações na construção da identidade deste grupo 

profissional. Sua participação nesta pesquisa consistirá em participar como 

entrevistado. As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e 

asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma 

a possibilitar sua identificação. Você receberá uma cópia deste termo de 

consentimento, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora 

ou a qualquer momento. 

______________________________________ 

Nome e assinatura do pesquisador 

Rua Cora Coralina, n 27 Bairro Recanto, Rio das Ostras – RJ 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar. 

_________________________________________ 

Sujeito da pesquisa 


