
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PÓLO UNIVERSITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS 

FACULDADE FEDERAL DE RIO DAS OSTRAS 

DEPARTAMENTO INTERDISCIPLINAR DE RIO DAS OSTRAS 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A participação das famílias na assistência aos portadores de transtornos 

mentais: uma experiência no CAPS Betinho em Macaé 

 

 

 

 

 
 

Sabrina Proença Azevedo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio das Ostras 

2009  



 
SABRINA PROENÇA AZEVEDO 

 

 

 

 

 

 

 

A participação das famílias na assistência aos portadores de transtornos 

mentais: uma experiência no CAPS Betinho em Macaé 
 

 

  

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Graduação em 

Serviço Social da Universidade Federal Fluminense 

como requisito para a obtenção do Grau de Bacharel 

em Serviço Social. 

 

 

 

 

Orientador: Professor Guilherme Silva de Almeida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio das Ostras 

2009 



 

SABRINA PROENÇA AZEVEDO 

 

 

 

 

A participação das famílias na assistência aos portadores de transtornos 

mentais: uma experiência no CAPS Betinho em Macaé 
 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Graduação em 

Serviço Social da Universidade Federal Fluminense 

como requisito para a obtenção do Grau de Bacharel 

em Serviço Social. 

 

 

Aprovado em ___/___/_____. 

 

Banca Examinadora: 

 

 Professor Guilherme Silva de Almeida   

 

 

Professora Adriana Ramos 

 

 

Professora Cenira Duarte Braga  

 

 

 

 

Rio das Ostras 

2009  



DEDICATÓRIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos usuários do CAPS Betinho 

pelo acolhimento e contribuição durante minha 

experiência de aprendizado. 

E ao meu avô Mario que não está mais  

entre nós, mas que muito me ensinou  

sobre as diversidades e felicidades da vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Em primeiro lugar agradeço a Deus, a Jesus Cristo que foi o mestre que tanto me ensinou 

e me deu forças para permanecer na caminhada. 

E depois agradeço a minha família pelo incentivo e auxílio para que este trabalho fosse 

possível, principalmente a minha mãe Rita, minha irmã Natália, meu cunhado Tarcísio e meu 

padrasto Romeu. E pelas orações pela minha vida. 

Um agradecimento especial ao meu amigo e esposo Rômulo, a família que eu escolhi e 

que me escolheu, sempre está ao meu lado nos momentos bons e difíceis da vida e sempre me 

incentivou durante a jornada na faculdade. 

Agradeço aos amigos da faculdade pela torcida, em especial a minha amiga Walquíria 

pelo apoio, pelo companheirismo e por sempre acreditar em mim. E também as amigas Fabiana, 

Camila, Ana, Eliane, Larissa, e todas as outras que fizeram parte desta história e de alguma forma 

me deram força para chegar até aqui. 

Agradeço aos meus professores pelas experiências e ensinamentos transmitidos durante 

minha estada no PURO, e ao meu orientador Guilherme pelas orientações passadas nessa etapa 

final. 

Um agradecimento mais que especial a toda equipe e usuários do CAPS Betinho por 

serem pessoas tão corajosas e por nunca desistirem por uma vida mais feliz, despertaram em mim 

uma nova visão (e muito melhor) da profissão e da vida, algo que vou carregar comigo para 

sempre. Principalmente a Renata, pela paciência e por sempre ter se mostrado disposta a dividir 

seus conhecimentos que são muito preciosos para mim.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aninha e suas pedras 

 

Não te deixes destruir... 

Ajuntando novas pedras 

e construindo novos poemas. 

Recria tua vida, sempre, sempre. 

Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. 

Faz de tua vida mesquinha 

um poema. 

E viverás no coração dos jovens 

e na memória das gerações que hão de vir. 

Esta fonte é para uso de todos os sedentos. 

Toma a tua parte. 

Vem a estas páginas 
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RESUMO 

 

 
Este trabalho teve como objetivo principal refletir sobre a participação das famílias na assistência 

ao portador de transtorno mental usuário do CAPS Betinho em Macaé (RJ). Através de uma 

pesquisa de campo foi feita uma análise documental de prontuários e entrevista para conhecer a 

história destas pessoas, de suas famílias e sobre como se deu a implementação do CAPS no 

município de Macaé. Levando em conta a realidade do município que atinge o cotidiano destas 

pessoas, a pesquisa traz informações sobre o perfil dos usuários do CAPS Betinho e de suas 

famílias; sobre a relação destas famílias com o CAPS, a atenção que este serviço lhes oferece e os 

desafios enfrentados pela equipe do CAPS no seu cotidiano. Entendendo que a realidade destas 

pessoas é historicamente construída, também foi feito um estudo bibliográfico que abordou temas 

que dialogam com a realidade dos portadores de transtornos mentais e de suas famílias, as 

diferentes formas como a sociedade lidou com a loucura ao longo do tempo, a assistência 

direcionada aos portadores de transtornos mentais ao longo da história, a realidade das famílias 

brasileiras contemporâneas e suas diferentes formas de organização. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho faz uma reflexão sobre as famílias e a assistência aos portadores 

de transtornos mentais, sobre como acontece a participação das famílias no CAPS Betinho de 

Macaé, no atendimento direcionado a estas pessoas. Através de uma pesquisa bibliográfica e 

documental procurou-se conhecer informações sobre o perfil dos usuários do CAPS de Macaé 

e de suas famílias. Assim como, também se buscou conhecer, como se apresenta a relação 

dessas famílias com o CAPS, que atendimento este serviço direciona a essas famílias, que 

enfrentam o desafio de lidar com transtorno mental em seu cotidiano.  

Neste trabalho, não foi utilizado o termo “doente mental” e sim portador de transtorno 

mental, reconhecendo essas pessoas como capazes e sujeitos de direitos, pessoas que “portam 

algo” que não é comum à maioria das pessoas, mas não se resumem a esse algo, a esse 

transtorno. 

Entende-se que a realidade social desses sujeitos é historicamente construída. Com o 

intuito de realizar uma análise crítica desta realidade e do seu processo de construção, foram 

utilizados como parte do referencial teórico-metodológico, autores do Serviço Social que 

fazem parte da corrente crítica marxista e autores da enfermagem, da psicologia social e da 

psiquiatria. Os autores apresentam uma discussão crítica sobre como a sociedade lidou com o 

fenômeno da loucura ao longo da história, sobre a assistência direcionada pelo poder público 

ao portador de transtorno mental no Brasil e em outros países, e sobre os movimentos de 

Reforma Psiquiátrica. Reconhece-se aqui, que a família também é algo historicamente 

construído, assim como as relações familiares. Com esse referencial teórico, também se 

buscou conhecer a realidade das famílias brasileiras, a forma como elas se organizam na 

contemporaneidade e as mudanças e os desafios que marcaram a vida dessas famílias. Dessa 

forma, buscou-se uma articulação dessas informações no sentido de perceber como elas 

afetam os usuários do CAPS e suas famílias.  

A escolha deste tema se deu durante o ano de 2008, durante o período em que realizei 

estágio acadêmico-curricular em Serviço Social no CAPS de Macaé. Durante o estágio me 

deparei com várias discussões a respeito da família no processo de assistência aos usuários do 

CAPS e sobre a importância de um atendimento direcionado a essas famílias. Durante aquele 

período, também pude conhecer mais sobre o movimento de luta antimanicomial e de 
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Reforma Psiquiátrica, e como as mudanças geradas por esses movimentos, como a 

desinstitucionalização psiquiátrica, trouxeram mudanças significativas para a vida dos 

usuários do CAPS e seus familiares. 

Uma reflexão sobre a participação das famílias na assistência aos portadores de 

transtornos mentais usuários do CAPS Betinho foi fundamental, já que trouxe contribuições 

importantes para pensar: o sujeito com transtorno mental em sua totalidade, inserido numa 

realidade social e familiar; como o Estado e a família atuam na assistência a essas pessoas e 

sobre como a família é chamada a atuar como parceira no Movimento de Reforma 

Psiquiátrica, em prol de mudanças no cuidado e na desconstrução do estigma direcionado ao 

portador de transtorno mental pela nossa sociedade. 

Para conhecer essa realidade foi realizada uma pesquisa bibliográfica (realizada de 

acordo com as informações do referencial teórico-metodológico citado anteriormente) e 

documental, onde foram analisados qualitativamente 40 prontuários que correspondem às 

informações de, aproximadamente, 30% dos usuários que o CAPS Betinho atende atualmente 

(em torno de 132 pessoas). Também foram utilizadas informações registradas durante o 

período de estágio em que participei de diversos atendimentos a essas pessoas e também a 

suas famílias. Para ter informações sobre como aconteceu a implementação do CAPS no 

município de Macaé, foi realizada uma entrevista com um profissional que participou desse 

processo de implementação e que contribuiu com valiosas informações para que aquele 

momento inicial ficasse registrado nesse trabalho. Visando resguardar sua identidade e a 

confidencialidade das informações prestadas, seu nome não será registrado nesse estudo. 

Os resultados deste estudo estão distribuídos ao longo de três capítulos. No primeiro 

deles, apresenta-se uma reflexão sobre como o transtorno mental foi visto pela sociedade 

ocidental em diferentes momentos históricos e de quais estratégias ela utilizou para lidar com 

esse fenômeno em diferentes momentos. Onde se discutiu sobre como os portadores de 

transtornos mentais foram durante muito tempo isolados em manicômios, utilizados durante 

longo tempo como única forma de tratamento para essas pessoas e como os movimento de 

Reforma Psiquiátrica, que aconteceram em vários países, contribuíram para alterar essa 

realidade. Também foi abordado nesse capítulo, como essas questões refletiram na realidade 

brasileira. 

No segundo capítulo, foram feitas reflexões a respeito da realidade das famílias 

brasileiras desde o Brasil Colônia até os dias atuais. Sobre os desafios que as famílias 
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enfrentaram durante a história brasileira e as importantes mudanças na sociedade que 

atingiram essas famílias, resultando em diferentes arranjos familiares, mudanças no papel dos 

sujeitos no interior das famílias e em seus relacionamentos. 

No terceiro e último capítulo, é apresentado o resultado da pesquisa realizada no 

CAPS de Macaé. É feita uma exposição sobre como se deu a implementação do CAPS em 

Macaé e as particularidade daquele município. Através da análise dos  prontuários, foi 

possível obter informações sobre o perfil dos usuários do CAPS Betinho e de suas famílias, 

sobre como se dá a relação dessas famílias com o CAPS no atendimento direcionado aos seus 

usuários. Assim como, foi possível identificar os desafios que a equipe precisa enfrentar para 

melhorar o atendimento direcionado a essas pessoas em busca de uma melhora em sua 

qualidade de vida. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

Políticas de atendimento ao portador de transtorno mental no 

Brasil: resgate histórico 

 

“Não me atrevo a definir a loucura”. 

 

                                                                                                            Nise da Silveira 
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1.1. Formas históricas de compreensão da loucura. 

 

                                                                                                                     

Para entender a forma com que lidamos com o que hoje é considerado um transtorno 

mental e as formas de assistência direcionadas hoje ao portador deste transtorno, é necessário 

fazer um pequeno resgate histórico sobre a “loucura” e como esta tem sido vista socialmente 

ao longo da história. Tal percurso também nos levará a entender como os portadores de 

transtorno mental, ainda hoje marcados pelo estigma da loucura, receberam durante tanto 

tempo um tratamento que era sinônimo de exclusão e isolamento. E, também, é possível 

compreender como, através de um movimento de luta protagonizado por usuários, familiares 

e trabalhadores da saúde mental, a Reforma Psiquiátrica Brasileira surgiu propondo a 

substituição do modelo psiquiátrico (então predominante) e identificando a família como mais 

uma parceira na construção de uma nova forma de assistência direcionada a esses sujeitos.  

A concepção social sobre a “loucura” é construída historicamente, assim como a 

forma com que cada sociedade ou cada grupo, em diferentes momentos históricos, se 

relaciona com o que é considerado “diferente” ou “anormal”, de acordo com padrões e 

comportamentos definidos em cada sociedade. O conceito de loucura também é algo 

construído socialmente e sofreu várias alterações ao longo da história. Hoje a “loucura” é 

vista e tratada como uma doença, mas nem sempre foi dessa forma. 

Segundo Foucault, no final da Idade Média, quando a “lepra” desapareceu do mundo 

ocidental, os lugares e ritos criados para que esta ficasse afastada, tornaram-se vazios e 

inúteis. Desta forma, o autor afirma que do século XIV ao XVII, surgiram “através de 

estranhas encantações, uma nova encarnação do mal, um outro esgar do medo, mágica 

renovadas de purificação e exclusão”. (Foucault, 1972: p.7).  

Assim, as formas de exclusão antes utilizadas contra a lepra, considerada um castigo 

divino e símbolo do mal permanecem, porém agora direcionadas a outros atores e não mais 

aos “leprosos”.  No final do século XV, a doença venérea, especialmente a sífilis, veio 

preencher, mesmo que por pouco tempo, esse lugar de “encarnação do mal” deixado pela 

lepra na sociedade medieval. Porém, apesar de ser uma doença cercada pelo preconceito e 

julgamento moral, a “doença venérea” logo passou a ser apropriada pela medicina. Dessa 

forma, no decorrer do século XVI passou a ser vista  como algo inteiramente da medicina e 
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tratada ao lado de outras doenças nos hospitais. Isso possibilitou, nas palavras de Foucault, 

que:  

 

[...] a verdadeira herança da lepra não é aí que deve ser buscada, mas sim 

num fenômeno bastante complexo, do qual a medicina demorará para se 

apropriar. Esse fenômeno é a loucura. (Foucault, 1972: p.8). 

 

 As reações que antes a sociedade direcionava contra a lepra serão direcionadas a 

“loucura”, quando esta passa a ser foco da medicina a partir do século XVII. 

Durante a época feudal era permitido que os “loucos” vivessem livres junto das suas 

famílias e comunidade, o sistema econômico vigente e o trabalho no campo permitiam até que 

eles fossem aproveitados como mão-de-obra para o trabalho já que “[...] nas sociedades pré-

capitalistas, aptidão e inaptidão para o trabalho não era um critério importante na 

determinação do normal e do anormal, como viria acontecer mais tarde [...]”. (Resende, 

2000:p.22), mas eram levados para longe da comunidade quando representavam alguma 

ameaça, apesar de no período, ainda não existirem lugares definidos para a segregação dessas 

pessoas. 

No entanto, a prática de expulsar os que representavam algum perigo, também existiu 

durante a Idade média, também Foucault faz referência à “Nau dos Loucos”que transportava 

sua “carga” pelas cidades com a função de levar embora os indesejáveis que provocavam a 

desordem e ameaçavam a segurança da população. “A Nau dos Loucos” além de funcionar 

como instrumento de segregação, também simbolizava a inquietude que a loucura provoca na 

imaginação humana no final da Idade Média. O uso da nau seria uma forma de espantar a 

loucura que para o homem daquele momento, representava a exposição de suas fraquezas e 

defeitos que ele era incapaz de esconder. Naquela época, era comum que os loucos 

perambulassem de uma cidade para outra. Homens estranhos às cidades, com origem e 

destinos desconhecidos, propositalmente “esquecidos” por marinheiros e mercadores. Quando 

era permitida a permanência do “louco” na cidade, este era levado para a prisão, para locais 

destinados a ele (e a outros sujeitos marginalizados, como ladrões, prostitutas, e todos aqueles 

considerados uma ameaça a ordem social e a lei) onde era jogado sem nenhum tipo de 

assistência médica. Mas, na maioria das vezes, tal permanência era permitida apenas para os 

que eram oriundos da própria cidade. Aqueles vindos de outros locais, muitas vezes eram 

expulsos e enviados através das naus para outras cidades, e dessa forma, continuavam sua 

peregrinação. 
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Durante o Antigo Regime, a responsabilidade por essa população era direcionada à 

família, que devia mantê-los em suas casas para que não perturbassem a ordem pública. 

Apenas quando esta não conseguia manter esse controle ou quando não existia, a justiça e o 

rei deveriam intervir. Também existia a possibilidade da família solicitar sua interdição a 

Justiça. E para afastar o “louco” de sua casa a família precisava mostrar e provar que ele 

representava risco não só a família como também para a sociedade. E só então, ele era levado 

para o isolamento em prisões ou “casas de caridade”. Mas esse processo não era muito 

comum, devido ao grande custo financeiro e até mesmo moral que representava para as 

famílias. Então, nesse momento, a maior parte dos enclausuramentos acontecia sob 

determinação do rei, a pedido da família ou da autoridade policial, num processo de trocas e 

negociações onde a autoridade real procurava sempre demonstrar seu poder e de acordo com 

sua vontade decidia sobre a vida desses sujeitos, e de outros que precisavam ser "corrigidos".  

O isolamento direcionado à loucura era feito sem nenhuma intenção de tratamento 

médico. Homens e mulheres eram encaminhados aos hospitais gerais que, num primeiro 

momento não eram como instituições medicalizadas, mas nas mãos da Igreja eram utilizados 

como "hospedarias" daqueles que a sociedade decidia afastar. Essas instituições totais 

surgiram na verdade como resposta da sociedade européia do Antigo Regime ao risco que a 

imensa miséria lhes representava. Nas mãos da Igreja, o hospital funcionava como “casa de 

correção” (Castel, 1991: p.65), onde seus “hospedes” recebiam as mais degradantes formas de 

tratamento como forma de se alcançar a Deus. De acordo com este autor, estava nas mãos da 

Igreja o julgamento daqueles que mereciam assistência e daqueles que precisavam de 

“correção”: 

 

A hierarquia paroquial, com o pároco e seus auxiliares, devotos caridosos e  

damas de caridade, constitui uma rede de controle para a qual o acesso à 

assistência se mede pelo mérito. Com exceção de algumas doenças é 

sobretudo para aqueles que estão em ruptura de integração social que a 

solução hospitalar se oferece, ou melhor, se impõe. (Castel, 1991: p.64). 
 

Os pobres, os doentes que não representavam uma ameaça, ou seja, que eram aceitos 

socialmente, recebiam assistência em suas casas. E os demais eram enviados para os 

hospitais. A sociedade via como ofensiva e perigosa a presença da miséria em suas ruas. 

Conforme Castel : 
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Porém, sob vários pontos de vista, os ‘válidos’ exigem de forma mais 

imperiosa não serem abandonados a si mesmo, na medida em que sua 

presença coloca imediatamente problemas de ordem pública através dos dois 

flagelos sociais que são a vagabundagem e a mendicância. Ocorre o mesmo, 

a fortiori, com os diferentes tipos de pessoas passíveis de ‘correição’. 

(Castel,1991: p.64). 

 

Até aquele momento, o domínio do saber médico sobre a loucura ainda não se 

apresentava, sendo esta associada à perda da razão e não diagnosticada pela medicina definida 

por critérios médicos. E não havia ainda uma produção de conhecimento científico sobre esse 

fenômeno. Sendo assim, o enclausuramento direcionado à loucura não era feito com intenção 

de tratamento médico, e sim como uma forma de proteger a sociedade não só contra aquele 

considerado louco, mas também contra todos aqueles considerados perigosos. A exclusão se 

mostra com a mascada da religião e da caridade, os sujeitos que eram marginalizados por esta 

sociedade deveriam encontrar a misericórdia no isolamento e no sofrimento, sendo assim, 

quem excluía contribuía para que eles alcançassem a salvação. 

Com a revolução intelectual, o Iluminismo a partir do século XVII trouxe novas idéias 

e novas formas de visão de mundo. E naquele momento, o homem procurava se libertar dos 

mitos e das intolerâncias religiosas, buscando entender o mundo através do saber e da razão. 

A verdade seria apresentada ao homem não mais pela fé e religiosidade, mas sim pela ciência. 

Inspirada pelo Iluminismo em 1789, a Revolução Francesa instalou na sociedade um novo 

sentimento de liberdade, onde os homens passariam a se identificar como sujeitos autônomos 

e iguais contra os privilégios dados à nobreza e um poder político determinado pelo 

nascimento. O processo que culminou na queda do Antigo Regime e na tomada de poder 

político pela burguesia, instaurando um novo padrão de sociedade. Em 1789, a Assembléia 

Nacional Constituinte da França aprovou em votação a Declaração de Direitos do Homem e 

do Cidadão.  

Tomado pelos ideários liberais, naquele novo momento, o homem se transformou na 

figura central e livre, passando a ter direitos e deveres.  Nessa nova forma de sociedade todos 

os homens são considerados iguais, com a mesma liberdade e com os mesmos direitos. 

Porém, essa liberdade, estava condicionada ao gênero e a classe social em que o sujeito estava 

inserido. Naquele momento, a burguesia se tornou livre para tomar o poder e os trabalhadores, 

não mais considerados escravos, agora ficaram livres para vender sua força de trabalho, mas 

sob condições que lhe são impostas por essa burguesia que agora torna-se donas dos meios de 

produção. Ou seja, a liberdade condicionada ao lugar que o homem ocupava no modo de 
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produção capitalista. Para Marx e Engels: 

 

a sociedade moderna, que surgiu do declínio da sociedade feudal, não aboliu 

os antagonismos de classe. Limitou-se a estabelecer novas classes, novas 

condições de opressão, novas formas de luta em lugar das anteriores. (Marx 

& Engels, 1998: p.5). 

 

O louco naquela nova organização social, não foi inserido como um sujeito de direitos. 

É considerado um irresponsável, incapaz de cometer atos sensatos e de se adaptar as novas 

exigências do capital. Assim, torna-se preciso que ele seja reprimido, mas não pode ser 

“punido” como um sujeito “normal”. Nessa sociedade regida pela ordem capitalista onde 

cidadania, liberdade e direitos, estão ligados à possibilidade de inserção no modo de 

produção; ele não pode ser considerado “normal” porque nada tem a oferecer, sendo também 

incapaz para o trabalho, não representando lucro para o capital. Como descreve Castel:    

 

Sobre o pano de fundo da sociedade contratual instaurada pela Revolução 

Francesa, o louco é uma nódoa. Insensato, ele não é sujeito de direito; 

irresponsável, não pode ser objeto de sanções; incapaz de trabalhar ou de 

‘servir’, não entra no circuito regulado das trocas, essa ‘livre’ circulação de 

mercadorias e de homens à qual a nova legalidade burguesa serve de matriz. 

(Castel, 1991: p.19). 

 

Nesse momento de racionalidade, a loucura também representa uma ameaça porque 

questiona a razão, um dos pilares da sociedade burguesa. Em conseqüência, ela precisa ser 

controlada. E esse controle será entregue nas mãos da medicina. O hospital foi transformado 

pela medicina moderna em uma instituição de tratamento medicalizado, instituições públicas 

administradas pelos médicos e não mais pela Igreja. Em 1793, Pinel deu início à medicina 

clínica com seu tratamento intitulado de tratamento “moral”, naquele momento, ele associou a 

loucura a um problema relacionado ao controle das vontades e desejos dos sujeitos, que 

resultava na incapacidade de controlar as paixões e de conter seus impulsos. E utilizou o 

isolamento para conhecer a loucura e suas diferentes manifestações. Amarante descreve que:   

 

Pinel postula o isolamento como fundamental a fim de executar 

regulamentos de polícia interna e observar a sucessão de sintomas para 

descrevê-los. Organizando dessa forma o espaço asilar, a divisão objetiva a 

loucura e dá-lhe unidade, desmascarando-a ao avaliar suas dimensões 

médicas exatas, libertando as vítimas e denunciando suspeitos (Amarante, 

1995: p.25). 
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Na verdade, a psiquiatria, que foi criada como primeira especialidade da medicina, 

defendia que o isolamento era essencial para afastar o doente de seu meio social, longe dos 

riscos de sucumbir aos desejos, que para este eram incontroláveis, e também para que através 

do comportamento apresentado pelos “doentes”, estes pudessem então ser classificados entre 

os diferentes tipos de “alienações” existentes. Para isso, seria necessário isolar o maior 

número de alienados possível. Positivistas, os psiquiatras buscavam classificar as doenças de 

acordo com as semelhanças ou diferenças no comportamento apresentando por aqueles 

isolados no asilo, e os redistribuíam no espaço institucional de acordo com essa classificação.  

Para Pinel, uma vida “desregrada”, problemas emocionais, a até mesmo uma educação 

sem limites herdada da família, seriam alguns fatores que desencadeavam a alienação. Sendo 

assim, o tratamento moral utilizado por ele, seria necessário, pois implicaria em mudanças de 

comportamentos e hábitos desses sujeitos, para aqueles comportamentos que eram 

considerados normais e éticos pela sociedade, por isso defendia que seria necessário uma 

reeducação moral da população para libertar o homem dos vícios e das paixões que o 

aprisionavam. Porém, como esclarece Amarante: 

 

Dessa forma, o gesto de Pinel ao libertar os loucos das correntes não 

possibilita a inscrição destes em um espaço de liberdade, mas, ao contrário, 

funda a ciência que os classifica e acorrenta como objeto de 

saberes/discursos/práticas atualizados na instituição da doença mental. 

(Amarante, 1995: p.25-26). 

 

  

A psiquiatria passou a ser na verdade, mais uma prática utilizada pela sociedade 

moderna para exercer o controle sobre o homem nessa nova organização social. Para Castel:     

 
A psiquiatria é efetivamente uma ciência política já que ela respondeu a um 

problema do governo. Ela permitiu administrar a loucura. Mas deslocou o 

impacto diretamente político do problema para o qual propunha solução, 

transformando-o em questão “puramente” técnica. (Castel, 1991: p.19). 

 

 

Com um saber técnico-científico a psiquiatria detém todo poder de deliberação sobre a 

vida dos loucos, e de intervir nas questões sociais geradas pela loucura. Com o aval de uma 

sabedoria incontestável, toma decisões a respeito dos comportamentos apresentados pelas 

pessoas, livrando-as ou as prendendo nas correntes da alienação. 

A medicina transforma a loucura em uma doença e o louco é colocado agora numa 
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posição diferente dos demais atores sociais pela psiquiatria, caracterizado como o “doente 

mental”. E a psiquiatria também explicita seu caráter de classe, contribuindo para a 

manutenção das desigualdades sociais (Rosa, 2003), já que os sujeitos destinados aos asilos, 

eram em sua grande maioria, pobres. 

 Com relação à família, em alguns momentos ela era vista pelo alienismo como vítima 

da ameaça que o “alienado” representava por seus atos inconsequentes e, em alguns 

momentos, era vista como aquela que contribuía para o surgimento ou agravamento de sua 

“doença”. Esquirol foi um dos médicos alienistas que utilizou esse fundamento para justificar 

a necessidade de isolar esses sujeitos nos hospitais psiquiátricos, para ele a família contribuía 

para o comportamento irresponsável do “alienado” e considerava que ela muitas vezes era 

incapaz de impor os limites que o tratamento “moral” conseguiria impor sobre essas pessoas. 

 O tratamento “moral” do alienismo também buscou exercer uma reeducação moral 

sobre as famílias, justificando a necessidade desse tratamento “pela função socializadora” 

(Rosa, 2003) que ela exerce:  

 

Desta forma, Esquirol formula a teoria preventiva da alienação mental, 

fornecendo os modelos ideais de os pais educarem seus filhos e 

normatizarem os afetos pautados na ordem, na disciplina dos 

comportamentos, na disposição hierárquica dos membros da família, em uma 

evidente rede de relações que descreve a hierarquia a sociedade burguesa. 

No discurso psiquiátrico, a família figura como protótipo da sociedade 

circundante. (Rosa, 2003: p.52). 

      

     

 Naquele momento de institucionalização da loucura, a responsabilidade sobre os 

alienados passou para as mãos do Estado, a família então não era mais responsável por manter 

esse controle, a ela cabia apenas o “papel de identificar a loucura, encaminhar seu portador ao 

asilo para cuidados médicos, visitá-lo, bem como fornecer as informações necessárias sobre a 

história de sua enfermidade” (Rosa, 2002:52). Dessa forma, aqueles considerados alienados 

eram afastados do convívio social e familiar, e seqüestrados por essas instituições, definidas 

por Goffman como “totais”, cuja maior característica é o:  

 
seu ‘fechamento’ ou caráter total [que] é simbolizado pela barreira à relação 

social com o mundo externo e por proibições à saída que muitas vezes estão 

incluídas no esquema físico – por exemplo, portas fechadas, paredes altas, 

arame farpado, fossos, água, floresta ou pântanos. (Goffman, 1961: p.16). 
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Nos hospitais psiquiátricos, os internos eram submetidos às mais diversas situações 

violentas e degradantes que lhes eram impostas como formas de tratamento. O tratamento 

“moral” utilizado pela psiquiatria era composto por práticas segregatórias e violentas. E é 

claro que dessa forma não alcançou a cura prometida e, em contrapartida, seus métodos 

produziram excessiva alienação, sofrimento, morte e cronificação. 

Posteriormente, o modelo de tratamento utilizado por Pinel recebeu críticas por ser 

considerado extremamente fechado. E, como resultado de tais críticas, ele criou colônias para 

que os alienados “tivessem maior liberdade”. Mas, segundo Amarante, “na prática, o modelo 

das colônias serve para ampliar a importância social e política da psiquiatria, e neutralizar 

parte das críticas feitas ao hospício tradicional” (Amarante, 1995: p.27), pois as colônias, 

apesar de maiores, apenas reproduziam a lógica utilizada nos asilos. 

 

 

     1.2. Os movimentos de reforma psiquiátrica. 

 

            Após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo ficou conhecendo os campos de 

concentração nazistas e todo o terror direcionado aos judeus naqueles locais, começaram a 

haver críticas às práticas violentas utilizadas pelos alienistas nos hospitais psiquiátricos. Além 

disso, tais instituições também não davam mais conta da demanda apresentada como 

conseqüência da guerra. Como explica Pereira:  

 
Durante e principalmente após a Segunda Grande Guerra, a Europa passava 

por um processo de reconstrução não só econômico, como também social e 

psicológica, visto que danos físicos, sociais e psíquicos causados pela Guerra 

foram muitos. (Pereira, 2008: p.228).  

 

 

Surgiram então, naquele momento, vários movimentos de reforma psiquiátrica que 

denunciavam as terríveis condições de tratamento que eram impostas aos “doentes mentais” 

nos hospitais. 

Como exemplos destes movimentos, temos o trabalho da Comunidade Terapêutica que 

surgiu na Inglaterra em 1946 e o da Psicoterapia Institucional que surgiu na França em 1940, 

este último com influência marxista. Eram movimentos com propostas similares que 

buscaram realizar algumas mudanças nos hospitais psiquiátricos, instituições que ainda 
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apareciam para estes movimentos como única forma de tratamento direcionada a loucura. Eles 

defenderam mudanças na relação entre técnico e paciente para um tratamento democrático e 

justo. Assim como, uma administração hospitalar mais democrática, com maior participação 

da família e comunidade no espaço institucional.  Também criaram espaços para serem 

utilizados coletivamente dentro dos hospitais. Mas não buscaram outras formas de assistência 

alternativas ao hospital psiquiátrico e nem alterar na sociedade concepções negativas tão 

enraizadas na sociedade a respeito da loucura que contribuíam para o afastamento dos 

considerados “doentes mentais”. “Procuraram tornar o hospital psiquiátrico ágil para devolver 

o enfermo para o processo produtivo”. (Rosa, 2003: p.56).  

A psiquiatria de setor e a psiquiatria preventiva, também apareceram como 

movimentos de reforma no pós-guerra. A Psiquiatria de Setor surgiu na França através de um 

trabalho de psiquiatras “considerados progressistas que, no pós-guerra, entram em contato 

com manicômios franceses e reivindicam sua imediata transformação” (Amarante, 1995: 

p.34). Este movimento identificou os hospitais como mais uma peça no tratamento do “doente 

mental”, e não como a única, ao lado da comunidade da qual ele fazia parte, respeitando seus 

costumes e sua cultura. 

Este trabalho se tornou política oficial na década de 1960, devido a vários fatores, 

dentre eles o alto custo que os hospitais representavam ao Estado neste momento de economia 

já prejudicada pela guerra e pelo fato destas instituições não se mostrarem eficientes para 

responder às novas questões apresentadas à sociedade no pós-guerra. 

Sendo assim, foram criadas várias instituições em diversos territórios para que os 

“doentes” fossem atendidos em suas comunidades. Nestas instituições as equipes eram 

compostas por assistentes sociais, psiquiatras, psicólogos e enfermeiros, que atuavam no 

tratamento desses sujeitos antes de serem encaminhados aos hospitais psiquiátricos e após sua 

alta destas instituições. 

A psiquiatria de setor buscava mudanças significativas, mas de acordo com Amarante:  

 
No entanto, a prática dessa experiência não alcança os resultados esperados, 

seja pela resistência oposta por grupos de intelectuais que a interpretam 

como extensão e abrangência política e ideológica da psiquiatria, seja pela 

resistência demonstrada pelos setores conservadores contra a possível 

invasão dos loucos nas ruas e, ainda, seja pela muito mais custosa 

implantação dos serviços e prevenção e “pós-cura”. (Amarante, 1995: p.35). 

 

 

Outro movimento de reforma foi a Psiquiatria Preventiva que surgiu nos Estados 
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Unidos durante o governo do presidente Kennedy, num momento em que os Estados Unidos 

viviam uma crise devida à Guerra do Vietnã, e também vivenciavam o aumento do uso de 

drogas e o surgimento de vários grupos compostos por jovens chamados de gangues e “de 

toda uma séria de indícios de profundas conturbações no nível da adaptação da sociedade e da 

cultura, da política e da economia”. (Amarante, 1995: p.36).  A psiquiatria preventiva 

associou a idéia de “doença mental” a de marginalidade, e como conta Amarante: 

 
instaura-se a crença de que todas as doenças mentais podem ser prevenidas, 

senão detectadas precocemente, e que, se doença mental significa distúrbio, 

desvio, marginalidade, pode-se prevenir e erradicar os males da sociedade. 

Desta forma, urge a identificação de pessoas potencialmente doentes, de 

candidatos à enfermidade, de suscetíveis ao mal. (Amarante, 1995: p.37). 

 

 

Com o intuito de identificar os “candidatos” a “doentes” saíram às ruas em busca 

desses sujeitos. E também incentivaram as pessoas que conviviam com o  possível “doente” a 

encaminhá-lo aos serviços psiquiátricos. 

A psiquiatria buscou neste movimento prevenir a “doença mental” atacando o que, 

segundo eles, eram as possíveis causas das “doenças” presentes no meio social destes sujeitos. 

Esse movimento também buscou “reintegrar” esses homens à vida em suas comunidades e 

também procurou formas de diminuir os impactos causados pela “doença” em seu cotidiano, 

pois naquele momento:   

 
a institucionalização/hospitalização ganha matizes de um problema a ser 

enfrentado, na medida em que possibilita a produção de um processo de 

“dependência” do paciente à instituição, acelerando a perda de elos 

comunitários, familiares, sociais e culturais e conduzindo à cronificação e ao 

“hospitalismo” (Amarante, 1995: p.40-41).  
 

 

Para diminuir as internações eles criaram formas alternativas de tratamento como 

“centros de saúde mental, hospitais dia/noite, oficinas protegidas, lares abrigados, enfermarias 

psiquiátricas em hospitais gerais, etc.”. (Amarante, 1995: p.41). Outra mudança que 

procuraram realizar foi com relação às decisões sobre o processo de tratamento, que antes 

estavam apenas nas mãos dos psiquiatras, e passaram a ser divididas com toda a equipe de 

profissionais. 

Este trabalho de reforma acabou aumentando nos Estados Unidos o número de pessoas 

direcionadas aos manicômios e aos outros serviços psiquiátricos, devido aos processos 
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utilizados visando a prevenção. Com a desinstitucionalização, algumas pessoas que ainda 

eram consideradas produtivas, úteis para a lógica capitalista, saíram dos hospitais e foram 

encaminhados para a “reabilitação”, mas o número de residentes nos hospitais psiquiátricos 

aumentou. Com este trabalho a psiquiatria manteve sua legitimidade como instrumento de 

controle social, pois como explica Amarante:  

 
nesse território de competência instituída, cabe aos saberes psiquiátrico-

psicológico a mediação da constituição de um tipo psicossociológico ideal, 

traduzido num complexo mecanismo de controle e normatização de 

expressivos segmentos sociais, marginalizados pelas mais variadas causas. 

(Amarante, 1995: p.41). 

 

 

Na década de 1960, num momento em que surgem vários movimentos de 

contracultura e luta contra a opressão do império capitalista, surgem o movimento de reforma 

psiquiátrica de Franco Basaglia na Itália, e o movimento de antipsiquiatria na Inglaterra e nos 

Estados Unidos. Estes movimentos foram além dos descritos anteriormente porque foram 

formados por psiquiatras que procuraram abolir o uso do hospital psiquiátrico no processo de 

tratamento do portador de transtorno mental e questionaram o saber da própria psiquiatria a 

respeito destes transtornos e das práticas médicas direcionadas a eles. 

A antipsiquiatria buscou alterar a forma como os profissionais tratavam essas pessoas 

nas instituições psiquiátricas, carregada de preconceitos e que não os identificavam como 

sujeitos autônomos e capazes. Ela rompeu com a idéia de loucura associada a um 

comportamento “marginal” ou “desviante” que precisa de reeducação ou tratamento, assim 

como rompeu com o uso dos hospitais psiquiátricos para o isolamento/tratamento dos 

portadores de transtornos mentais. Para Rosa, esse movimento “compreende ainda que a 

internação psiquiátrica é uma forma de punição utilizada em nome da terapia psiquiátrica a 

qual viola a ética da liberdade política.” (Rosa, 2002: p.63). A loucura para eles seria algo 

criado pelas relações entre os homens. E por isso, para se atingir mudanças significativas na 

sociedade, primeiro era necessário mudar os homens individualmente. A esquizofrenia, por 

exemplo, era explicada como fruto de “problemas de comunicação entre pessoas”. (Amarante, 

1995: p.45). Entendiam a loucura como conseqüência de uma alienação geral numa sociedade 

que oprime e define padrões de conduta a serem seguidos por todos, e o “louco” acaba sendo 

afastado da comunidade, porque de certa forma, contesta essa padrão imposto, ou seja, quebra 

as regras e precisa ser punido. Para a antipsiquiatria o hospital psiquiátrico seria esse 
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instrumento de punição, do qual a sociedade se utiliza para manter seu controle e manutenção 

da desigualdade e em favor de uma classe dominante. 

Com relação à família, neste movimento de reforma, ela é vista como a maior  causa 

da loucura e foi acusada de utilizar o hospital psiquiátrico para isolar seus integrantes que de 

alguma forma a incomodam. Segundo a antipsiquiatria na manifestação da loucura em uma 

pessoa estavam presentes manifestações de problemas de toda uma família.  

Com relação ao tratamento, a antipsiquiatria procurava não utilizar substâncias 

químicas ou tratamentos físicos como os utilizados nos hospitais, valorizava a análise e a 

escuta dos delírios e da fala dos sujeitos. Para Amarante: 

 
as referências culturais da antipsiquiatria são ricas e diversas, como a 

fenomenologia, o existencialismo, a obra de Michael Foucault, determinadas 

correntes da sociologia e psiquiatria norte-americanas e, em outro nível, a 

psicanálise e o marxismo (Amarante, 1995: p.42). 

 

 

Já o movimento de reforma psiquiátrica denominado de Tradição Basagliana teve 

início na Itália no hospital psiquiátrico Gorizia em 1961, onde Franco Basaglia atuava como 

psiquiatra. Franco Basaglia de início utilizou o trabalho de Comunidade Terapêutica para 

promover uma aproximação da instituição com a sociedade e promover um questionamento a 

respeito da loucura e das práticas de violência e exclusão direcionadas a ela dentro e fora dos 

manicômios. Mas o trabalho de comunidade terapêutica acabou sendo deixado de lado, pois 

para Basaglia era necessário ir além de um projeto “instituinte de uma relação artificial 

dentro/fora”. (Amarante, 1995: p.48).  

Este movimento de reforma psiquiátrica foi um movimento de luta política que 

defendeu uma mudança real das práticas direcionadas aos portadores de transtornos mentais 

para além dos hospitais psiquiátricos. Ele buscou acabar com o estigma de periculosidade e 

invalidez direcionado a estes atores e construído historicamente e com auxílio da psiquiatria 

no imaginário social. Para Basaglia, somente alterando a idéia que a sociedade havia criado 

sobre a loucura, seria possível que estes sujeitos vivessem de forma autônoma e como sujeito 

de direitos, fora dos hospitais psiquiátricos e não mais como passiveis de tutela e segregação, 

com a transformação da sociedade em outra, que se responsabiliza pelo cuidado respeitando 

também os direitos e as diferenças. A saúde e a doença passam a ser vistas como algo da realidade 

social dos sujeitos e que não podem ser isoladas. Este movimento também:  
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Desloca o objeto da psiquiatria da doença mental (que coloca entre 

parênteses) para a “existência sofrimento” do sujeito enfermo. Ou seja, 

coloca em evidencia o sujeito que sofre e suas condições de reprodução 

social ao orientar a intervenção para a “intervenção da saúde” e “produção 

de vida” (Rosa, 2003: p.66). 

 

 

Este movimento não buscou a cura da “loucura”, mas a atenção ao sofrimento do 

portador de transtornos mentais no sentido de transformar sua vida cotidiana em busca de sua 

emancipação. Sendo assim, viu a família como mais uma peça importante no auxilio da 

reprodução social destes sujeitos e sua sociabilidade, que deveria ser não aquela que detém a 

tutela sobre a vida desses sujeitos, mas uma parceira na conquista de seus direitos e 

autonomia. Mas apesar disto, a desinstitucionalização trouxe para as famílias novos desafios, 

pois com ela foi necessário que a família, principalmente as mulheres a quem era atribuída a 

tarefa do cuidar, dedicasse mais tempo no cuidado ao portador de transtornos mentais. E por 

isso foram criados serviços de atendimento alternativos aos hospitais que permitissem que 

este cuidado fosse compartilhado entre a família e o Estado. 

A perspectiva basagliana rompeu com o hospital psiquiátrico, pois para eles estas 

instituições totalitárias eram utilizadas, junto com a psiquiatria, como armas legais de controle 

social e isolamento das diferenças. Desta forma, buscaram a desinstitucionalização, num 

sentido que vai além de não encaminhar mais as pessoas aos hospitais psiquiátricos e enviar 

de volta à comunidade os que lá já estavam, já que para eles: 

 
Neste sentido desinstitucionalizar não se restringe e nem muito menos se 

confunde com desospitalizar, na medida em que desospitalizar significa 

apenas identificar transformação com extinção de organizações 

hospitalares/manicomiais. Enquanto desinstitucionalizar significa entender 

instituição no sentido dinâmico e necessariamente complexo das práticas e 

saberes que produzem determinadas formas de perceber, entender e 

relacionar-s com os fenômenos sociais e históricos. (Amarante, 1995: p.49). 

 

Em 1971, em outra cidade chamada Tristes, Basaglia realiza várias transformações na 

assistência direcionada aos portadores de transtornos mentais. Foram construídos centros de 

saúde mental em diversos territórios. Estes centros funcionavam todos os dias da semana e 24 

horas por dia. Com a desinstitucionalização algumas pessoas impossibilitadas de morar com 

suas famílias saíram dos hospitais psiquiátricos e foram morar sozinhos em apartamentos 

espalhados pela cidade, e alguns residiam nestes locais tendo a companhia de técnicos ou 

voluntários. Também foram criadas cooperativas de trabalho que, além de serem utilizadas 
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para a geração de renda e inserção destas pessoas no mercado de trabalho, também passaram a 

ter importante papel na economia local. 

Paralelo a este movimento de reforma surgiu em 1973, o movimento político 

conhecido como Psiquiatria Democrática. Este movimento conseguiu alterar a legislação 

psiquiátrica que estava em vigor na Itália desde 1904, com a aprovação em 13 de maio de 

1978 da Lei Basaglia, que recebeu este nome por ser inspirada nas idéias e experiências 

criadas por Franco Basaglia. Com as mudanças na legislação eles pretendiam “[...] a 

suspensão absoluta de toda e qualquer forma de controle institucional sobre os loucos e a 

loucura”. (Amarante, 1995: p.50). 

No próximo tópico farei um pequeno resgate da história da assistência direcionada aos 

portadores de transtornos mentais no Brasil, onde estarão presentes reflexos de tudo que foi 

lembrado até este momento, na concepção que a sociedade brasileira criou sobre a loucura, na 

forma como ela lidou e lida hoje com este fenômeno. 
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           1.3. Trajetória da assistência psiquiátrica no Brasil. 

 

 

No século XIX a psiquiatria brasileira utilizou métodos e teorias importadas do 

alienismo francês, que utilizava, entre outras idéias, um tratamento moral para a reeducação 

dos sujeitos, na busca de conter seus impulsos desenfreados e alcançar a “cura da loucura”. Os 

psiquiatras brasileiros se inspiraram principalmente em textos de alienistas como Esquirol que 

difundiu a necessidade do isolamento como fundamental para este tratamento, como explica 

Portocarrero: 

 
De acordo com o princípio de isolamento formulado por Esquirol, a 

possibilidade de êxito nesse tipo de tratamento depende do afastamento do 

louco num espaço que separa das causas da sua loucura, inscritas na 

sociedade e principalmente na família, espaço medicalizado, terapêutico, 

organizado, sendo ele mesmo instrumento de cura (Portocarrero, 2002: p.44) 

 

   

 Inspirado em tais idéias foi criado o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil: o 

Hospício Pedro II, no bairro da Praia Vermelha na cidade do Rio de Janeiro, que recebeu este 

nome em homenagem ao imperador D. Pedro II, que inaugurou o hospício em 05 de 

dezembro de 1852. O primeiro hospício brasileiro surgiu naquele momento como resposta à 

necessidade de se ter um lugar específico para o isolamento da loucura no Brasil. Antes da sua 

fundação os “loucos” eram encaminhados para as prisões e para as Santas Casas de 

Misericórdia, onde não recebiam nenhum tipo de tratamento médico, e onde muitos morriam 

devido a violência física e a outros maus tratos que lhes eram direcionados.  

Foi a partir do século XIX, no Brasil Império, que a loucura passou a ser vista como 

um problema social, pois: 

 
A assistência psiquiátrica hospiciocêntrica institui-se no Brasil a partir de 

uma sociedade colonial, rural e escravocrata, que tinha o trabalho como algo 

negativo, indigno, “atividade de negros”, e uma economia agroexportadora 

fundada no comércio-exportador e numa oligarquia rural. (Rosa, 2003: p.86). 

 

 

Três justificativas contraditórias estavam presentes naquele momento, solicitando uma 

intervenção do Estado na questão social representada pela loucura. Uma delas era a 

necessidade de afastar a loucura que estava presente nas ruas, representando “perigo para a 
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população”. Na verdade, via-se como uma ameaça a presença cada vez maior de ex-escravos 

que, sem emprego, ocupavam as ruas com a sua incômoda miséria. O outro argumento vinha 

de médicos higienistas que buscando “o monopólio de cura e tratamento” (Rosa, 2003: p.87), 

denunciavam o fato de não haver um lugar especifico para o tratamento destas pessoas. E 

havia também o argumento de caridade dos religiosos que solicitava um “cuidado” para com 

aqueles que sofriam com as conseqüências da “alienação”. Contudo, segundo Resende: 

 
remover, excluir, abrigar, alimentar, vestir, tratar. O peso relativo de cada 

um desses verbos na ideologia da nascente instituição psiquiátrica brasileira 

pendeu francamente para os dois primeiros da lista, os demais não entrando 

nem mesmo para legitimá-los. (Resende, 2000: p.39). 

 

 

Desta forma, para atender a uma demanda cada vez maior, e para afastar a loucura do 

cenário urbano brasileiro, foi inaugurado o Hospício Pedro II num local longe do centro 

urbano e afastado dos olhos da população.  Mais tarde começaram a surgir outros hospícios 

em várias cidades, mas num primeiro momento, este hospício foi criado para receber pessoas 

não só do Rio de Janeiro, mas de todo o território do império. Administrado pela Santa Casa 

de Misericórdia, que era responsável pelos serviços de saúde desde 1543, ele atingiu sua 

capacidade máxima de “abrigar” 350 pessoas em pouco mais de um ano de funcionamento. 

Segundo Resende, essa rápida lotação, também aconteceu com os hospícios criados em 

seguida: “asilos que, uma vez abertos, se viam, em curto espaço de tempo, assoberbados pela 

demanda, justificando o clamor por mais verbas e mais hospícios”. (Resende, 1990:37).  

A população que era enviada para os hospícios era em sua maioria composta por 

homens pobres, brancos e livres e, muitos deles, faziam parte da população desempregada e 

marginalizada pela sociedade daquele momento, em que o trabalho era depreciado e 

direcionado aos escravos. 

E como podemos ver na imagem que segue, de um prontuário do Hospício Pedro II, a 

população era classificada de acordo com a classe social e a separação dentro do espaço do 

hospício, era feita de acordo com a classe social em que estava inserido. Devido à aparência 

luxuosa que sua arquitetura apresentava, o Hospício Pedro II era chamado pela população de 

“palácio dos loucos”. No prontuário abaixo, de 1847, a mulher (interna da instituição) foi 

classificada como “pobre” e sua condição  social como “livre”: 
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                              Figura 1. 

 

Imagem do acervo do Instituto Municipal Nise da Silveira
1
 

  

 

Em sua criação, estas primeiras instituições de saúde mental brasileiras, pouco 

contavam com a presença de médicos, e todo o processo de seleção dos que “precisavam” ser 

internados e também de classificação dentro do hospício, para serem encaminhados às 

enfermarias determinadas, era comandado por freiras, “irmãs de caridade”. E os médicos, 

quando presentes nessas instituições, também tinham suas decisões subordinadas às decisões 

das religiosas. Eles eram chamados, não para o tratamento da loucura, mas para dar auxílio no 

                                                 
1
 Fonte: www.ccs.saude.gov.br , acessado em 10/10/2009 às 13h30min. 

http://www.ccs.saude.gov.br/
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trato de algumas doenças e na morte de internos. 

A violência e os maus tratos ainda persistiram nos hospícios. Segundo Resende, “em 

Olinda, em alguns anos, a mortalidade ultrapassou os 50% da população internada e no Pará, 

o beribéri era uma das mais importantes causas da morte”. (Resende, 2000: p.39). Beribéri é 

uma doença causada pela ausência no organismo da vitamina B1, que tem como conseqüência 

fraqueza muscular e dificuldades para respirar. 

Após o Brasil se tornar uma República a classe média passou a ocupar espaços no 

poder. A administração dos hospícios passou a ser feita pela medicina e não mais pelas 

instituições religiosas. A psiquiatria brasileira buscou naquele momento se transformar em 

uma psiquiatria científica. Ela classificou a loucura como uma doença e transformou os asilos 

em locais, não apenas de “depósito” de pessoas. E sim em locais que, segundo eles, eram 

destinados a tratamento médico. 

Em 1890, o Hospício Pedro II foi transformado na instituição pública Hospício 

Nacional dos Alienados e passou a ser administrado pelo médico Teixeira Brandão. Naquele 

mesmo ano foi criada a Assistência Médica e Legal dos Alienados “para organizar a 

assistência psiquiátrica no país, vinculada ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores da 

República”. (Rosa, 2003: p.88). Teixeira Brandão também recebeu o cargo de diretor da 

Assistência Médica e Legal dos Alienados do Rio de Janeiro. E em 1903, foi criada uma lei 

denominada Lei Federal de Assistência aos Alienados, “que previu a fiscalização das 

instituições psiquiátricas” (Rosa 2003: p.88). 

A seguir uma imagem do prontuário de 1917 do Hospício Nacional dos Alienados, 

com a assinatura de Juliano Moreira no cargo de diretor. Podemos ver no prontuário que a 

seção a qual pertencia, recebia o nome do alienista francês Esquirol, e que a classificação e 

separação de acordo com a classe social perdurou. 
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                       Figura 2 

 

Imagem do acervo do Instituto Municipal Nise da Silveira
2
 

 

O crescimento do comércio exportador e da atividade industrial no final do século 

XIX, principalmente na região sudeste do país, aumentou a população urbana e trouxe para o 

país um grande número de imigrantes estrangeiros que passaram a fazer parte desta 

população. 

 A capital, assim como outras cidades, cresceu de forma desordenada. Os 

                                                 
2
 Fonte: www.ccs.saude.gov.br , acessado em 10/10/ 2009 às 13h30min.  

http://www.ccs.saude.gov.br/
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trabalhadores, muitos deles desempregados, viviam no Rio de Janeiro em condições precárias, 

em meio aos cortiços, sem saneamento básico e em péssimas condições de higiene. Naquele 

momento a população foi atingida por um grande número de doenças contagiosas que 

aumentou consideravelmente o número de mortos no país e atrapalhou a sua economia. O 

surgimento destas doenças estava diretamente ligado  às precárias condições de higiene e 

habitação em que a população vivia naquele momento em que o modo de produção  do 

capitalista se desenvolvia no Brasil. Porém, a responsabilidade sobre o surgimento destas 

doenças foi direcionada para a população, e através de um julgamento moral, as doenças eram 

atribuídas a um  comportamento “desregrado”  e “imoral” da população pobre.  

Segundo Resende eram “novos e graves problemas para os quais, na área da saúde 

mental, a psiquiatria das freiras, os asilos provisórios despovoados de médicos eram soluções 

de amadores”. (Resende, 2000: p.42). E quando Rodrigues Alves estava no governo em 1903, 

Oswaldo Cruz passou a ser responsável pela saúde pública, com a tarefa de realizar o 

saneamento na cidade e transformar a imagem do Rio de Janeiro. E Juliano Moreira Assumiu 

o lugar antes ocupado por Teixeira Brandão, na direção do Hospício Nacional e na 

Assistência Médica e Legal dos Alienados, após um inquérito feito por uma comissão de 

médicos que encontrou diversas irregularidades no hospício. 

A psiquiatria, ao lado da saúde pública, tinha a “missão” de limpar a cidade da 

desordem, da sujeira e das doenças, que segundo o poder público, eram geradas pela 

população. E a psiquiatria recebeu “o papel complementar, secundário, menos espetacular 

para os registros da História, o de recolher as sobras humanas do processo de saneamento, 

encarcerá-las no asilo e tentar, se possível, recuperá-las de algum modo” (Resende, 2000: 

p.45). 

 Naquele momento os psiquiatras brasileiros buscaram não mais apenas atuar com 

base em teorias vindas de outros países, buscaram também realizar pesquisas e produzir 

cientificamente um saber sobre as “doenças mentais”. E a psiquiatria brasileira passou a ser 

também influenciada pelas idéias da psiquiatria alemã. Mas “a inovação na área psiquiátrica 

no período pós-republicano, além do arcabouço normativo e institucional, foi a 

implementação das colônias agrícolas”. (Rosa, 2003: p.89). As colônias eram utilizadas em 

alguns Estados como única instituição de tratamento psiquiátrico e em outros como  

complementar aos hospitais psiquiátricos. Como exemplo deste segundo caso, temos o Rio de 

Janeiro que utilizou colônias para atender a demanda que já não podia mais ser suprida pelo 
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Hospício Nacional dos Alienados devido a sua superlotação.  

São Paulo, onde se destacou o nome de Franco da Rocha na assistência psiquiátrica, 

foi um exemplo de Estado onde as colônias eram utilizadas como instituições predominantes 

para tratamento psiquiátrico.  Nessas colônias o trabalho agrícola era utilizado como prática 

terapêutica no tratamento aos “doentes” e como promessa de seu retorno à vida em 

comunidade como homens “trabalhadores”, uma mão de obra que seria útil para o mercado 

brasileiro. 

Para que os internos retornassem a vida fora dos hospícios foi apresentada a idéia de 

utilizarem famílias pobres que viviam próximas aos hospícios e que receberiam uma pequena 

remuneração para que internos vivessem em suas casas. Mas a real intenção era de diminuir o 

número de internos e os gastos que representavam para a instituição. Uma vez que o poder 

público, como ainda acontece nos dias de hoje, buscou investir o mínimo de verba possível na 

assistência à população. Sendo assim, alguns técnicos foram morar com suas famílias em 

casas construídas ao redor dos hospícios para receber esses internos em suas casas, e os 

internos eram direcionados à realização de trabalho doméstico. 

A utilização das colônias agrícolas pela psiquiatria, encontrou na realidade  brasileira 

daquele momento um “ambiente político e ideológico propício ao seu florescimento” 

(Resende, 2000: p.47) já que o governo brasileiro buscava alterar a concepção de trabalho que 

foi criada pela sociedade brasileira escravocrata, que relacionou  trabalho a uma atividade 

indigna direcionada apenas a escravos. O Estado passou a considerar a “vadiagem” um crime 

e a psiquiatria passou a considerar o trabalho uma atividade fundamental para a 

“normalidade”. Sendo assim, o trabalho também começou a ser utilizado como prática 

terapêutica nas instituições psiquiátricas.  

O país estava em um processo de industrialização e urbanização que era incompatível 

com o modelo de trabalho direcionado aos internos nas colônias com a promessa de 

tratamento, recuperação e vida fora dos asilos. E apesar de toda  promessa e “entusiasmo”, as 

colônias não conquistaram o sucesso de inserir esses sujeitos no mercado de trabalho, não era 

essa mão-de-obra treinada para o trabalho rural que a sociedade desejava naquele momento. 

As colônias agrícolas se mostraram como um espelho do hospital psiquiátrico e logo 

abandonaram a utilização do trabalho agrícola como ferramenta para a cura da loucura e 

retorno do “louco” a vida “normal”.  

 Juliano Moreira passou a utilizar em seu trabalho as teorias das degenerescências de 
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Morel.  Segundo Portocarrero: 

 

As degenerescências são desvios doentios do tipo normal da humanidade, 

transmitidos hereditariamente. Elas podem ter causas diversas e, como 

afirma Robert Castel (1976), o plano do Tratado das Degenerescências de 

Morel é ordenado em função dessa diversidade: intoxicações diversas, 

influência do meio social ou da hereditariedade, doenças adquiridas ou 

congênitas. Quando instalada, a doença segue seu curso e transmite-se a seus 

descendentes, até a extinção da linhagem. (Portocarrero, 2002: p.47). 

 

 

As idéias de Morel contribuíram para o surgimento do Movimento de Higiene Mental 

que teve início na França e depois se espalhou por diversos países. Nesta linha, em 1923 foi 

criada no Brasil a Liga Brasileira de Higiene Mental, a LBNH.  

A partir deste movimento, o alcoolismo e doenças como a sífilis foram caracterizadas 

como “doenças mentais” e seu surgimento era associado a comportamentos “desviantes” de 

certos grupos, e que seriam transmitidos hereditariamente. Para evitar que essas “doenças” 

fossem transmitidas por diversas gerações, era necessário que o poder público utilizasse 

medidas para contê-las, medidas preventivas como a profilaxia e ações de higiene mental. Nos 

moldes positivistas buscaram excluir o mal e o desviante do meio social para a formação de 

uma sociedade formada por homens “sadios” que resultariam em gerações perfeitas, ou seja, 

homens com comportamento moral perfeito e uma conduta exemplar dentro dos padrões 

exigidos pela sociedade. A medicina seria a arma mais eficaz na guerra contra esse mal que 

colocava a sociedade em risco. A psiquiatria em busca da prevenção agora estenderia suas 

práticas à população fora dos hospícios. 

 Já foi citada anteriormente a forma como o processo de urbanização das áreas urbanas 

se deu de forma desordenada, como a população vivia nesses locais em precárias condições de 

habitação e suas conseqüências. O Estado precisava lidar com a situação dos negros que agora 

eram livres, mas não eram aceitos no mercado de trabalho, com um grande número de pessoas 

que vinham do campo em busca de trabalho nas áreas urbanas, aumentando ainda mais o 

contingente populacional em cidades sem a infra-estrutura necessária. Além disso, havia a 

classe operária que influenciada pelas idéias trazidas pelos imigrantes lutava por melhores 

condições de vida e contra os ideais de uma classe formada pelos proprietários das indústrias.  

A psiquiatria higienista foi utilizada no Brasil para mascarar a exploração e esconder a 

real causa dos problemas sociais, contribuindo para que a questão social fosse enfrentada 

naquele momento de forma que a responsabilidade do seu enfrentamento fosse atribuída à 
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própria população.  

Após 1930, a LBHM ganhou espaço no governo de Vargas que buscava a criação de 

várias políticas sociais direcionadas à higiene social, à proteção da infância, à educação moral 

das famílias (era propagado um modelo ideal de família que deveria ser seguido para os 

trabalhadores), à eugenia e ao aumento das instituições de saúde mental, entre outras políticas 

que seriam necessárias para o “progresso” do Brasil e para controlar a população. O Estado 

ditava opiniões e padrões de conduta a serem seguidos pelo povo. Naquele momento, as 

políticas sociais foram criadas com o intuito de construção de um trabalhador que se 

encaixasse no modelo econômico que estava sendo desenvolvido no país. O Estado 

direcionava suas ações em favor do desenvolvimento do país nos moldes da ideologia 

capitalista, em favor do acúmulo do capital nas mãos da elite dominante. E o conceito de 

cidadania estava inteiramente ligado ao trabalho, pois era considerado cidadão aquele que 

trabalhava e fazia parte de uma categoria profissional legalmente reconhecida. Santos 

caracteriza essa cidadania direcionada a população brasileira durante o governo de Vargas 

como cidadania regulada:  

 
Por cidadania regulada entendo o conceito de cidadania cujas raízes 

encontram-se, não em um código de valores políticos, mas em um sistema de 

estratificação ocupacional é definido por norma legal. Em outras palavras 

são cidadãos todos aqueles membros da comunidade que se encontram 

localizados em qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas em lei. 

(Santos apud Amorim, 2007: p.368).  

 

Pouco se ampliou o número de instituições psiquiátricas no Brasil. E os hospícios de 

todo o país se encontravam com uma população muito além de sua capacidade máxima. O 

quadro das instituições psiquiátricas no final da década de 1950 no Brasil era de falta de 

funcionários, violência, maus tratos, superlotação, instalações físicas insuficientes para 

atender o contingente de “doentes mentais” e a população vivia de forma assustadoramente 

precária nessas instituições. A estes sujeitos eram direcionadas várias práticas consideradas 

terapêuticas como a lobotomia que foi utilizada no Brasil até 1955 e os eletrochoques que 

ainda hoje são utilizados em algumas instituições psiquiátricas, pois como explica Resende:  

 
A assistência psiquiátrica pública revelava ainda extraordinária lentidão em 

tomar conhecimento das importantes transformações que sofria a prática 

psiquiátrica na Europa e nos Estados Unidos, a partir do período da segunda 

grande guerra, e em se adaptar às modificações por que passava a sociedade 

brasileira (Resende, 2000: p.53). 
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Somente a partir do momento em que as drogas antipsicóticas passaram a ser 

utilizadas nos hospícios, a partir de 1955, é que ocorreu alguma mudança no interior das 

instituições. Elas passaram a ser vistas como instrumentos que poderiam ser utilizados na 

recuperação e manutenção da mão-de-obra atingida pelas  conseqüências do desgastante 

modo de produção capitalista. Na década de 1950 “alguns Institutos de Aposentadorias e 

Pensões incorporaram na sua cobertura assistencial as internações psiquiátricas, 

principalmente na rede hospitalar privada”. (Rosa, 2003: p.97).  

Após 1964 o país passou por várias transformações políticas e sociais, assim descritas 

por Bravo: 

 

Em face da ‘questão social’ no período 64/74, o Estado utilizou para sua 

intervenção o binômio repressão-assistência, sendo a política social 

ampliada, burocratizada e modernizada pela máquina estatal com a 

finalidade de aumentar o poder de regulação sobre a sociedade, suavizar 

tensões sociais e conseguir legitimidade para o regime, como também servir 

de mecanismo de acumulação do capital. (Bravo, 2000: p.6). 

 

 

 

Naquele momento de ditadura, o Estado criou novas estratégias para atender ao desejo 

da classe economicamente dominante e sufocar os movimentos de luta dos trabalhares em 

favor de seus direitos e melhores condições de vida. Os problemas pelos quais a população 

passava não foram resolvidos e na verdade se acentuaram.  

Com relação especificamente à saúde mental no período da ditadura, assim refere 

Bisneto:  

 
O grande problema para o governo da ditadura militar nos hospícios no fim 

dos anos 1960 não era a loucura (esta era controlada pela psiquiatria, pelos 

psicotrópicos e pelo aparato asilar). Era a pobreza, o abandono, a miséria, 

que saltava à vista e que gerava contestações da sociedade, principalmente 

após a incorporação do atendimento aos trabalhadores e seus dependentes na 

rede previdenciária de assistência mental. (Bisneto, 2007: p.25). 

 

 

 

A partir de 1964, os hospícios que antes eram direcionados a uma população 

marginalizada e desviante, passaram a fazer parte da assistência direcionada aos trabalhadores 

e seus familiares.  Mas devido às péssimas condições em que se encontravam os hospícios 

públicos, conforme mencionado anteriormente, foram contratados os serviços de hospitais 

particulares para atender e “recuperar” os trabalhadores que faziam parte do sistema 



 38  

previdenciário (INPS). O investimento do dinheiro público em hospitais psiquiátricos 

privados crescia cada vez mais assim como o número destas instituições e a demanda 

encaminhada a elas. A saúde passou a ser vista como mais uma fonte de acúmulo capitalista. 

Foi criada uma rede de corrupção em torno dessa prática, e um favorecimento de políticos e 

de proprietários de hospitais: quanto mais pessoas eram enviadas aos hospitais privados, mais 

essa rede lucrava.  

A população psiquiátrica que antes era formada por sujeitos marginalizados pela 

sociedade sofreu uma transformação, passou a ser constituída em sua maioria por 

“trabalhadores previdenciários urbanos, exauridos psiquicamente pelo uso intensivo de sua 

força de trabalho no período de crescimento econômico dos anos de 1970”. (Rosa, 2003: 

p.100). 

Os hospitais psiquiátricos permaneceram como sendo a alternativa dominante 

direcionada ao tratamento psiquiátrico durante muito tempo no Brasil, até o surgimento do 

movimento que buscou a Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

O Movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira surgiu a partir do  movimento de 

trabalhadores da saúde mental que no final da década de 1970 passou a denunciar as precárias 

condições de trabalho nas instituições psiquiátricas de todo país e as terríveis e violentas 

formas de tratamento direcionadas à população nestas instituições. Eles também 

reivindicaram, entre outras melhorias, a expansão de serviços psiquiátricos alternativos aos 

manicômios e que proporcionassem a permanência desses sujeitos na comunidade.  

Os militantes do MTSM, o Movimento dos Trabalhadores da Saúde Mental, se 

mobilizaram em Congressos e diversos encontros que contaram com a participação de nomes 

como Erwing Goffman, Franco Basaglia e Robert Castel, entre outros, que contribuíram para 

o debate sobre o quadro da assistência direcionada à saúde mental no Brasil. Naqueles 

espaços era constante a crítica aos hospitais psiquiátricos, à privatização dos serviços de 

saúde, e à “mercantilização da loucura”. (Amarante, 1995: p.56).  

Bisneto explica que um dos motivos que permitiram que esse Movimento acontecesse 

foi o fato de que: 

 
[...] nas organizações públicas o empregado pôde se manter questionador e 

tentar modificar a instituição (conforme a gênese do Movimento dos 

Trabalhadores de Saúde Mental), buscando outra legitimidade para o seu  

trabalho, diferente da demandada pelas políticas sociais do Estado 

autoritário, já que possui um grau de estabilidade no emprego sem medo de 

demissões arbitrárias: esse é o padrão de contrato de trabalho que as políticas 
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neoliberais tentam atualmente eliminar, com a terceirização e a privatização 

do setor público de saúde.(Bisneto, 2007: p.62). 

  

 

Depois de 1980, o movimento em busca da Reforma Psiquiátrica ganhou força no 

Brasil devido à precariedade em que se encontrava o sistema de saúde e os serviços 

psiquiátricos. Como explica Amarante: 

 
[...] a política privatizante da Previdência Social termina por produzir 

excesso de atos de assistência médica. Sejam atos corretos e necessários, ou 

desnecessários, fraudes, abusos de toda sorte, ocasionam em déficit nos 

cofres da PS, e obrigam a pensar em soluções de saneamento financeiro, 

melhor utilização da rede pública e modernização das unidades e dos 

mecanismos de planejamento e administração. (Amarante,1995: p.59). 

 

 

O governo criou novas estratégias em busca de atender a crise em que se encontrava o 

sistema de saúde e conter a insatisfação da população. E aumentou o número de leitos em 

hospitais psiquiátricos públicos que passaram a atender também um maior número de usuários 

vinculados ao sistema previdenciário. As instituições públicas passaram a receber verbas que 

antes eram direcionadas ao setor privado. Os empresários resistiram, mas também começaram 

a direcionar seus interesses também para outras fontes de lucro descobertas no mercado da 

saúde. Hoje, a indústria farmacêutica direciona sua atenção para a utilização, por grande parte 

da população, de medicamentos que prometem melhorar a qualidade de vida e a saúde mental. 

Após 1985, alguns integrantes do MTSM ocuparam espaços na administração de 

muitos hospitais públicos e de programas municipais e estaduais de saúde mental. A luta do 

Movimento ganhou maior visibilidade nesta década. Influenciados pelas idéias de Franco 

Basaglia, pediram o fim dos manicômios no Brasil, e buscaram mobilizar também a sociedade 

em favor desta causa e contra o preconceito direcionado ao portador de transtorno mental 

historicamente construído na sociedade brasileira. Como descreve Amarante: 

 
Assim, no campo teórico-conceitual dos referenciais do MTSM, com lema 

‘com uma sociedade sem manicômios’, ressurgiram o projeto da 

desinstitucionalização na tradição basagliana, que passava a ser um conceito 

básico determinante na reorganização do sistema de serviços, nas ações de 

saúde mental e na ação social do Movimento (Amarante, 1995: p.81). 

 

 

A Reforma Psiquiátrica construiu estratégias técnicas diferenciadas nas instituições 

como os grupos de famílias, para que a família também se mobilizasse e contribuísse para a 



 40  

luta antimanicomial. Usuários, familiares e simpatizantes da causa aderiam ao movimento 

pela Reforma Psiquiátrica Brasileira, não sendo mais este apenas um movimento de 

trabalhadores da saúde mental. 

Vale ressaltar também a importância do Movimento de Reforma Sanitária e a criação 

do Sistema Único de Saúde, o SUS, para as mudanças que ocorreram nas políticas de saúde 

em geral, bem como na saúde mental, a universalização das políticas de saúde que passou a 

ser dever do Estado e sua ampliação para além de uma saúde curativa. A saúde passou a ser 

vista como algo também determinado pelas condições de vida da população, as condições de 

moradia e saneamento, de trabalho, do meio ambiente em que vivem e a relações sociais. 

Neste sentido, Bisneto explica sobre como a saúde mental passou a ser vista pelas instituições 

públicas de atendimento psiquiátrico ligadas ao Movimento de Reforma Psiquiátrica:  

 
Em instituições sem fins lucrativos, inseridas no Movimento de Reforma 

Psiquiátrica, o objeto “saúde mental” pode ser concebido como um processo 

saúde-doença, articulado com as relações sociais e não simplesmente saúde e 

doença como dois fenômenos reificados. (Bisneto, 2007: p.152). 

 

 

Um marco importante para o Movimento de Reforma Psiquiátrica foi a criação da Lei 

10.216 sancionada em 6 de abril de 2001, que determina a substituição dos manicômios por 

outros modelos de serviços psiquiátricos, contribuindo para o processo de 

desinstitucionalização. Desta forma, surgiram serviços psiquiátricos alternativos contrários à 

lógica excludente do manicômio. Um exemplo destes serviços alternativos são os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS).  

Os CAPS são instituições que foram criadas para o acolhimento de portadores de 

transtornos mentais ditos graves, e que devem estimular a sua integração social e familiar, 

exercício da cidadania e sua autonomia. É um serviço do SUS, atualmente regulamentado pela 

Portaria nº336/GM, de 19 de fevereiro de 2002.  Esse serviço tem o objetivo de evitar as 

internações psiquiátricas, prestando atendimento ao portador de transtornos mentais no seu 

território, sendo território visto como “o espaço da cidade onde se desenvolve a vida 

quotidiana de seus usuários e familiares. Os CAPS constituem a principal estratégia da 

reforma psiquiátrica”. (Brasil, 2004: p.9). E oferece atendimento intensivo, semi-intensivo e 

não intensivo, de acordo com a necessidade de cada usuário. (Brasil, 2004).  

As práticas de atendimento são diferenciadas, como por exemplo, atendimento 

individual, atendimento em grupo, atendimento para a família, atividades comunitárias, 



 41  

assembléias e reuniões. E são feitas por uma equipe composta por assistentes sociais, 

psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, musicoterapeutas, terapeutas ocupacionais e outros 

profissionais. (Ibid.).  

Os CAPS devem ser localizados em local que seja de fácil acesso para a população. 

Assim como,  devem estar articulados com a rede de serviços de saúde e com os demais 

serviços e setores que fazem parte do cotidiano do portador de transtorno mental, criando 

também projetos terapêuticos que envolvam a comunidade. Da mesma forma que os CAPS 

recebem o papel de direcionar os serviços do programa de saúde mental da localidade, 

oferecendo assistência aos moradores das residências terapêuticas, aos profissionais da saúde 

mental na Atenção Básica e de Saúde da Família. Sendo assim, os CAPS são referências na 

assistência aos portadores de transtornos mentais de um determinado território, lhe oferecendo 

atendimento sempre que necessário, buscando diminuir o número de internações em hospitais 

psiquiátricos e fortalecer os laços destes com a família e comunidade. (Ibid.). 

Existem diferentes tipos de CAPS divididos da seguinte forma: CAPS I 

implementados em municípios com população entre 20.000 e 70.000 habitantes. CAPS II para 

municípios com população entre 70.000 e 200.000 habitantes. Ambos para atendimento diário 

de adultos com transtornos mentais severos e persistentes. CAPS III para municípios com 

população acima de 200.000 habitantes e que funciona com atendimento diário e noturno, 

também para o mesmo público. CAPSI para atendimento diário a crianças e adolescentes com 

transtornos mentais e o CAPS ad para atendimento a usuários de álcool e outras drogas. 

(Ibid).  

Entrarei em mais detalhes a respeito desta instituição no terceiro capítulo, onde será 

feita uma reflexão sobre o CAPS localizado em Macaé no Estado do Rio de Janeiro. Um 

CAPS para atendimento a portadores de transtornos mentais ditos graves e que tenham 18 

anos ou mais. 

Os serviços que foram criados em substituição aos hospícios vêm enfrentando várias 

dificuldades para concretizar as mudanças na assistência direcionada aos portadores de 

transtornos mentais pela nossa sociedade. Eles esbarram nas dificuldades presentes no SUS, 

como o recebimento de verbas insuficientes para atender com qualidade a demanda, número 

insuficiente de profissionais, condições precárias de trabalho direcionadas a estes 

profissionais e muitos outros desafios. 

No enfrentamento destas dificuldades, o Movimento de Reforma Psiquiátrica continua 
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atuante no Brasil, lutando contra os movimentos contrários a não-utilização dos manicômios, 

que buscam mobilizar a sociedade, expondo a precariedade em que se encontram alguns 

desses serviços substitutivos aos asilos que, segundo eles, não são eficazes para “controlar” a 

loucura e chamam a atenção para a periculosidade que representa a presença dos portadores 

de transtornos mentais na comunidade. Em contrapartida, o movimento antimanicomial busca 

mobilizar a sociedade para a efetivação dos direitos dos portadores de transtornos mentais, 

presentes na Lei 10.216 e transformar o estigma direcionado à loucura, identificando esses 

sujeitos como autônomos e não mais como tutelados e incapazes.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

Um Recorte sobre as famílias brasileiras 

 
“Família é quem você escolhe pra viver 

Família é quem você escolhe pra você 

Não precisa ter conta sanguínea 

É preciso ter sempre um pouco mais de sintonia.” 

O Rappa  
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Neste segundo capítulo, farei uma discussão sobre as famílias brasileiras na 

contemporaneidade, uma reflexão sobre as mudanças e os desafios vivenciados por estas 

famílias. 

Nesta monografia, a família não é vista como algo constituído naturalmente ou apenas 

biologicamente através de laços consangüíneos, mas será considerada como algo criado pela 

sociedade em diferentes momentos da história e que pode apresentar diferentes formas de 

organização, “como um fato cultural historicamente condicionado, que não se constitui a 

priori como um ‘lugar de felicidade” (Mioto, 1997: p.115).  

Não existe um modelo padrão de organização familiar (Kaloustian, 2002), assim como 

não existe um padrão natural de sentimentos ligados ao papel de ser pai, mãe, filho, irmão ou 

a qualquer outro que é representado em uma família.  Muitas vezes, o senso comum e até 

alguns profissionais que lidam com as famílias, naturalizam a forma como se apresentam as 

relações entre os diferentes atores de uma família, atribuindo a estes papéis sentimentos 

considerados inerentes a sua posição na organização familiar. Isto acontece quando não levam 

em consideração que sua constituição se dá historicamente, quando consideram a família 

como sendo naturalmente um “porto seguro” e o “lugar da felicidade” para seus integrantes. 

Como explica Mioto:  

 

imbuídos dessa ideologia, muitas vezes os profissionais, embora 

compartilhando da idéia que a família não é um grupo natural, naturaliza as 

suas relações e com isso trabalha com estereótipos do ser pai, ser mãe, ser 

filho. Esquecem-se que dinâmica relacional estabelecida em cada família 

não é dada, mas é construída a partir de sua história e de negociações 

cotidianas que ocorrem internamente entre seus membros e externamente 

com o meio social mais amplo (Mioto, 1997: p.117). 

 

 

Também é muito comum a utilização do conceito de “família desestruturada” pela 

nossa sociedade para se referir aos novos arranjos familiares e às mudanças na organização 

interna das famílias. No imaginário social, ainda está presente a idéia de que o modelo “ideal” 

de família seria a família nuclear, composta por pai, mãe e filhos biológicos. Para realização 

deste trabalho não será considerada a idéia da existência de famílias “estruturadas” ou 

“desestruturadas”, pois a replicação destas idéias, além de afirmar a existência de um modelo 

ideal de família, também coloca a constituição das famílias como sendo algo natural e 
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ahistórico, como foi dito anteriormente.  

A forma como as famílias brasileiras se organizam hoje, através de diferentes arranjos 

familiares, também é resultado de um longo processo histórico. Durante a época em que o 

Brasil era Colônia de Portugal, os portugueses vieram para o Brasil impondo seus costumes 

sobre os índios que aqui viviam, interferindo em sua cultura e nas suas formas de organização 

familiar. O mesmo foi feito com as famílias de origem africana, que foram seqüestradas pelos 

portugueses na África para serem escravizadas no Brasil. Neste ato tão violento, Portugal teve 

o apoio da Igreja Católica que justificou a escravidão na idéia de que os africanos era 

inferiores e não os consideravam parte da humanidade, além do fato de que o tráfico destas 

pessoas também representou grande lucro para os portugueses.  

Segundo Neder “não se encontra uma família africana mas, vários tipos de 

organização familiar entre os milhões de africanos que foram transferidos para o Brasil”. 

(Neder, 2002: p.37). Estudos realizados sobre essas famílias indicam que elas trouxeram para 

o Brasil, uma cultura africana composta pela pluralidade, com a presença de diferentes 

religiões, línguas e formas de organização familiar.  A escravidão causou danos irreparáveis a 

essas famílias, pois “o autoritarismo e a violência da escravidão são responsáveis pela 

separação de casais, pais e filhos e outros parentes e amigos, provocando perda de vínculos e 

crises de identidade marcantes e irreversíveis” (Neder, 2002: p.39).  

A escravidão separou as crianças de seus pais, já que eram os adultos que 

interessavam como uma mercadoria útil para o trabalho. Afastadas de seus pais, tais crianças 

buscaram referências e criaram vínculos com negros que faziam parte dos grupos em que 

viviam. Naquele momento, longe de seus familiares e amigos, alguns escravos desenvolveram 

laços de solidariedade como uma forma de resistência à escravidão e às nefastas implicações 

desta em suas vidas. 

Os europeus que vieram para o Brasil também trouxeram consigo a família patriarcal 

extensa caracterizada segundo Teruya como:  

 

 
[...] um extenso grupo composto pelo núcleo conjugal e sua prole legítima, 

ao qual se incorporavam parentes, afilhados, agregados, escravos e até 

mesmo concubinas e bastardos; todos abrigados pelo mesmo domínio, na 

casa-grande ou na senzala sob a autoridade do patriarca dono das riquezas, 

da terra, dos escravos e do mando político (Teruya, 2000: p.3-4). 
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 Nessa família patriarcal extensa, o poder de mando era concentrado nas mãos do 

homem, que não era só o senhor dos escravos, mas também da esposa, dos filhos e agregados. 

Os casamentos eram realizados através de acordos políticos e econômicos. Rosa destaca que 

“essa família exercia grande influência política, dividindo o poder com o estado e o clero, mas 

valorizava e se centralizava no espaço privado” (Rosa, 2003: p.175). Também vale registrar 

“o caráter altamente repressivo desta estrutura familiar, reprodutora de normas de 

disciplinamento e controle social (sexual) ditadas pela Igreja” (Neder, 2002: p.29). Eram 

inclusive dogmas da igreja que fundamentavam a idéia de que a família era uma instituição 

sagrada e o casamento indissolúvel, sendo necessário que os cônjuges vivessem unidos “até 

que a morte os separasse”. 

A família patriarcal extensa não era o único modelo de família existente no Brasil 

naquele momento, pois existiam outros modelos organizados por outros atores sociais, e que 

se apresentavam de diferentes formas em várias regiões do país, influenciadas por realidades 

sociais diferentes. Nas áreas urbanizadas era mais comum a presença de famílias nucleares 

com poucos integrantes. Importa, entretanto, salientar que:  

 
A família patriarcal foi o modelo hegemônico das regiões das elites agrárias, 

onde imperou o latifúndio, economia açucareira, cafeeira ou da pecuária, 

atividades que exigiam uma população mais fixa, estável e, assim permitia 

uma organização familiar mais sólida, pelas próprias características da 

produção (Rosa, 2003: p.177). 

 

 

Em São Paulo, por exemplo, estavam presentes famílias patriarcais extensas, que 

tinham características diferentes das famílias patriarcais extensas de outras regiões porque 

predominavam as famílias nucleares com pouco integrantes. As relações paternalistas 

existentes na sociedade brasileira daquele momento também se desenrolavam nessas famílias, 

como explica Samara:  

 

 
Essa configuração mais simplificada que apresenta a família paulistana não 

significou, portanto, um rompimento nas ligações entre os parentes que eram 

constantemente ativadas nos casamentos, batismos e partilhas (Samara, 

1998: p.8). 

 

 

O casamento era utilizado pela elite brasileira como estratégia para aumento do seu 

poder econômico e social, pois “esta, interessada na manutenção do prestígio e da estabilidade 
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social, procurava limitar os casamentos mistos quanto a cor, assim como em desigualdade de 

nascimento e riqueza” (Samara, 1998: p.42). O casamento acontecia entre pessoas do mesmo 

círculo econômico e social, sendo comum o casamento entre primos e de tios com sobrinhas. 

Em contrapartida, não era comum o casamento de negros com brancos e nem entre pessoas de 

classes sociais diferentes. 

Mais tarde, com a instituição do Estado Brasileiro, o movimento higienista buscou a 

criação de um novo modelo de família, com características semelhantes à família burguesa 

européia e que foi incorporado pela elite brasileira. Esse novo modelo de família deveria 

apresentar padrões de conduta que atendessem às necessidades do Estado naquele momento, 

que via na família patriarcal extensa uma ameaça devido a influencia política que esta exercia 

com o apoio dos parentes, afilhados e outros agregados. Naquele momento, o poder da família 

deveria ser enfraquecido frente ao poder do Estado. 

Esse novo modelo de família foi direcionado apenas à família branca de origem 

européia, uma vez que os negros naquele momento pobres e livres após uma recente 

escravidão, ainda eram considerados com o respaldo de teorias científicas  biologicamente 

inferiores. Dessa forma, a propriedade sobre a terra lhes foi negada, assim como, políticas de 

educação e qualquer outra política social que os reconhecesse como sujeitos dos mesmos 

direitos e capazes, com o argumento de que seria um desperdício esse investimento, já que 

eram naturalmente incapazes. 

Em busca de alterar a cor e a face da população brasileira, também foi incentivada a 

vinda de imigrantes estrangeiros e brancos para o país, para a formação de um novo tipo de 

trabalhador brasileiro. Esses imigrantes vieram com suas famílias, já nos moldes de uma nova 

família. 

A ideologia dominante através do movimento higienista procurou direcionar a forma 

como os sujeitos iriam desempenhar seus papéis sociais de filhos e de pais dentro da família, 

definindo formas de conduta que deveriam ser exercidas dentro e fora do âmbito familiar de 

acordo com o gênero e a idade. Conforme esclarece Reis: 

 
O Estado determina os papéis sociais em função de seus interesses. Quando 

não pode fazer isso através de leis, usa dispositivos que, insinuando-se no 

tecido social onde devem atuar, vão criar normas para as condutas dos 

diferentes membros da família. E o papel social não apenas outorga essas 

normas, como esconde o processo de sua condição histórica. (Reis, 2004: 

p.116). 
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Ainda segundo esse autor, esse novo modelo de família, criado pelo movimento 

higienista, surgiu com padrões internos semelhantes aos da família  burguesa européia com: 

 

[...] uma rígida hierarquia de idade e de sexo e uma peculiar combinação 

entre amor e autoridade, que ensinava aos filhos a renúncia ao prazer 

corporal em troca da afeição parental que tem por resultado a ambivalência e 

o sentimento de culpa. (Reis, 2004: p.114). 

 

 

Rosa também explica descreve essa família como uma família higienicamente 

conformada em relações afetivas, “fundada no casamento por amor, na valorização do 

indivíduo psicologizado, centrada na criança e no casal – no triângulo edipiano”. Trata-se de 

uma família fundada numa divisão sexual de trabalho hierárquica e complementar, conforme 

sexo e a idade, e na separação aparente entre espaço público e privado, em que a família deixa 

de ser auto-suficiente e torna-se uma unidade de consumo (Rosa, 2003). 

Naquela nova família, o poder do homem foi alterado, mas a dominação masculina 

ainda prevalece. As funções atribuídas ao ser homem e ser mulher ainda são diferenciadas. A 

mulher tem suas funções limitadas às funções domésticas, de cuidado do lar e da família, 

recebeu as funções que não valorizadas pela sociedade por serem trabalhos que não geram 

diretamente valor material. Assim como, não teve sua capacidade, autonomia e cidadania 

reconhecida, nem mesmo legalmente. Quando foi permitido que a mulher fosse à escola, de 

início foi no intuito de que se fizesse capaz de cuidar perfeitamente dos filhos e do marido e 

aprendesse a ler e a escrever para beneficiar a educação de seus filhos. Já ao homem foram 

atribuídas, entre outras funções, a de chefe da família, provedor de bens  materiais e do 

sustendo familiar.  

A família burguesa instaurou padrões de comportamento e definiu como deveriam ser 

os papéis sociais dentro da família de acordo com a influência da ideologia dominante. Ao 

filho, por exemplo, foi dado o papel de submissão frente aos pais, e de aceitação das normas 

ditadas por eles sem nenhum tipo de questionamento, papel que os filhos seguiam com medo 

de não ter a afeição de seus pais. Segundo Reis “o que o papel esconde é que ele é constituído 

a partir das relações sociais, determinadas pela divisão social do trabalho e pela dominação de 

classe”.(Reis, 1989: p.115). Ainda segundo o autor:  

 
Ao formar o indivíduo obediente e autodisciplinado, com iniciativa apenas 

para bater-se pelos ideais da ascensão social e econômica, a família está 

preparando o cidadão passivo, acrítico, conservador, sem espontaneidade e 
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incapaz de criar, repetidor de fórmulas veiculadas pela ideologia dominante, 

pronto a seguir e obedecer quem se apresente revestido de autoridade em 

defesa da ordem estabelecida. (Reis, 2004: p.116-117). 

 

 

A família nuclear burguesa se estendeu a outras classes e hoje predomina no cenário 

social brasileiro, dividindo espaços com outras diferentes tipos de composição familiar. Para 

Romanelli, o modelo de família nuclear tem como características básicas:  

 
[...] uma estrutura hierarquizada, no interior da qual o marido/pai exerce 

autoridade e poder sobre a esposa e os filhos; divisão sexual do trabalho 

bastante rígida, que separa tarefas e atribuições masculinas e femininas; o 

tipo de vínculo afetivo existente entre cônjuges e entre esse e a prole, sendo 

que neste último caso há maior proximidade entre mãe e filhos; controle da 

sexualidade feminina e a dupla moral sexual. (Romanelli, 2003: p.75). 

 

 

A família nuclear, assim como outros arranjos familiares, pode se apresentar com 

diferentes formas de organização interna, com características diferentes das que foram citadas 

até aqui. 

A dinâmica familiar é influenciada pela realidade econômica e social vivida pela 

família, pelas escolhas individuais de seus integrantes e pela forma como as escolhas de cada 

um se relacionam. Assim como, a família também acaba exercendo forte influência sobre as 

escolhas de seus integrantes, sobre suas escolhas internas e externas à família. Dessa forma, 

também podem ocorrer diversos conflitos dentro da família, marcados pela incompatibilidade 

de desejos individuais. Principalmente nos dias atuais, em que há um individualismo 

acentuado e a competitividade entre os sujeitos são incentivados pelo capitalismo. 

A família também “[...] é marcada por uma dinâmica intensa, que demanda de seus 

integrantes um constante exercício de repensar o presente e o futuro, o que os leva a 

reorganizaram continuamente suas estratégias” (Romanelli, 2003: p.76). 

As famílias brasileiras foram afetadas ao longo da história por mudanças econômicas e 

sociais que ocorreram em nosso país. Dificuldades econômicas e novas possibilidades de 

concretização de projetos individuais contribuíram para o surgimento de novos arranjos 

familiares e também para mudanças no papel do homem e da mulher nas famílias. A luta de 

movimentos feministas também contribuiu para alterações do papel da mulher na sociedade e 

na família e, dessa forma, para mudanças nas organizações familiares. 

A partir da segunda metade do século XX, o casamento passou a ser visto na 
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sociedade brasileira como uma união fundada através de laços afetivos, sexuais e de amor 

(Gueiros, 2002). A Constituição de 1988 estendeu a concepção de família, a união estável 

entre homem e mulher ou qualquer dos pais e seus descendentes, onde os direitos conjugais 

devem ser exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. De forma complementar, a Lei 

Federal 9.278 sancionada em 1996, reconhece como “(...) entidade familiar a convivência 

duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de 

constituição de família” (Brasil, 1996). Como podemos perceber a Lei trata a respeito da 

união entre homens e mulheres, não considera a união de pessoas do mesmo sexo, por 

exemplo. O fato de não serem reconhecidas legalmente, ainda contribui para o preconceito 

direcionado a essas famílias pela sociedade. Direitos regulamentados por leis que também 

facilitam o divórcio, também alteraram os direitos de propriedade das mulheres casadas e 

passaram a reconhecer legalmente os direitos de todos os filhos, assim como também 

determinam direitos e deveres, de acordo com a posição que cada um ocupa na família 

(Goldani, 1993). 

Dificuldades econômicas também trouxeram, para muitas famílias brasileiras, a 

necessidade de saída da mulher para o mercado de trabalho, até mesmo jovens e crianças 

foram inseridos para complemento da renda familiar. Gueiros explica que:  

 
[...] apesar da Constituição Brasileira de 1988 determinar que a idade 

mínima de admissão ao trabalho seja 16 anos, é notória a participação de 

jovens até 16, e até de crianças, na renda familiar das camadas populares. 

(Gueiros, 2002: p.115). 

 

 

 Sendo assim, foi alterado o papel do homem como provedor do sustento familiar, e 

alguns homens até passaram a dividir com a mulher a responsabilidade sobre as tarefas 

domésticas. Porém, na maioria dos casos, as mulheres acumularam um número maior de 

afazeres, principalmente as mulheres pobres, pois precisam trabalhar fora de casa e realizar as 

tarefas domésticas, já que muitas vezes não existe um homem presente e disposto a realizar 

tarefas domésticas e sua renda não permite arcar com os custos de uma empregada doméstica. 

Segundo Romanelli:  

 
Quando a esposa torna-se produtora de rendimentos, pode ocorrer a redução 

da autoridade marital, mas isso nem sempre se concretiza, uma vez que a 

crença na superioridade do marido ou do companheiro continua a ser 

sustentada por representações diversas. (Romanelli, 2003: p.83). 
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Outro aspecto relacionado às transformações das famílias brasileiras contemporâneas é 

o aumento da expectativa de vida da população brasileira, pois nas palavras de Goldani:  

 

O aumento da expectativa de vida significa que nós brasileiros, hoje, temos 

maiores chances de passarmos mais tempo como membros de uma ou mais 

famílias, quer no papel de pai, mãe, filhos, esposos e avós etc. Esta maior 

longevidade estaria propiciando, também, uma sobreposição de papeis, bem 

como a convivência de diferentes gerações. (Goldani, 1993: p.71). 

 

 

Segundo números do IBGE, aumentou principalmente o grupo de pessoas com mais 

de 80 anos no Brasil, o que significa mais pessoas necessitando de assistência do Estado e de 

suas famílias, em parte devido à fragilidade de sua saúde nessa faixa etária, assim como 

também aumentou o número de pessoas com mais de 60 anos morando sozinhas, 

principalmente na região sudeste do país. Em 2005, foram considerados chefes de família, 

65,3% dos idosos (IBGE, 2006). 

Entre as mudanças que ocorreram na sociedade brasileira nas últimas décadas, tivemos 

a diminuição da taxa de fecundidade em todas as regiões do país. Também conforme dados do 

IBGE, na década de 1960, a mulher brasileira tinha em média 6,3 filhos e, na atual década, 

essa taxa média caiu para 2,3 filhos. A utilização de métodos contraceptivos mais eficazes 

também acabou influenciando no surgimento desses dados. Para Gueiros, “o crescimento dos 

divórcios, a diminuição dos índices de casamento formal, a redução do número de filhos e do 

desejo das mulheres de tê-los, aparecem como outros aspectos significativos da família 

contemporânea”.(Gueiros, 2002: p.110).  

Podemos perceber hoje, também no Brasil, o aumento também do número de famílias 

reconstituídas, famílias formadas por pessoas que já passaram pela separação de uniões 

anteriores, com ou sem filhos. 

O número de pessoas morando sozinhas no país também cresceu consideravelmente 

nos últimos anos, e a maior parte das pessoas que moram sozinhas são mulheres com mais de 

60 anos, segundo informações do IBGE. Assim como, também aumentou o número de 

famílias monoparentais, ou seja, de “unidades domésticas em que as pessoas vivem sem 

cônjuge com um ou vários filhos com menos de 25 anos e solteiros” (Vitale, 2002: p.47), 

tendo aumentado principalmente o número de famílias monoparentais femininas. 

Na verdade, o número de mulheres chefes de família em outros arranjos familiares 

também aumentou. Pesquisas mostram que de 1995 até 2005 o número de mulheres chefes de 
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família aumentou em 35%. Influenciadas pelas dificuldades que as mulheres ainda encontram 

no mercado de trabalho, a maioria das famílias chefiadas por mulheres apresentam renda 

inferior às chefiadas por homens (IBGE, 2006). 

A violência presente na sociedade brasileira também tem impactos significativos sobre 

as famílias. O número de mortes de jovens no país em conseqüência da violência e do crime 

se mostra cada vez mais alarmante, assim como, o grande número de jovens e crianças 

“empregados” pelo tráfico de drogas, pois “nas grandes cidades brasileiras, a violência 

advinda do crime organizado configura uma guerra social que produz na vida das pessoas 

efeitos semelhantes aos de guerra civis ou entre países” (Szymanski, 2002: p.21). Assim 

como, é um fato presente em muitas famílias brasileiras, a violência doméstica, 

principalmente a direcionada às mulheres.  

Também, no ano de 2006, entrou em vigor no Brasil a Lei 11.340 que dispõe sobre a 

proteção e assistência à mulher vítima de violência doméstica, a Lei Maria da Penha. Tal 

mudança legislativa também vem afetando significativamente a organização e o cotidiano das 

famílias brasileiras. 

A crise no mundo do trabalho e o aumento do desemprego estrutural contribuíram para 

que muitos homens perdessem seus postos de trabalho de forma definitiva, e os jovens 

passaram a se deparar com a incerteza de colocação no mercado de trabalho.  É nas famílias 

mais pobres, que o desemprego e essa incerteza estão muito mais presentes.  Tais fatos de 

natureza econômica também contribuem para a tensão dentro da família (Guimarães & 

Almeida, 2005), constituem adversidades vindas do meio social e de um Estado, dominados 

pela lógica capitalista. Estes direcionam às famílias e seus integrantes, políticas sociais e 

econômicas, geradoras de um modo de vida cada vez mais precário e que tornam cada vez 

mais difícil e até impossibilitam que algumas delas consigam realizar a tarefa de atender às 

necessidades econômicas e de cuidado dos seus dependentes. Tal contexto gera também 

dificuldades em lidar com desafios apresentados por demandas postas por questões internas à 

família. Para Mioto, são “as famílias menores, sem dúvida, [as] mais vulneráveis às situações 

de crises, como morte, desemprego, doenças e outros” (Mioto, 1997: p.120).  

Hoje encontramos entre as famílias brasileiras, diversos tipos de composição familiar, 

Kaslow classificou algumas dessas composições como sendo: 

 
1) família nuclear, incluindo duas gerações, com filhos biológicos; 

2) famílias extensas, incluindo três ou quatro gerações; 
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3) famílias adotivas temporárias (Foster); 

4) famílias adotivas, que podem ser bi-raciais ou multiculturais; 

5) casais; 

6) famílias monoparentais, chefiadas por pai e mãe; 

7) casais homossexuais com ou sem crianças; 

8) famílias reconstituídas depois do divórcio; 

9) várias pessoas vivendo juntas, sem laços, mas com forte compromisso 

mútuo. (Kaslow pud Szymanski, 2002: p.10). 

 

 

Como Mioto descreve, “família pode ser definida como um núcleo de pessoas que 

convivem em determinado lugar, durante um lapso de tempo mais ou menos longo e que se 

acham unidas (ou não) por laços consanguíneos” (Mioto, 1997: p.120). 

Sendo assim, é necessário que, ao trabalhar com famílias, os profissionais levem em 

conta as diversidades e as especificidades de cada uma delas, pois como já foi dito 

anteriormente, não existe um modelo ideal de família, assim como é necessário que seja 

pensado o sujeito dentro de uma totalidade, onde se inclui suas relações familiares, apesar de 

muitos profissionais e até mesmo algumas políticas sociais, ainda trabalharem numa 

perspectiva individual. Também é necessário pensar as famílias dentro da realidade social em 

que estão inseridas e com as dificuldades que lhe são apresentadas por essa realidade 

Hoje, o Estado compartilha com as famílias, através de políticas públicas, a 

responsabilidade da proteção social daqueles que são seus dependentes. Ao mesmo tempo em 

que o Estado, de modo geral, procura lançar suas responsabilidades na assistência a esses 

sujeitos sobre suas famílias e comunidade, dando o mínimo de contribuição possível. Essa 

responsabilidade é direcionada a esses grupos, mesmo quando estes não estão preparados para 

recebê-la e, muitas vezes, não há o apoio do Estado nesse processo. 

É importante que o trabalho com as famílias seja no sentido de criar ações que 

possibilitem sua autonomia e a efetivação de seus direitos para melhores condições de vida, 

onde tenham acesso à educação, à saúde, à justiça e ao trabalho (Gueiros, 2002).  
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 CAPÍTULO 3 

 

   

            A participação da família junto ao CAPS na assistência ao 

portador de transtorno mental. 

 

                      “O que cura é a falta de preconceito.”                           

    Nise da Silveira 
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3.1. O município de Macaé e a implementação do CAPS Betinho. 

 

Para que possamos compreender a realidade enfrentada pelo CAPS Betinho, por seus 

usuários e familiares, faz-se necessário compreender a realidade de Macaé (RJ) e algumas de 

suas particularidades.  

Macaé é um município com quase 200.000 habitantes e que está localizado no Estado 

do Rio de Janeiro. O município tem uma área de 1.216 quilômetros quadrados e está dividido 

em seus distritos: Sede, Cachoeiros de Macaé, Córrego do Ouro, Glicério, Frade e Sana. 

Também faz divisa com as cidades de Quissamã, Carapebus, Conceição de Macabu (ao 

Norte); Rio das Ostras e Casimiro de Abreu (ao Sul); Trajano de Moraes e Nova Friburgo (a 

Oeste); e com o Oceano Atlântico (a Leste). Macaé se tornou município em 25 de janeiro de 

1814, após ter seu território do desmembramento do território de Campos e de Cabo Frio. Em 

15 de abril de 1846, a Lei Provincial nº 364 forneceu à Vila São João de Macaé, o título de 

cidade
3
.        

O município tinha sua economia baseada principalmente na agricultura e na atividade 

pesqueira, até a descoberta do petróleo na região em 1974 e, logo após, a implementação da 

Petrobrás no município. Dessa forma, a partir da segunda metade da década de 1970, a 

economia passou a ser impulsionada pela atividade petrolífera, com a instalação de um grande 

número de empresas no município com atividades voltadas para esse setor.  

Hoje, os royalties que a prefeitura recebe da Petrobrás correspondem a 

aproximadamente 50% do orçamento municipal. Sendo que, até agosto deste ano de 2009, 

Macaé recebeu aproximadamente R$ 163.304.968,50 em royalties
4
. De acordo com Dados do 

IBGE, em 2004, Macaé estava presente na lista dos dez municípios que detinham 25% do PIB 

nacional
5
. 

Macaé foi amplamente divulgada pela mídia como a capital nacional do petróleo, onde 

existem grandes oportunidades de emprego. O que contribuiu para um grande aumento da 

população que hoje é formada também por um grande número de migrantes vindos de várias 

partes do país, em busca de empregos, de novas oportunidades no município e de melhores 

condições de vida. Estrangeiros também se fazem muito presentes no município, sendo hoje 

                                                 
3
  Fonte: www.macae.rj.gov.br, acessado em 08/10/2009 10h30min. 

4
  Fonte: www.macae.rj.gov.br, acessado em 08/10/2009 10h30min. 

5
  Fonte: www.ibge.gov.br, acessado em 12/10/2009 às 10h30min. 

http://www.macae.rj.gov.br/
http://www.macae.rj.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
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em torno de 10% da população. Também há a presença de uma população flutuante, formada 

por moradores de cidades próximas que trabalham em Macaé e que vêm até a cidade quase 

todos os dias, retornando as suas casas em outros municípios ao fim de sua jornada diária de 

trabalho. Eles são moradores de cidades como Rio das Ostras, Cabo Frio, Campos dos 

Goytacazes, Conceição de Macabu, Carapebus e outras cidades.  

O crescimento de Macaé tem se dado de forma desordenada, sem o preparo do 

município para receber o grande número de migrantes que chegaram, e continuam chegando 

todos os dias para compor sua população. Muitos destes migrantes que chegam ao município 

em busca de emprego no mercado formal, assim como trabalhadores nativos do próprio 

município, esbarram na exigência da qualificação que é necessária para o trabalho nas 

indústrias do ramo petrolífero. Durante muito tempo, não havia no município o número de 

faculdades e cursos de qualificação que existem hoje, sendo extremamente difícil que jovens 

de famílias pobres conseguissem investir em sua educação para adquirir qualificação fora do 

município. Por estes motivos, as altas taxas de desemprego presentes em todo o país, também 

se fazem presentes no município.          

Há uma clara desigualdade social no município, onde grande parte da riqueza está 

concentrada nas mãos de poucos. Existem algumas pessoas, com determinadas qualificações, 

que conseguem emprego na indústria de petróleo no município com salários elevados. Por 

isso, andando pelas ruas de Macaé, encontramos alguns bairros com casas muito luxuosas e 

condomínios fechados direcionados aos poucos ricos. Em contrapartida, encontramos o 

aumento de habitações precárias, da pobreza no município, da violência, do narcotráfico e de 

outras expressões da questão social, sem contar a precariedade do transporte público e os 

freqüentes engarrafamentos. Também há um elevado custo de vida no município, pois alguns 

serviços são oferecidos a preços muito altos como se toda a população recebesse e 

compartilhasse da riqueza gerada pelo petróleo. 

Em Macaé não existe hospital psiquiátrico, sendo necessário o encaminhamento de 

usuários para fora do município, para hospitais de outras cidades, quando identificada a 

necessidade desta internação. O município conta com uma emergência psiquiátrica que possui 

poucos leitos frente à realidade populacional do município e a demanda de saúde que 

apresenta.  Atualmente, fazem parte do Programa de Saúde Mental do município o CAPS 

Betinho, o CAPS infantil, o CAPS AD, a Emergência Psiquiátrica no Pronto Socorro do 

Parque Aeroporto, a saúde mental na Atenção Básica e o Núcleo Municipal de Saúde Mental. 
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O Programa de Saúde Mental está vinculado à Secretaria Especial de Saúde de Macaé. 

Em meio a esta realidade de escassez de serviços, a implementação do CAPS em 

Macaé deu-se a partir de uma das demandas apresentadas pelos usuários e profissionais do 

programa de saúde mental do município na I Conferência de Saúde Mental de Macaé, que 

aconteceu em 15 de setembro de 2001.  No ano seguinte, foi formada uma equipe de cinco 

profissionais que haviam passado num concurso público realizado pela prefeitura e que foram 

chamados para compor a primeira equipe do CAPS Betinho. Aquela equipe elaborou o 

projeto para a implementação do CAPS em Macaé, levando em conta as particularidades do 

município, uma vez que se fez necessário que a equipe conhecesse e criasse estratégias de 

atuação, de acordo com as características do território onde o CAPS está implementado, 

território que influencia diretamente o cotidiano de seus usuários.  

A equipe do CAPS começou a atender seus usuários em 2002, mas como ainda não 

havia o espaço físico destinado a ele, a equipe começou atendendo os usuários no espaço do 

Núcleo Municipal de Saúde Mental, onde foram realizadas as primeiras oficinas terapêuticas 

do CAPS Betinho. Em dezembro de 2003, a equipe transferiu suas atividades para um novo 

espaço, uma casa localizada no Centro de Macaé, onde está localizado até hoje. 

Atualmente, a equipe técnica do CAPS Betinho é composta por uma assistente social, 

dois terapeutas ocupacionais, quatro psicólogas, um enfermeiro, uma técnica de enfermagem, 

um musicoterapeuta e dois psiquiatras.  

O CAPS Betinho se tornou a referência no município no atendimento a portadores de 

transtornos mentais ditos graves, e que tenham a idade de 18 anos ou mais, ou seja, adultos 

portadores de transtornos mentais. Alguns anos depois, também foi implementado o CAPS 

infantil no município.  

 

 

 3.2. A pesquisa de campo realizada no CAPS Betinho 

 

Buscando conhecer melhor os usuários do CAPS Betinho, suas famílias e a 

participação destas famílias na assistência direcionada aos portadores de transtornos mentais, 

foi realizada um pesquisa qualitativa. Esta foi operacionalizada por um procedimento de 

análise documental de prontuários, pois se reconheceu o valor destes como importantes fontes 

de estudos e pesquisas, onde estão registradas valiosas informações sobre a história de vida 
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destas pessoas e também sobre as ações e estratégias da equipe de profissionais. Sendo assim, 

foram analisados 40 prontuários, o correspondente a aproximadamente 30% do total de 

usuários (132 aproximadamente) que o CAPS Betinho atende atualmente. Também foram 

tomados como material de campo, meus próprios registros, produzidos durante o período de 

um ano e meio em que realizei estágio de Serviço Social no CAPS. 

Foi realizado um levantamento preliminar de documentos que pudessem conter  

informações sobre como se deu a implementação do CAPS Betinho em Macaé, mas apesar de 

buscarmos na própria Secretaria de Saúde, internet e em outras instâncias do município, não 

foi obtida nenhuma informação. Por este motivo e, levando-se em conta as limitações 

temporais deste estudo, foi realizada uma única entrevista semi-estruturada
6
 com um 

profissional mais antigo do CAPS, que participou daquele processo como integrante da equipe 

de profissionais responsável pela criação do projeto do CAPS em Macaé e que fez parte da 

primeira equipe do CAPS Betinho.  

Através da análise dos prontuários, pude perceber que os profissionais priorizam as 

informações referentes aos usuários e que, na maioria das vezes, não registram importantes 

informações sobre a realidade de suas famílias e cuidadores. Também não há muita 

informação, pelo menos nos prontuários analisados, sobre outras instituições de saúde ou 

sobre as instituições assistenciais que compõem a rede de atendimento a estes usuários e suas 

famílias. 

 

  

3.3. Características dos usuários do CAPS Betinho. 

 

Como já foi dito anteriormente, o CAPS Betinho atende atualmente a 132 usuários, 

que foram distribuídos de acordo com o gênero. No gráfico a seguir pode-se identificar, uma 

ligeira predominância do gênero masculino na população usuária do CAPS: 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Para a entrevista, utilizamos um roteiro de questões que encontra-se em anexo desta monografia. 
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 Gráfico 1  

Classificação dos usuários quanto ao Gênero:

55%

45%

Homens

Muheres

 

 

Os usuários do CAPS são em sua maioria moradores da própria cidade de Macaé e 

habitam os bairros daquela cidade, de acordo com a tabela a seguir:  

  

Quadro 2 

Bairros de Macaé e o número de habitantes usuários do CAPS Betinho: 

Bairro Usuários do CAPS  Bairro Usuários do CAPS 

Aroeira 10 Engenho da Praia 1 

Aeroporto 9 Fronteira 3 

Ajuda de Baixo 4 Imbetiba 8 

Barra 7 Imburo 1 

Bela Vista  1 Jardim Carioca 1 

Brasília 1 Lagomar 9 

Bairro da Glória 2 Malvinas 11 

Cajueiros 6 Miramar 7 

Campo do Oeste 1 Mirante 1 

Centro 10 Morro de Santana 1 

Córrego do Ouro 1 Novo Cavaleiros 5 

Praia Campista  3 Novo Horizonte 1 

Virgem Santa 4 Sol e Mar 2 

Botafogo 1 São Marcos 1 

Visconde  8 Nova Esperança 3 

Costa do Sol 1 Nova Holanda 8 

 

Conforme mostra o quadro 2, a maior parte dos usuários habita no bairro Malvinas, 

um bairro da periferia de Macaé, onde está concentrada grande parte da população mais pobre 

do município. Também pudemos perceber a presença de poucos moradores de bairros como 
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Mirante, São Marcos, Costa do Sol e a total ausência de moradores de bairros como 

Cavaleiros e Cancela Preta, bairros onde reside a população mais rica da cidade. A maior 

parte dos usuários do CAPS mora na periferia do município. Alguns dos bairros citados estão 

localizados distantes do CAPS, o que demanda que os usuários utilizem ônibus para se 

locomover para o atendimento. Assim como, alguns precisam ser acompanhados para chegar 

até o CAPS e depois para retornar até sua casa, e isso é feito na maioria das vezes por um 

familiar. Apesar do tratamento ser gratuito existe um significativo gasto com transportes para 

os usuários e seus acompanhantes. 

O atendimento não-intensivo é aquele onde o CAPS atende ao usuário até três dias no 

mês, após ter verificado que não existe necessidade de maior suporte da equipe técnica para 

que este possa realizar suas atividades do cotidiano e no território em que vive. No tratamento 

semi-intensivo, o usuário recebe atendimento até 12 dias no mês, de acordo com a 

necessidade identificada pela equipe de maior suporte do CAPS, para melhora de sua 

qualidade de vida e autonomia. O atendimento intensivo é aquele em que o usuário é atendido 

pelo CAPS todos os dias, devido à grave sofrimento psíquico e a dificuldades intensas no 

convívio social e familiar (REIS, 2008: p.55). 

Com relação à classificação do atendimento direcionado pelo CAPS aos usuários: 53 

deles recebem atendimento não-intensivo; 49 usuários recebem atendimento semi-intensivo e 

30 estão incluídos na modalidade de atendimento intensivo. 

Quando uma pessoa começa a ser atendida pelo CAPS, ela passa a ser acompanhada 

por um técnico que será sua referência e que cria em conjunto com ela, de acordo com 

necessidades identificadas pela equipe e pelo usuário, um projeto terapêutico, com uma destas 

modalidades de atendimento descritas no parágrafo anterior. O projeto terapêutico é 

individual e personalizado. O usuário a partir daí é inserido nas atividades terapêuticas 

realizadas pelo CAPS, de acordo com suas necessidades. O “projeto terapêutico” não é 

permanente, podendo ser alterado quando verificada a necessidade.  

Os dados apresentados até agora são referentes a todo o número de usuários do CAPS 

Betinho, diferentes dos próximos que se referem à análise dos 40 prontuários. 

Com relação à faixa etária dos prontuários selecionados para esta análise, 9 usuários 

têm entre 18 e 30 anos; 11 deles têm entre 31 e 40 anos; 13 usuários têm entre 41 e 50 anos; 7 

têm entre 51 e 60 anos e 1 usuário tem mais de 61 anos.  São usuários acompanhados pelo 

CAPS Betinho, em média, há quatro anos. 
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Com relação ao diagnóstico enunciado no prontuário, verificamos que o diagnóstico 

de esquizofrenia predominou, correspondendo a 50%; seguido pelo diagnóstico de “retardo 

mental” que corresponde a 12,5%; pelo de “transtorno bipolar” 7,5%; e por “transtornos de 

personalidade”, 7,5%. O diagnóstico de depressão apareceu em 5% dos prontuários; de 

“transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool” em 2,5%; de “transtornos 

mentais e comportamentais devido ao uso de drogas” correspondem a 2,5% e, nos prontuários 

restantes, a informação sobre o diagnóstico não estava presente. Vimos portanto, que a 

procura dos usuários e suas famílias pelo CAPS foi proporcional à gravidade do diagnóstico 

clínico, mas principalmente, ao seu potencial de produzir alterações mais constantes no estado 

de consciência. 

Com relação à renda destes usuários: 43% deles tinham alguma renda, sendo que 41% 

destes tinham sua renda através do Benefício da Prestação Continuada (BPC). Cerca de 18% 

tiveram sua renda vinda de alguma atividade remunerada, a maioria no trabalho informal. O 

restante, 41,3%, recebia algum benefício previdenciário. E ainda de acordo com a pesquisa, 

30% dos usuários não tinha qualquer renda. Não constavam informações a respeito da renda 

em 27% dos prontuários, o que é um índice alto de insuficiência deste dado fundamental à 

prática dos assistentes sociais. 

A renda média, de acordo com os prontuários analisados, corresponde a um salário 

mínimo. Como dissemos, muitos recebem essa renda do BPC, um direito assegurado pela Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742 que determina que portadores de 

transtornos mentais “incapacitados” para levarem uma vida independente e para o trabalho, e 

com uma renda per capita familiar menor que ¼ salário mínimo vigente, tenham direito ao 

recebimento do repasse de um salário mínimo mensal. Mesmo aqueles que nunca foram 

contribuintes da Previdência Social podem receber o BPC
7
 portanto. A população atendida 

nos serviços psiquiátricos enfrenta grandes dificuldades econômicas que também contribuem 

para o agravamento do seu sofrimento psíquico. 

 Sobre sua inserção no mundo do trabalho: 30% dos usuários já exerceram alguma 

atividade remunerada, mas não o fazem no momento; 22,5% deles nunca exerceram alguma 

atividade remunerada; apenas 7,5% destes usuários exerciam alguma atividade remunerada, a 

maioria no mercado informal. Nos restantes 37%, não constavam informações a respeito nos 

prontuários. 

                                                 
7
 Fonte:  www.mds.gov.br , acessado em 03/12/2009 às 18h20min. 

http://www.mds.gov.br/
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Dos homens que já exerceram alguma atividade remunerada, a maioria atuou na 

construção civil e a maioria das mulheres, em atividades domésticas. O trabalho em empresas 

prestadoras de serviço para a Petrobrás também foi relatado em alguns prontuários. Como 

podemos perceber nos dados apresentados, os portadores de transtornos mentais encontram 

uma grande dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Grande parte desta dificuldade 

está relacionada ao preconceito e ao medo dessas pessoas, presente na sociedade. Sendo 

assim, o CAPS Betinho vem encontrando barreiras na tentativa de firmar parcerias para 

inclusão destas pessoas no mercado de trabalho em Macaé. Não existe no momento, um 

projeto de geração de renda sendo implementado por este CAPS. 

No que se refere à escolaridade, vimos que 52,5% dos usuários não completaram o 

ensino fundamental; 17,5% tinham o ensino médio completo; 15% dos usuários era de 

analfabetos e 10% deles tinham o ensino médio incompleto. Em 5% dos prontuários a 

informação sobre anos de estudo não estava presente.  Assim como em pesquisas realizadas 

em outros serviços psiquiátricos, há uma evidência da baixa escolaridade entre os usuários, já 

que cerca de 62% não completaram o ensino fundamental. 

Quanto à origem geográfica destes usuários, conforme os prontuários analisados, 

42,5% deles nasceram em Macaé; 37,5% vieram de outros municípios e em 20% dos 

prontuários, a informação estava ausente. Os dados demonstram que, apesar de não serem 

predominantes, existe um grande número de migrantes sendo atendido pelo CAPS Betinho, a 

maioria deles vinda da capital do estado, em função da crescente migração de pessoas, de 

diferentes partes do país, que vêm para Macaé em busca de melhores condições de vida. No 

entanto, os dados também mostram que, há um grande número de pessoas que, apesar de 

nascidas na cidade, não encontraram nela boas condições de vida. 

De acordo com a pesquisa, a situação conjugal dos usuários do CAPS Betinho é 

predominantemente a de solteiros ou separados, possivelmente em decorrência dos 

transtornos mentais terem surgido ainda na infância, adolescência ou juventude, dificultando a 

contratação de vínculos conjugais (85% deles são solteiros; 12,5% são casados e 2,5% 

separados). 
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3.4. As famílias dos portadores de transtornos mentais. 

 

O CAPS tem como um dos seus objetivos incentivar a autonomia do portador de 

transtorno mental. Mas, essa autonomia é muito relativa, pois em alguns casos essas pessoas, 

até mesmo devido ao comprometimento gerado pelo transtorno mental, precisam de alguém 

que os auxilie em algumas atividades cotidianas e em atividades relacionadas ao seu 

tratamento como, por exemplo, tomar a medicação corretamente, acompanhar em suas 

consultas médicas, orientar na administração de sua renda, entre outras ações. Na maioria dos 

casos essa responsabilidade é direcionada aos seus familiares.  

Com relação ao formato das famílias em que os usuários estão inseridos, verificamos 

que: 

a) 35% dos usuários moram com suas mães; 22,5% moram com seus irmãos e esposa e 

filhos destes; 10% dos usuários moram com cônjuge e filhos; 10% moram sozinhos; 7,5 % 

moram com seu pai e mãe; 5% moram com uma tia, esposo e filhos destes; 5% moram apenas 

com o cônjuge; 2,5 moram com pai, a esposa e filhos destes  e 2,5% moram com a filha e 

esposo e filhos destes.  

Foram encontrados arranjos familiares diferenciados. A maior parte das famílias é 

nuclear, o tipo de arranjo familiar que predomina no Brasil. Em seguida, temos a grande 

presença de famílias monoparentais femininas, que hoje se apresentam em grande número em 

todo o país. Essas famílias encontram mais dificuldade nos momentos de crise, pois a maioria 

das responsabilidades são direcionadas a uma única pessoa. 

Através da análise documental, percebemos que alguns portadores de transtornos 

mentais acabam “circulando” entre diversas famílias, configurando arranjos familiares que 

por este motivo, poderíamos chamar de “voláteis”, principalmente aqueles com pais já 

falecidos. Sendo assim, em determinado momento moram com um irmão, depois de um 

tempo passam a morar com outro irmão ou algum outro parente. A inserção em tais famílias 

muitas vezes não se dá por relações de afeto, mas pelo dever moral de cuidado. A 

impossibilidade de reciprocidade no cuidado que caracteriza o cotidiano de alguns portadores 

de transtornos mentais, pode ser outro elemento que contribui para que os vínculos dos 

usuários com tais famílias voláteis, seja bastante frágil. 

Muitos, em função dos conflitos surgidos no interior de tais famílias ou simplesmente 

por desejarem, vão morar sozinhos, formando arranjos familiares unipessoais, mas depois de 
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um tempo acabam retornando para a casa de algum parente, para que este possa auxiliar em 

seu cuidado. 

b) De acordo com a pesquisa realizada, a maior parte dos “cuidadores” é do sexo 

feminino, sendo na verdade “cuidadoras”. As mães dos portadores de transtornos mentais são 

37,5% das cuidadoras e 17,5% delas, são suas irmãs. Esses dados reforçam a questão do 

cuidado como uma tarefa direcionada as mulheres. No CAPS Betinho encontramos alguns 

casos, em que mesmo quando o portador de transtornos mentais mora com um irmão ou um 

pai, ou seja, um homem que é considerado o responsável por ele e que assume a 

responsabilidade de prover os bens materiais e seu sustento, são as esposas destes homens que 

recebem a tarefa de auxiliar o portador de transtorno mental em seus cuidados diários. 

Aparece também aí a sobrecarga feminina com trabalhos difíceis, constantes e não 

remunerados. Tal sobrecarga feminina fica ainda mais evidente se consideramos o dado de 

que em 25% das famílias houve mais de um integrante que fazia tratamento psiquiátrico. 

c) 20% das famílias tinham renda de um salário mínimo; 15% entre 3 e 4 salários 

mínimos; 10% a renda de 2 salários mínimos; 2,5% não tinham renda e em 52,5% dos 

prontuários informações a respeito da renda familiar não estavam presentes. Houve então a 

presença maior de famílias de baixa renda, como acontece em muitos serviços de atendimento 

psiquiátrico em todo o país, apesar de a informação sobre a renda não estar presente na 

maioria dos prontuários. 

d) 52,5% das famílias têm moradia própria; 17,5% vivem em moradia alugada; e a 

informação não constava em 30% dos prontuários. Através da análise dos prontuários 

pudemos perceber que, apesar da maioria das famílias atendidas no CAPS ser de baixa renda, 

muitas das famílias têm casa própria por serem moradores antigos do município e assim 

viverem em moradias herdadas de seus pais. 

 

 

3.5. A relação das famílias com o CAPS e com o cuidado aos portadores de 

transtornos mentais.  

 

Antes de ser realizada a Reforma Psiquiátrica no país, quando só existiam os hospícios 

como forma de tratamento direcionado a estas pessoas, elas pouco conviviam com suas 

famílias já que muitas eram enviadas para os hospícios sem previsão de alta. Mas, com a 
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Reforma e o surgimento de uma política pública que busca abolir as internações em hospitais 

psiquiátricos, essa realidade está mudando, agora essas pessoas não podem mais “viver” 

nestes hospitais, e passou a ser  necessário que, algumas vezes, mesmo contra a vontade de 

seus familiares, eles tenham que  conviver mais com estas pessoas e com a responsabilidade 

de auxiliar em seu cuidado. Isso implicou em mudanças na realidade dessas famílias.  

Por este motivo, alguns familiares não são a favor da extinção dos manicômios, pois 

acreditam que o melhor seria se os portadores de transtornos mentais fossem internados nos 

hospitais psiquiátricos. Essa é a opinião, não só de alguns familiares de usuários do CAPS 

Betinho, mas de pessoas de várias partes do país. Em 12 de abril deste ano, foi publicado um 

artigo do conhecido poeta brasileiro Ferreira Gullar num famoso jornal do país com o título 

“Uma lei errada”, onde o poeta faz uma crítica e se mostra contra a Lei 10.216/2001 e o fim 

dos hospitais psiquiátricos. Ferreira Gullar, pai de dois portadores de esquizofrenia, defendeu 

que os hospitais psiquiátricos públicos deveriam prestar um melhor atendimento àqueles que 

utilizam seus serviços, assim como, segundo ele, fazem alguns hospitais particulares, onde o 

usuário permanece internado, usufruindo de determinado conforto.  Esse artigo teve grande 

repercussão entre os profissionais de saúde mental e entre os usuários dos serviços. Alguns 

profissionais, apesar de não concordarem com a opinião de Gullar, se sensibilizaram com o 

sofrimento do familiar em lidar com o transtorno mental e os impactos deste na vida de seus 

filhos e de toda a família.  

Ainda hoje, escutamos relatos de maus tratos e de violências sofridas pelos usuários do 

CAPS Betinho em hospitais psiquiátricos. A equipe procura ao máximo evitar a internação 

dos usuários nesses hospitais, e sensibilizar suas famílias nesse sentido. Mas, quando a 

internação é necessária, ela é feita em hospitais fora do município, já que em Macaé não 

existe hospital psiquiátrico e a emergência psiquiátrica tem poucos leitos, o que impede que o 

usuário possa ficar mais tempo evitando a internação.  

Quando a internação acontece, as famílias mais pobres encontram dificuldades em 

realizar visitas aos seus familiares devido à distância e ao gasto financeiro que isso representa. 

Alguns procuram o CAPS solicitando que os profissionais levem até o hospital roupas e 

alimentos para seus familiares. Uma vez que, semanalmente, a assistente social do CAPS 

realiza visita aos usuários que estão internados nos hospitais psiquiátricos. Sendo assim, seria 

importante que a prefeitura disponibilizasse um transporte para que esses familiares pudessem 

realizar essas visitas, porém isso não acontece. 
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Atualmente, existem pessoas de toda parte do país, inclusive do município de Macaé, 

que receberam alta médica após estarem internadas em hospitais psiquiátricos há tanto tempo, 

que se tornou impossível sua volta para casa, pois os laços familiares foram rompidos, muitos 

não sabem onde estão seus amigos e familiares, e por não terem onde morar, permanecem 

vivendo nos hospitais psiquiátricos ou passam a habitar as ruas.  

O governo federal, através do Programa De Volta para Casa, fornece um auxílio-

reabilitação psicossocial no valor mensal de 240 reais a pessoas que estão retornando a sua 

casa após longos períodos de internação em hospitais psiquiátricos. Mas, muitas destas 

pessoas, não têm mais uma casa para onde retornar, como é o caso de algumas pessoas de 

Macaé que ainda estão nesses hospitais. Sendo assim, seria importante a implementação no 

município de Residências Terapêuticas, que seriam moradias destinadas a estas pessoas, que 

também fariam parte do quadro de usuários atendidos pelo CAPS. As Residências 

Terapêuticas são instituídas pela Portaria/GM nº 106 de fevereiro de 2000, fazem parte do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e devem ser mantidas com recursos antes destinados aos 

hospitais psiquiátricos
8
.  Profissionais do Programa de Saúde Mental de Macaé criaram o 

projeto para que elas fossem implementadas no município e apresentaram ao poder público há 

alguns anos, mas elas ainda não foram implementadas. 

Assim que o CAPS foi implementado em Macaé, muitas famílias procuravam o CAPS 

em busca da internação psiquiátrica para seus familiares portadores de transtornos mentais. O 

CAPS buscou, como tem feito até hoje, alterar a visão a respeito da assistência que deve ser 

direcionada aos portadores de transtornos mentais e que utiliza o hospital psiquiátrico como 

única alternativa de tratamento direcionada a estas pessoas. De acordo com a Lei 

10.216/2001, a internação psiquiátrica passa a ser utilizada como último recurso, quando o 

atendimento em outras instituições se mostrarem insuficientes (BRASIL, 2001).  

Quando uma pessoa chega pela primeira vez ao CAPS Betinho, buscando 

atendimento, ela é “acolhida” por um profissional, ou dois profissionais, da chamada equipe 

técnica e que realiza esse primeiro atendimento. Neste atendimento, o profissional busca 

perceber com esta pessoa suas necessidades e possibilidades de inserção no CAPS. Esse 

“acolhimento” pode acontecer de forma individual ou em grupo através do Grupo de 

Recepção. Após o acolhimento se for identificado que esta pessoa possivelmente tem o perfil 

para ser atendida pelo CAPS, ela é encaminhada ao atendimento do médico psiquiatra para 

                                                 
8
  Fonte: www.ccs.saude.gov.br , acessado em 05 de dezembro de 2009 às 12:00h. 

http://www.ccs.saude.gov.br/


 67  

identificação do diagnóstico e auxilio na identificação deste perfil.  A maior parte destas 

pessoas não chega ao CAPS Betinho sozinha, conforme mostra a pesquisa realizada nos 40 

prontuários, foi identificado que 80% destes usuários, chegou ao CAPS Betinho em 

companhia de um familiar.  Os familiares ajudam a contar a história da vida do seu familiar.  

Ainda de acordo com a pesquisa, a maior parte dos portadores de transtorno mental 

chega ao CAPS Betinho encaminhada por outros dispositivos do Programa de Saúde Mental, 

e por equipes do Programa Saúde da Família (PSF) que encaminham os casos mais graves ao 

CAPS, os casos que não podem ser atendidos diretamente na comunidade. Após ser verificada 

a necessidade de atendimento no CAPS é criado, junto com o usuário, o projeto terapêutico 

que determina os dias e os horários em que o usuário freqüentará o CAPS e de quais 

atividades terapêuticas ele irá participar.  

De certa forma, a relação do usuário com sua família, interfere na criação do seu 

projeto terapêutico, já que, em alguns casos, após ser identificada a presença de grandes 

conflitos nessa relação, pois a família se mostra sobrecarregada, sem tempo e sem iniciativas 

de cuidado com esta pessoa, o CAPS procura criar um projeto que possa interferir nesse 

conflito, fazendo com que o portador de transtornos mentais fique grande parte do seu dia no 

CAPS, podendo retornar para casa no final do dia. E, como o projeto terapêutico pode ser 

alterado a qualquer momento, após mudanças nessa relação, ele também pode mudar. Uma 

vez que a equipe tem a idéia bem clara de que o CAPS não pode funcionar como um 

“depósito” de pessoas, ele deve servir de referência a estas pessoas em seu tratamento, 

buscando o incentivo a sua autonomia e inserção social. 

Alguns projetos terapêuticos tornam possível que o usuário faça até três refeições 

diárias no CAPS, o que beneficia os usuários que recebem renda de até um salário mínimo e 

que moram em bairros distantes do CAPS. Estes, para se deslocarem do CAPS até sua casa, 

precisam andar longas distâncias ou utilizar ônibus gastando um real e noventa centavos a 

cada passagem paga. Para aqueles usuários os gastos com transporte e alimentação 

comprometem grande parte de sua renda. Isso sem falar da impossibilidade de alguns deles 

cozinharem seu próprio almoço e de não terem familiares presentes em casa para fazê-lo.   

Uma das demandas apresentadas pelos usuários do CAPS Betinho e de seus familiares 

é o fornecimento de um passe social que diminua os gastos destes com o transporte público 

para realização do seu tratamento. O CAPS não disponibiliza esse serviço, e essa demanda 

tem sido levada para as Conferências realizadas no município pelos usuários, seus familiares e 
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pelos profissionais do CAPS. 

Os profissionais do CAPS Betinho reconhecem os desafios que o transtorno mental 

apresenta às famílias de seus usuários, sabem que precisam prestar atendimento a essas 

famílias, de forma a minimizar os impactos causados pelo transtorno mental em seu cotidiano. 

Mas, em alguns momentos acabam culpabilizando algumas famílias pelos momentos de crise 

e internações psiquiátricas de alguns usuários. Como já foi relatado no capítulo anterior, ao 

longo da história, em vários momentos a família é vista como vítima do transtorno mental e, 

em outros, como culpada. 

O “Grupo de Família” tem sido uma alternativa utilizada pelo CAPS Betinho para 

prestar atendimento às famílias de seus usuários. Esse grupo terapêutico acontece às sextas 

feiras no período da manhã. A psicóloga responsável pelo grupo e sua estagiária entraram em 

contato com vários familiares, explicando sobre a existência do grupo e os convidando para os 

encontros. Assim como outros profissionais têm encaminhado diversos familiares ao grupo. 

Apesar da divulgação, poucos familiares têm comparecido: uma média de três familiares por 

encontro. Grande parte dos familiares convidados relaciona sua impossibilidade de 

participação à indisponibilidade devido ao trabalho, outros afirmam que irão comparecer, mas 

nunca estão presentes no Grupo, ignorando-se a razão do seu não-comparecimento.  

    O “Grupo de Família” tem se mostrado como importante espaço de troca de 

experiências entre os familiares sobre a forma como lidam com situações relacionadas ao 

portador de transtorno mental, de esclarecimento de suas dúvidas a respeito dos transtornos 

mentais, dos sentimentos presentes na vida destes familiares no cotidiano de cuidado a essas 

pessoas etc. O CAPS encaminha também alguns familiares para atendimento psicológico e 

individual em outras instituições. 

Outro espaço aberto para a participação da família, e também de toda a comunidade, 

são as Assembléias realizadas mensalmente pelo CAPS. Também nelas há pouca participação 

de familiares, e menor ainda da comunidade. Nas Assembléias são discutidos assuntos 

relacionados ao cotidiano do CAPS e dos serviços que ele oferece, onde todos votam e 

deliberam sobre determinadas situações. Elas têm se mostrado como importantes espaços de 

fala dos usuários e de exposição de suas reivindicações, importante espaço que também 

poderia ser apropriado por um maior número de familiares. 

O CAPS também busca realizar eventos abertos à participação da família e alguns da 

comunidade em geral, com o intuito de aproximar essas pessoas da instituição, com o objetivo 
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de alterar a concepção social sobre a loucura carregada de medo e preconceito e de fazer com 

que os portadores de transtornos mentais tenham uma maior aceitação por parte da sociedade 

como sujeitos de direitos. Fora destes espaços, sempre que um familiar comparece ao CAPS 

em busca de atendimento, é recebido por um profissional da equipe técnica que faz essa 

escuta e identifica as possibilidades de atendimento das demandas apresentadas pelos 

familiares. 

O fato das atividades no CAPS serem realizadas em horário comercial impossibilita de 

fato a participação de alguns familiares, por estarem nesses momentos ocupados com seu 

trabalho. Alguns familiares precisam faltar ao trabalho ou abandonar as tarefas domésticas, 

para acompanhar os portadores de transtornos mentais em suas consultas médicas. Desta 

forma, “prover cuidado, então, apresenta um custo pessoal, social, mas também econômico 

[...]” (Rosa, 2003: p.288). 

O cuidado que as famílias terão com os portadores de transtornos mentais, vai 

depender de vários fatores, como por exemplo, a relação desses sujeitos com seus familiares e 

a forma como o transtorno mental afeta a singularidade de cada um deles, atingindo sua 

autonomia e independência.  

A posição que a pessoa ocupa na família também determina a forma como ela será 

afetada pelo transtorno mental, assim como o transtorno mental também terá implicações 

diferentes na vida de homens e mulheres.   

Algumas mulheres atendidas pelo CAPS Betinho tiveram que entregar seus filhos para 

serem cuidados por outras famílias, por terem sido consideradas incapazes de fazê-lo, ou se 

afastaram de seus filhos nos momentos em que viveram isoladas através de internações em 

hospitais psiquiátricos.  

Quando o transtorno mental surge na vida de uma pessoa e, conseqüentemente, de sua 

família, este momento pode ser marcado pela insegurança e pela decepção, uma vez que, 

quando é formada uma família, as pessoas não esperam o aparecimento de uma doença mental 

e as implicações desta em sua história. As famílias podem lidar com este fato de formas 

diferentes. Mas, devido à grande parte da sociedade ainda lidar com o transtorno mental de 

forma preconceituosa, como se fosse sinônimo de incapacidade e de uma ameaça que precisa 

ser afastada, a família também acaba sendo atingida por estas representações, de alguma 

maneira, uma vez que as famílias exercem influência sobre a realidade social e também são 

influenciadas por essa realidade.  
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Não existem perspectivas de cura. A família e o portador de transtornos mentais 

precisam lidar com essa realidade. O CAPS Betinho procura deixar bem clara a necessidade 

do tratamento e como ele pode trazer melhoras na vida dessas pessoas e de suas famílias. Os 

profissionais sempre enfatizam a necessidade de se tomar a medicação prescrita pelo 

psiquiatra corretamente, para se ter sucesso no tratamento, e como a família pode auxiliar 

nesse processo.  

Alguns familiares também têm dificuldades em compreender o transtorno mental e sua 

complexidade. Eles têm dúvidas se determinados comportamentos são decorrentes do 

transtorno mental e não sabem identificar se o fato de alguns portadores de transtornos 

mentais não ajudarem em serviços domésticos, utilizarem palavras agressivas em alguns 

momentos, não tomarem banho, ou serem preocupados de forma excessiva com sua higiene, 

por exemplo, são comportamentos causados pela “doença”, e buscam a orientação do CAPS 

sobre como devem agir nesses momentos. Assim como, alguns deles no início têm 

dificuldades em aceitar que seu familiar é portador de transtorno mental, relacionam sintomas 

do transtorno ao jeito de ser do familiar. 

Em algumas famílias, ao mesmo tempo em que existe o afeto relacionado ao portador 

de transtorno mental, também existe o medo que sentem deste.  Os familiares se sentem 

ameaçados por conviverem com o transtorno mental e com suas reações violentas em 

momentos de crise. Durante os momentos de crise, esses sujeitos são atingidos por diversos 

sintomas e comportamentos que podem assustar seus familiares e que causam grande 

sofrimento ao portador de transtorno mental e aos que estão a sua volta.  Segundo Rosa: 

 
Quanto mais medo o cuidador tem do portador de transtorno mental e mais 

se preocupa com a segurança, mais restringe sua área de circulação. Isola-o 

no ambiente doméstico ou recorre à internação integral, até porque este 

portador de transtorno mental dá mais trabalho e compromete temporalmente 

o cuidador (Rosa, 2003: p.282). 

 

 

Em visitas domiciliares, a equipe do CAPS Betinho já encontrou usuários morando em 

quartos construídos por suas famílias no mesmo terreno, mas fora da casa onde vivia o 

restante da família, para que os usuários permanecessem isolados a maior parte do seu tempo. 

Quando isso acontece, após identificar que o usuário não representa nenhum perigo, a equipe 

busca sensibilizar a família para que este possa viver na casa junto aos outros familiares. 

A equipe do CAPS Betinho realiza a visita domiciliar para verificar as condições de 
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moradia dos usuários e suas famílias, conhecer o ambiente social em que o portador de 

transtorno mental vive, quando o portador de transtorno mental ou seu familiar solicita a 

visita, quando o usuário se afasta do atendimento do CAPS, quando há algum problema em 

que a equipe precisa falar com a família e esta não comparece no CAPS etc. 

Apesar de se mostrarem sempre disponíveis à escuta dos familiares, em alguns 

momentos, o relacionamento do CAPS Betinho com alguns familiares acontece de forma 

conflituosa. Isso acontece quando alguns familiares insistem na internação em hospitais 

psiquiátricos para o portador de transtorno mental, mesmo quando o CAPS identifica que não 

há a necessidade. Nesses casos, a equipe se mantém firme em sua decisão, enquanto alguns 

familiares buscam formas de conseguir a internação mesmo sem o respaldo do CAPS. 

Quando o CAPS identifica que o usuário não recebe nenhum tipo de assistência por parte da 

família e que isso acaba interferindo de forma negativa em seu tratamento, nesses casos, a 

equipe lembra a família dos deveres legais que ela tem para com o portador de transtorno 

mental e nos momentos em que os profissionais precisam interferir em conflitos do usuário 

com seus familiares, que muitas vezes pensam que o CAPS “está sempre do lado do usuário e 

contra a família”. Nesses casos, os profissionais do CAPS se mostram disponíveis para 

discussões, mas deixam claro que não apoiarão a família quando esta tem ações que vão 

contra os direitos dos portadores de transtornos mentais. 

Parte dos usuários que têm sua renda própria, tem a renda administrada por seus 

familiares, o que algumas vezes resulta em conflitos, já que os usuários se sentem privados de 

sua liberdade, uma vez que precisam pedir dinheiro ao familiar para tudo que desejam 

comprar. Alguns usuários se mostram insatisfeitos com o fato de seus familiares utilizarem 

seu beneficio para gastos pessoais de outras pessoas da família, sem sua autorização, pois 

como descreve Rosa: 

 
as intervenções da família em geral têm conotação positiva e visam preservar 

o próprio portador de transtorno mental e o grupo familiar. Todavia, em 

muitas ocasiões, fica difícil discernir o limite entre a proteção e a violação 

dos direitos do portador de transtorno mental (Rosa, 2003: p.333). 

 

 

Muitos usuários que não recebem benefícios financeiros gostariam de trabalhar para 

ter autonomia financeira e complementar a renda familiar, porém encontram grandes 

dificuldades em conseguir trabalho e necessitam de auxilio financeiro da família. Não existe 

até o momento, um projeto no município para inserção dessas pessoas no mercado de 
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trabalho. Apesar da equipe técnica identificar que, se pudesse contribuir para a renda da 

família, a posição do portador de transtorno mental mudaria, e ele passaria a ser considerado 

“mais útil” para a família e evitaria muitos conflitos. 

É uma prática recorrente que, alguns usuários do CAPS Betinho, solicitem que 

profissionais da equipe interfiram em seus conflitos familiares, pedindo que os profissionais 

conversem com seus familiares como mediadores de conflitos.  

Algumas famílias solicitam apoio do CAPS para resolver conflitos com vizinhos, 

solicitação de documentos para o portador de transtorno mental, e outras questões, que 

segundo os profissionais do CAPS deveriam ser resolvidos de forma autônoma pelas famílias 

e sem o seu auxílio.  

Quando os usuários estão afastados do atendimento do CAPS Betinho, em momentos 

de crise, as famílias também procuram o serviço como uma referência para o portador de 

transtorno mental, onde o CAPS recebe o usuário e, se necessário, encaminha para a 

emergência psiquiátrica.  

O CAPS Betinho também encaminha usuários para outros dispositivos da rede pública 

de saúde do município, para consultas em outras especialidades médicas e exames. Quando 

este usuário não pode ir sozinho, na falta de um familiar, ele é acompanhado por um 

profissional da equipe do CAPS. Nos prontuários analisados haviam poucos registros sobre 

encaminhamentos a dispositivos da Secretaria de Assistência Social do município, apesar da 

insuficiência de recursos econômicos que caracteriza grande parte dos usuários.  

A equipe do CAPS Betinho busca perceber os portadores de transtornos mentais em 

sua totalidade, em seu meio familiar e social, assim como busca apoio da família no processo 

de assistência a esses sujeitos. Em alguns momentos, surge uma tensão na relação do CAPS 

com algumas famílias, por discordarem sobre como deve se dar esse processo.  Mas, o CAPS 

se mostra disponível em auxiliar as famílias nesse cuidado.  

Na criação de políticas públicas, o Estado procura limitar ao máximo a sua 

participação, direcionado o máximo de responsabilidade para a sociedade. Os profissionais 

precisam ter isso em mente no atendimento a essas famílias, ao pensar nas responsabilidades 

que a elas são direcionadas. 

Um dos desafios que a equipe enfrenta hoje é fazer com que as famílias dos portadores 

de transtornos mentais se aproximem mais do CAPS Betinho. Uma pesquisa que identificasse 

qual a opinião da família frente a esse serviço, e o porquê da sua ausência, ajudaria os 
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profissionais a criar estratégias para aumentar a participação e a criação de projetos viáveis a 

participação das famílias no atendimento das demandas apresentadas, uma vez que a equipe 

encontra grandes dificuldades em criar estratégias que ampliem essa participação.  

Durante a realização da pesquisa, existiram dificuldades em encontrar nos prontuários 

analisados informações sobre as famílias e os cuidadores do portador de transtorno mental, 

onde a prioridade dos profissionais foi o registro de informações sobre os portadores de 

transtornos mentais. É necessário conhecer melhor essas famílias para reconhecer e atender 

suas demandas, numa perspectiva que não caminhe para a naturalização das relações e das 

organizações familiares. 

A família precisa ser reconhecida como parte importante da vida e da constituição da 

subjetividade dessas pessoas, não só como aqueles que devem se responsabilizar por seus 

cuidados. As famílias devem receber apoio dos serviços de saúde mental para lidar com o 

transtorno mental e devem reconhecer que é importante sua participação na busca de melhorar 

a qualidade dos serviços que lhe são destinados e ampliação dos serviços públicos oferecidos 

no município. É importante a participação de toda a equipe do CAPS Betinho para mobilizar 

as famílias nesse sentido.  

Também se faz presente a necessidade de uma melhor articulação do CAPS Betinho 

com outras Secretarias Municipais e com outros serviços públicos oferecidos no município 

que podem ser direcionados aos seus usuários e familiares. 

As reuniões de equipe que acontecem semanalmente no CAPS Betinho têm se 

mostrado como importantes espaços de reflexão e tomadas de decisões da equipe. Nas 

reuniões de equipe percebemos a articulação dos profissionais, a discussão de casos, debates a 

respeito do funcionamento do serviço, sobre a articulação do CAPS com a comunidade, sobre 

os impactos da Reforma Psiquiátrica no Município e de realização de grupos de estudos com 

temas relacionados à saúde mental.  

Os profissionais do Programa de Saúde Mental consideram uma vantagem, que pode 

auxiliar no atendimento das demandas dos profissionais e usuários dos serviços, o fato dos 

cargos de gestão do programa e de seus dispositivos serem ocupados através de eleições onde 

todos os profissionais votam e escolhem seus gestores. Dessa forma, os gestores não são 

indicados pelo poder público, os profissionais do Programa é que se candidatam aos cargos, e 

eles têm lutado para continue a ser dessa forma.   

A equipe do CAPS Betinho, os usuários e seus familiares, têm solicitado junto ao 
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poder público, ações que visam melhorar o atendimento em saúde mental no município, como 

a finalização da obra para a ampliação de leitos da emergência psiquiátrica que tem se 

mostrado fundamental para diminuir o número de internações psiquiátricas em outros 

municípios, a implementação da Residência Terapêutica no município, o fornecimento do 

passe de ônibus para o deslocamento dos usuários de suas casas até o CAPS, e maior repasse 

de verbas para os serviços do Programa de Saúde Mental, entre outras solicitações. 

O CAPS Betinho tem sido atingido pelas dificuldades enfrentadas pelos CAPS de todo 

o país, como reflexo da precariedade do Sistema Único de Saúde (SUS). A falta de recursos 

financeiros para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, desestimula os profissionais no 

seu cotidiano de trabalho, uma vez que o poder público se mostra aberto para o diálogo, mas 

pouca coisa é feita concretamente. 

A Associação de Usuários, Parentes e Amigos da Saúde Mental (ASPAS) que existe 

no município tem sido uma estratégia de luta pela melhoria dos serviços oferecidos aos 

usuários do Programa de Saúde Mental. A Associação tem lutado pelos direitos dos 

portadores de transtornos mentais e seus familiares com participações nas Conferências que 

acontecem no município, no Conselho Municipal de Saúde e em atividades que visam 

melhores condições de vida para essas pessoas, a autonomia e a sociabilidade do portador de 

transtorno mental. Parte dos profissionais que atuam no CAPS Betinho, também fazem parte 

da ASPAS e se consideram militantes da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial, o 

que amplia a possibilidade de surgimento de novas iniciativas que considerem inclusive as 

necessidades das famílias e as possibilidades de controle social da política de saúde mental 

em Macaé. 
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Considerações Finais 

 

A pesquisa realizada procurou discutir a participação da família junto ao CAPS na 

assistência ao seu familiar portador de transtorno mental. O trabalho realizado permitiu uma 

reflexão sobre a assistência direcionada aos portadores de transtornos mentais em diferentes 

momentos históricos e sobre a importância de se pensar a família nesse processo. 

A concepção social sobre a loucura é construída historicamente, e a sociedade lidou 

com esta de diferentes formas ao longo da história. A sociedade durante muito tempo criou a 

imagem dos portadores de transtornos mentais como sujeitos incapazes, perigosos e que 

representavam um risco que precisava ser afastado. E ainda hoje os usuários do CAPS 

Betinho sofrem determinado preconceito como reflexo desse processo.  

Após a Segunda Guerra Mundial, começaram a surgir os movimentos de Reforma 

Psiquiátrica em vários países, que refletiram em idéias utilizadas no Brasil para mudanças nas 

Políticas de Saúde Mental do país. O Movimento de Reforma Psiquiátrica brasileiro surgiu a 

partir da iniciativa de profissionais da saúde mental e mais tarde passou a ser um movimento 

também de usuários e seus familiares, e teve suas idéias transformadas em políticas públicas. 

E como resultado desse processo que o CAPS de Macaé foi implementado. Assim como, 

foram criados outros serviços abertos e comunitários substitutivos aos hospitais psiquiátricos, 

onde o portador de transtorno mental recebe atendimento retornando para sua casa ao final do 

dia. 

Com a desinstitucionalização e a diminuição de leitos em hospitais psiquiátricos, as 

pessoas que hoje são atendidas pelo CAPS Betinho passaram a necessitar de  maior atenção 

de suas famílias, uma vez que as internações em hospitais psiquiátricos passaram a ser 

realizadas em último caso, quando o atendimento dos outros serviços de atendimento se 

mostrarem insuficientes. 

É importante se pensar o sujeito, não de forma individual, e sim inserido em relações 

familiares e sociais. Essas relações irão interferir em sua subjetividade e singularidade. Por 

isso, é importante que o CAPS Betinho também direcione sua atenção para as famílias, além 

do fato de estas necessitarem de uma assistência em seu cotidiano de cuidado ao seu ente 

portador de transtorno mental. Toda a equipe deve trabalhar com a perspectiva de que as 

famílias são historicamente construídas, e que ao mesmo tempo em que interferem na 
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dinâmica social, são marcadas por esta. Por isso, se mostram organizadas de diferentes 

formas. Não existe um modelo padrão ou ideal de família. Apesar de alguns profissionais 

trabalharem numa perspectiva diferente naturalizando as relações. 

Podemos reconhecer que a sociedade busca criar padrões de comportamento, onde 

estipula o que é ser homem e ser mulher, atribuindo tarefas diferentes a essas pessoas 

conforme o gênero. O homem recebe além de outras tarefas, o de ser o provedor financeiro e 

material da família e as mulheres recebem a tarefa de cuidar da família e cuidar do portador 

de transtorno mental. A sociedade também procura naturalizar o papel de pai, de mãe, de 

filho, etc. São atribuídos a estes papeis sentimentos considerados naturais e inerentes a eles, 

quando na verdade os laços entre as pessoas também são construídos historicamente. Isso 

também influenciará na assistência direcionada pelas famílias aos seus familiares portadores 

de transtornos mentais que são usuários do CAPS de Macaé. 

Como foi relatado no segundo capítulo, mudanças na sociedade brasileira e na 

Legislação do país resultaram também em mudanças na realidade das famílias brasileiras 

como, por exemplo, o aumento do número de divórcio e de famílias reconstituídas, o aumento 

do número de pessoas morando sozinhas, a diminuição do número de filhos em cada família, 

e muitas outras. Isso também se reflete na realidade estudada, uma vez que encontramos 

diferentes formas de organização familiar entre as famílias dos usuários do CAPS Betinho. 

Nos últimos tempos também tem crescido o número de famílias chefiadas por 

mulheres, e essas mulheres tem que se desdobrar para garantir o sustento familiar e o cuidado 

dos seus familiares. São famílias que em alguns momentos precisam contar com o apoio de 

outras famílias, principalmente nos momentos de crises. Sendo muito importante que a equipe 

do CAPS perceba isso e forneça assistência a essas famílias nesses momentos. 

Ainda com relação ao CAPS Betinho, podemos perceber que hoje esse serviço 

funciona como uma referência no atendimento aos portadores de transtornos mentais graves 

com idade igual ou maior que dezoito anos, moradores do município de Macaé e de suas 

famílias. Onde os profissionais atuam com a perspectiva da reforma psiquiátrica, com ações 

que visam à inserção social de seus usuários e a sua autonomia. Assim como, também buscam 

evitar ao máximo as internações destes em hospitais psiquiátricos. 

Os profissionais entendem a importância de um atendimento direcionado às famílias 

destes usuários, que hoje são chamadas para auxiliar no cuidado a estas pessoas como 

parceiras destes serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos e como militantes da 
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Reforma Psiquiátrica. Apesar de muitas serem contra a extinção dos hospitais psiquiátricos e 

priorizarem e a favor da utilização destes locais para o tratamento de seus familiares. 

Um dos desafios que se apresenta ao CAPS é fazer com que haja maior participação 

da família em suas atividades e até mesmo em atividades direcionadas especificamente para 

elas como o Grupo de Família, que representa um importante espaço onde as famílias podem 

aprender a lidar melhor com o transtorno mental e suas implicações.  

Com a pesquisa foi possível um maior conhecimento sobre o perfil dos portadores de 

transtornos mentais usuários do CAPS Betinho e de suas famílias, aonde vimos que a maioria 

dos usuários é  de pessoas solteiras, de famílias pobres que vivem em periferias do município 

de Macaé e que têm renda média de um salário mínimo, devido ao recebimento de benefícios 

como o BPC e outros benefícios previdenciários. Alguns usuários moram com suas mães e 

grande parte mora com irmãos ou irmãs, criando arranjos familiares diferenciados. A maioria 

dos cuidadores é do sexo feminino a exemplo do que acontece em outros serviços de 

atendimento psiquiátrico. Sendo assim, seria de grande importância que fosse realizado um 

trabalho diferenciado com estas cuidadoras, no sentido de fornecer informações sobre seus 

direitos e certa capacitação que auxilie nesse cuidado com seu familiar portador de transtorno 

mental, um trabalho que busque também amenizar os impactos que esse cuidado representa 

em seu cotidiano, muitas vezes resultando em desgaste não só econômico, também físico e 

emocional. 

A luta pela melhora das condições de vida dos portadores de transtornos mentais 

usuários do CAPS Betinho e suas famílias, é a luta pela melhora das condições de vida de 

toda a população pobre do país, e dos serviços e ações oferecidas a esta população. 

A família não pode receber toda a responsabilidade sobre a assistência direcionada a 

estas pessoas, o CAPS como um serviço que também representa o poder público precisa 

reconhecer a responsabilidade que este tem para com estas pessoas. 

 É necessária uma melhor articulação da rede de serviços de saúde mental também 

com serviços de outras secretarias. “Se nos propusermos a lidar com problemas complexos, há 

que se diversificar ofertas, de maneira integrada, e buscar em outros setores aquilo que a 

saúde não oferece [...].” (Alves, 2001:p.3). Assim como, também é necessária a criação de 

projetos de geração de renda que atendam às necessidades dos usuários, e isso pode ser feito 

através da articulação com outros setores. 

A equipe do CAPS Betinho, ao lado de alguns usuários e familiares, vem lutando para 
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mudar a idéia preconceituosa que a sociedade macaense tem a respeito dos portadores de 

transtornos mentais, como se todos representassem perigo para a população. E eles ainda têm 

um longo caminho a seguir para alcançar seus objetivos e conquistar ações do poder público 

que melhorem a qualidade do atendimento direcionado a estas pessoas, assim como alterar a 

visão ainda presente na sociedade a respeito dos portadores de transtornos mentais. 
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ANEXO 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

 

      Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa com o seguinte tema: A 

participação da família na assistência ao portador de transtorno mental junto ao Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) Betinho. Esta pesquisa é parte integrante do Trabalho de 

Conclusão de Curso, que será apresentado para o Serviço Social da Universidade Federal 

Fluminense, Pólo de Rio das Ostras, como um dos requisitos para a conclusão da graduação. 

     A pesquisa em questão está sendo realizada, por mim, Sabrina Proença Azevedo, 

sob a orientação do professor Guilherme Silva de Almeida. E me coloco a disposição para 

qualquer esclarecimento necessário, sendo o meu telefone para contato (22) 9841-4192 e meu 

e-mail sabrina.pa@hotmail.com. 

     Sua participação consciente, livre e voluntária é fundamental para o 

desenvolvimento desta pesquisa. E ao aceitar participar você será convidado a dar 

informações sobre alguns aspectos da sua vida e sobre a instituição em questão, isso será feito 

através de uma entrevista que será gravada. O objetivo da gravação é a garantia da fidelidade 

das informações fornecidas por você. E se for de seu desejo interromper a gravação em 

qualquer momento da entrevista, isso será feito após a sua solicitação. 

    As informações colhidas na entrevista serão tratadas teoricamente, por isso, todos os 

dados, informações e opiniões colhidas durante a pesquisa serão utilizadas em consonância 

com os princípios éticos que norteiam a pesquisa e a produção do conhecimento, sem 

qualquer prejuízo, constrangimento ou exposição dos sujeitos da pesquisa. 

Ao aceitar participar, você deve assinar esse termo de consentimento, juntamente com 

o entrevistador, termo do qual você terá uma cópia. 

A apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso ocorrerá através de uma exposição 

aberta à participação. 

 

                                                                   Obrigada pela Atenção 

 
 

mailto:sabrina.pa@hotmail.com
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CONSENTIMENTO 

 

 

 

 

 

 

Eu .................................................................................................................... , declaro que 

li/ouvi as considerações feitas no Termo de Consentimento e concordo em fornecer as 

informações solicitadas através de uma entrevista que será gravada. 

 

 

 

 

 

 

Macaé, ____ / ____/ ______ .  

 

                                       

 

 

 

 

 

 

             _____________________________________________ 

                                  Entrevistado 

 

 

 

 

 

            _____________________________________________ 

                                               Entrevistador  

 

 



 84  

ANEXO 2 

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

1) Identificação do entrevistado. 

 

2)A história do CAPS de Macaé:  

a)Como era o Programa de Saúde Mental antes do CAPS? 

b)Como se deu a implementação do CAPS em Macaé: a partir de que iniciativa? 

c)Quais eram as forças favoráveis e quem resistia a essa implementação? 

d)Qual a proposta inicial do CAPS? 

e)Quais as diferentes conjunturas políticas enfrentadas pela instituição e quais as respostas 

dos profissionais a estas mudanças? 

 

3) Sobre ao CAPS na atualidade: 

Como você percebe o CAPS na atualidade? Quais os limites e possibilidades? 

Quais os principais desafios que encontra na prática profissional e como vem enfrentando 

estes desafios? 

 

 

 

 


