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RESUMO 

A exclusão e a segregação foram por séculos o modo de vida de quem era acometido de 

transtorno mental. Submetidos a tratamentos de cunho asilar, essas pessoas ficaram com 

marcas irreversíveis para as suas vidas. Na atualidade as antigas formas de tratamento 

começaram a ser rebatidas pelo movimento de Reforma Psiquiátrica, que critica os antigos 

moldes do tratamento e apresenta novas propostas, calcadas na reabilitação psicossocial das 

pessoas com transtorno mental, e reinserção dos mesmos na sociedade como cidadãos dotados 

de direitos, e merecedores de reconhecimento por parte da sociedade. Uma das formas de 

reabilitação e reinserção social é o trabalho considerado como uma das mais eficientes formas 

de sociabilidade do ser humano. 

Neste contexto o presente trabalho tem por objetivo analisar a inserção de pessoas com 

transtorno mental do Centro de Atenção Psicossocial de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, no 

mercado de trabalho. Para entender este processo foram abordados temas relevantes como: o 

trabalho na sociedade capitalista e suas transformações ao longo dos anos, o contexto 

histórico da saúde mental no mundo e no Brasil, suas reformas e a relevância do trabalho para 

a vida dessas pessoas. Realizou-se pesquisa bibliográfica, entrevistas com usuários e 

profissionais do CAPS, coleta de dados na própria instituição. Através de pesquisa realizada 

conseguimos entender melhor o universo das pessoas acometidas de transtorno mental e sua 

relação com o trabalho. Dessa forma esperamos contribuir para melhor e maior aproximação 

das pessoas com transtorno mental com a sociedade e desmitificar a ideia de que os loucos 

são pessoas perigosas e incapazes. 

Palavras Chave: Saúde Mental; Trabalho; Sociabilidade; Mercado de Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Exclusion and segregation were for centuries the way of living of those who were afflicted 

with mental disorder. Undergoing asylum treatment, these people were left with irreversible 

marks for the rest of their lives. Currently the oldest forms of treatment began to be 

challenged by the Psychiatric Reform Movement, which criticizes the old kind of treatment 

and presents new proposals, related to  psychosocial rehabilitation of patients with mental 

disorders, and reintegration of them into society as citizens with rights and deserving of 

recognition. Working is one of the rehabilitation and social reintegration techniques and also 

one of the most eficiente forms of human sociability. 

In this context, this article aims to analyze the inclusion into labor market of people with 

mental disorder, from the Psychosocial Care Center of Rio das Ostras, Rio de Janeiro. To 

understand this process were discussed relevant topics such as: work in capitalist society and 

its transformations over the years, the historical context of mental health in the world and in 

Brazil, its reforms and relevance of working for these people's lives. Beside literature 

research, it was made interviews with users and professionals from CAPS, including data 

collection from this institution. Through research we can better understand the amount of 

people suffering from mental disorders and their relationship with work. By this way we hope 

to contribute to a better and closer relationship between people with  mental disorder and 

society,  demythologizing the idea of these people are dangerous and incompetents. 

 

Key Words: Mental Health; Work; Sociability; The labour market. 
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INTRODUÇÃO 

Por muito tempo as pessoas com transtorno mental
1
 viveram afastadas, estigmatizadas 

e esquecidas pela sociedade. Tratados como animais, essas pessoas não tinham a oportunidade 

de escolher a forma de vida que desejavam levar. 

O tempo passou e com ele transformações surgiram. Os considerados loucos, que por 

um tempo viveram livres e noutro enclausurados, começaram a ser vistos com outros olhos. 

Novas formas de tratamento foram elaboradas e movimentos contra esses tratamentos 

afloraram. 

As reformas no cuidado com pessoas com transtorno mental iniciou-se com Pinel na 

França, porém, foi somente depois de 200 anos que o movimento de Reforma Psiquiátrica 

ganhou força na Itália com Franco Basaglia repercutindo por todo o mundo. 

O processo de Reforma Psiquiátrica tem como principal objetivo a superação do 

modelo asilar, tecendo debates sobre a desinstitucionalização e a promoção da reabilitação 

psicossocial e inclusão social. Defendem que uma das formas de inclusão dessas pessoas na 

sociedade é através do trabalho. 

Pensando nisso é que resolvi analisar como se dá essa relação: Saúde Mental e 

trabalho com pessoas com transtorno mental inseridos no CAPS de Rio das Ostras, 

enfatizando como se dá a inserção dos mesmos no mercado de trabalho que encontra-se cada 

vez mais excludente e competitivo. 

 O tema foi pensado a partir do convívio com usuários do Centro de Atenção 

Psicossocial de Rio das Ostras - CAPS o qual realizei estágio durante o ano de 2011, onde 

pude perceber a inquietação dos mesmos em desenvolver uma atividade que gerasse algum 

meio de renda para os mesmos.  

A partir dessa aproximação, foi possível perceber que o trabalho é, em potencial, um 

                                                           
1
 Quando nos reportamos a transtornos mentais ou psiquiátricos, utilizamos os termos “pessoa com transtorno 

mental” (como os profissionais da saúde mental optam em usar) ou pessoas com deficiência mental como 

determina a portaria 2.344 de 03 de novembro de 2010. Dsiponível nos sites: 

http://deficientealerta.blogspot.com.br/2010/11/portaria-n-2344-de-3-de-novembro-de.html - acesso em 

10/07/2012 e  http://estardeficiente.blogspot.com.br/2010/01/como-pessoa-com-deficiencia-deve-ser.html - 

acesso em 13/07/2012. 

http://estardeficiente.blogspot.com.br/2010/01/como-pessoa-com-deficiencia-deve-ser.html
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meio privilegiado de emancipação do sujeito, pois propicia a elevação da auto-estima, o 

fortalecimento da identidade, a participação na coletividade e o consequente reconhecimento 

social.  

A inquietação de parte dos usuários para com a falta de uma atividade laborativa, que 

pudesse gerar sustento próprio, despertou o interesse em investigar o universo dessas pessoas 

e como o trabalho e acesso ao mesmo se apresenta para eles.  

Sendo assim, o estudo foi desenvolvido da seguinte forma: no primeiro capítulo será 

abordada a categoria “trabalho” sendo este considerado fundante do ser social e suas 

transformações no decorrer dos anos na sociedade capitalista.  

No segundo capítulo consideramos ser importante apresentar um breve histórico da 

loucura e os rumos que a Reforma Psiquiátrica tomou em todo o mundo, inclusive no Brasil. 

Traremos apontamentos sobre os equipamentos substitutivos aos hospitais psiquiátricos e as 

legislações pertinentes, afim de entendermos melhor a trajetória das pessoas com transtorno 

mental e a possível inserção dos mesmos no mercado de trabalho. 

No terceiro capítulo discorreremos sobre o CAPS de Rio das Ostras e de como se dá a 

inserção dos usuários deste serviço no mercado de trabalho. Traremos uma breve discussão 

sobre a cidadania destes usuários e de como a mesma foi retirada dessas pessoas de forma 

brutal, sendo hoje, um desafio ao resgate da mesma. Não temos a pretensão de apresentarmos 

uma discussão aprofundada sobre o termo, pois esse não é nosso foco de estudo, porém 

achamos importante trazer algumas considerações. E por fim apresentaremos a análise da 

pesquisa realizada com estes usuários.  
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Capítulo I 

Trabalho, Transformação e Sociabilidade 

“Triste mundo, que veste quem está vestido e despe quem está nu.” 

Calderón de La Barca 

1.1 Trabalho: categoria fundante do ser social 

Desde as épocas mais remotas o ser humano percebeu que havia necessidade de 

desenvolver e aperfeiçoar suas técnicas para buscar alimentos e garantir sua sobrevivência. 

Ele exercia suas atividades laborativas para si e para o seu grupo numa interação contínua 

com a natureza. A forma de como conduziam suas atividades para alcançar seus objetivos os 

diferenciavam dos animais, que para conseguir sua comida agiam por instinto.  

O homem não. Ele planejava antes a sua forma de conseguir comida; projetava sua 

ação teleologicamente; “pensava” antes de agir. Ele ”antecipa na consciência o resultado 

provável das alternativas” (LESSA 2009, p.21), e isso o distingue dos demais. 

Ao longo da história da humanidade, os indivíduos vem sofrendo modificações e 

aperfeiçoando a sua relação com a natureza. Essas alterações realizam-se através do trabalho. 

Partindo do pressuposto de que o trabalho visa a transformação da natureza para 

produzir os bens necessários à sobrevivência, então, a ação do homem nessa atividade está 

vinculada à relação direta com a natureza. Esta relação é mediada por instrumentos que são 

utilizados e construídos para obter um fim desejado. Nas palavras de Marx: 

[...] O trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo em que o 

homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a 

natureza. [...] Não se trata aqui das primeiras formas instintivas, animais, de 

trabalho. [...] Pressupomos o trabalho numa forma em que pertence exclusivamente 

ao homem. Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão e a abelha 

envergonha mais de um arquiteto humano com a construção  dos favos de suas 

colméias. Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que 

ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. No fim  do 

processo de trabalho obtém-se um resultado que já no início deste existiu na 

imaginação do trabalhador, e portanto idealmente. Ele não apenas efetua uma 

transformação da forma da matéria natural; realiza, ao mesmo tempo, na matéria 

natural, o seu objetivo. [...] Os elementos simples do processo de trabalho são a 

atividade orientada a um fim ou o trabalho mesmo, seu objeto e seus meios. [...] O 

processo de trabalho [...] é a atividade orientada a um fim para produzir valores de 

uso, apropriação do natural para satisfazer a necessidades humanas, condição 
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universal do metabolismo entre os homens e a natureza, condição natural eterna da 

vida humana e portanto, [...] comum a todas as suas formas sociais (MARX 1983 

apud NETTO & BRAZ, 2007, p.  31-32).  

 Com efeito através do trabalho o homem além de transformar a natureza ele 

transforma a si próprio, por esta razão o trabalho é fundante e constitutivo do ser social. Marx 

(2003) considera o trabalho como “fundante do ser social” por que este não é simplesmente 

uma atividade de transformação da natureza  praticada pelos homens, mas é responsável pela 

construção dos homens em sociedade. 

Lukács acrescenta que foi através do trabalho que os seres humanos deram um salto 

ontológico que os distinguiu dos outros seres da natureza, transformando-os em outro tipo de 

ser, o ser social: 

Somente o trabalho tem na sua natureza ontológica com caráter claramente 

transitório. Ele é em sua natureza uma inter-relação entre homem (sociedade) e 

natureza, tanto com a natureza inorgânica (...), quanto com a orgânica, inter-relação 

(...) que se caracteriza acima de tudo pela passagem do homem que trabalha, 

partindo do ser puramente biológico ao ser social (...).Todas as determinações que, 

conforme veremos, estão presentes na essência do que é novo do ser social estão 

contidas in nuce no trabalho. O trabalho,  portanto, pode ser visto como um 

fenômeno originário, como modelo, protoforma social do ser social (LUKÁCS apud 

ANTUNES, 2007, p.136). 

A partir da prévia ideação, da linguagem articulada e da tendência à universalização, o 

homem constrói seu processo de desenvolvimento, sociabilidade e consequentemente de 

humanização. 

Portanto o ser social através do trabalho constrói a sua participação na  sociedade. 

Barroco enfatiza que: 

As mediações, capacidades essenciais postas em movimento através de sua atividade 

vital,  não são dadas a ele; são conquistadas no processo histórico de sua 

autoconstrução pelo trabalho. São elas: a sociabilidade, a consciência, a 

universalidade e a liberdade (BARROCO, 2008, p. 26). 

Sendo assim, no momento em que o ser social evolui surgem novas possibilidades, 

novas necessidades, conhecimentos muito mais complexos e fundamentais para que o 

processo de produção e reprodução seja cada vez mais social e menos natural. O ser social 

adquire a liberdade tendo a possibilidade de fazer escolhas. Braz e Netto complementam 

dizendo que: 

Na sua ação e na sua atuação, o ser social sempre encontra alternativas e sempre 

pode escolher – e a escolha entre alternativas concretas configura o exercício da 
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liberdade: ser livre é poder escolher entre elas; o ser social é um ser capaz de 

liberdade. Pensar, conhecer, projetar, objetivar-se, escolher – tudo isso supõe a 

capacidade de se desprender do dado imediato, das singularidades dos fenômenos: 

supõe a capacidade de universalizar. E enfim, para produzir-se como tal, ampliar-se 

e enriquecer-se – o que não pode fazer através de mecanismos meramente genéticos 

ou biológicos -, o ser social dispõe da capacidade de socialização, isto é, ele é 

passível de apropriação e desenvolvimento por parte dos membros da sociedade, 

através, fundamentalmente, dos processos de interação social, especialmente os 

educativos ( formais e informais) (BRAZ & NETTO, 2007, p. 42). 

À medida que a sociedade se transforma, as formas de produção e reprodução da vida 

social também sofrem modificações. Novos processos de trabalho surgem principalmente na 

sociedade capitalista que tem no trabalho a única fonte de lucro, pois vincula-se “a questão do 

valor como constitutivo da riqueza social” (BRAZ & NETTO, 2007, p. 48). 

Sendo assim: 

O capital se caracteriza por ser uma forma de propriedade privada na qual a riqueza 

produzida pelo trabalho é apropriada não pelos trabalhadores, mas sim por 

indivíduos de uma outra classe social [...] o capital é uma forma de riqueza que 

apenas pode existir se servir para fazer negócios cada vez mais lucrativos (LESSA, 

1999, p. 30). 

É importante assinalar que mesmo na sociedade capitalista, onde o trabalho aparece 

com características distintas, ele continua sendo imprescindível e necessário para existência 

do homem. Ele é um meio privilegiado de socialização, não somente porque permite o 

indivíduo fugir do espaço privado e de ser reconhecido pelos outros, mas também porque 

confere um lugar na sociedade, admite o acesso ao mercado e ainda é capaz de conciliar a 

existência individual e a participação em um coletivo. 

1.2 O trabalho na sociedade capitalista 

Na sociedade capitalista o único interesse da burguesia é produzir excedente para 

acumular riquezas através da exploração do homem pelo homem, da divisão social do 

trabalho e da apropriação da propriedade privada dos meios de produção fundamentais. Esse 

processo é antagônico. O homem produz o que não lhe pertence. 

 O homem passa a desdobrar relações sociais de exploração, a vida social é cada vez 

mais baseada na violência que possibilita que uma classe viva do trabalho (e da 

miséria, portanto) da outra; em suma os homens passam a produzir a sua própria 

desumanidade. A alienação nada mais é que isto: a desumanidade socialmente 

produzida pelos próprios homens (LESSA, 1999, p. 28). 
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Diferentemente das sociedades pré-capitalistas, a sociedade burguesa valoriza o 

capital. O capitalista produz mercadoria para gerar lucro; não é feita diretamente para 

satisfazer necessidades do homem. 

Partindo dessa lógica tem-se na mercadoria o valor de troca, que é o trabalho 

socialmente necessário para produção da mercadoria em geral, ou seja, trabalho abstrato que 

corresponde ao dispêndio da força física e psíquica do trabalhador. 

Uma das peculiaridades do modo de produção capitalista é o trabalho assalariado. 

Propõe-se um trabalho “livre” onde o trabalhador tem o direito de vender sua força de 

trabalho e o capitalista é “livre” para comprá-la. Porém estamos falando de uma relação de 

exploração entre classes antagônicas.  

Dessa forma: 

[...] ao trabalhar, o trabalhador deixa de lado suas necessidades enquanto pessoa 

humana e se converte em instrumento para a execução das necessidades de outrem. 

Ele entra no processo produtivo enquanto uma coisa, enquanto mera força de 

trabalho. Suas necessidades humanas são  completamente desconsideradas. É assim 

que o trabalho se converte em  trabalho assalariado/alienado pelo capital (LESSA, 

1999, p. 30) 

 

O capitalista emprega seu dinheiro em meios de produção, matéria-prima e força de 

trabalho. Pela força de trabalho ele paga somente seu valor de troca e se apropria do seu valor 

de uso que é a capacidade de produzir valor. Aliás essa é a grande diferença da mercadoria 

“força de trabalho”: ela é capaz de produzir valor enquanto que as demais não. As outras 

mercadorias o capitalista paga um valor correspondente ao tempo de trabalho necessário para 

produzi-la e o seu valor não variará no processo de produção e sim será transferido a 

mercadoria nova. Ele emprega o trabalhador para que dele resulte um produto superior ao que 

gastou para pagá-la. O trabalhador produz mais valia,  excedente de que o capitalista se 

apropria. Como disse antes, esse modo de produção se funda na relação de exploração. 

Tavares e Soares (2007, p. 20) afirmam “não ser possível pensar na produção 

capitalista e na acumulação de capital sem o trabalho como gerador de valor”. 

Com o desenvolvimento do processo produtivo intensificou-se o ritmo de produção. O 

interesse em aumentar e/ou potencializar a exploração do trabalho era visível. Sempre que há 
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possibilidade o capitalista aumenta a jornada de trabalho sem aumentar o salário gerando 

assim a extração da mais valia absoluta causando a pauperização absoluta dos trabalhadores. 

Pressionado pelas lutas políticas e pelo exaurimento da força de trabalho o capitalista 

inseriu a gerência científica, achando assim uma forma intensa de extrair mais valia sem 

aumentar a jornada de trabalho. Outra forma de extração de mais valia é reduzir o tempo de 

trabalho necessário introduzindo tecnologias nos ramos de produção, ou seja, introduz 

tecnologia onde se produzem os bens necessários aos trabalhadores aumentando seu poder de 

compra viabilizando o consumo. 

Todas essas artimanhas do capital ao longo dos tempos só tem um objetivo: a 

manutenção ou o aumento da taxa de lucro. 

Há décadas o sistema capitalista - com intuito de superar suas crises - sofre 

transformações, e essas alteram completamente o ritmo do trabalho. 

Em 1929 estourou a primeira grande crise do capital. Esta configurou-se como crise de 

super produção levando a quebra da bolsa de Nova Iorque e alterando o sistema financeiro de 

todo o mundo. O cenário era de altas taxas de inflação, quedas drásticas do produto interno 

bruto de alguns países e desemprego. Behring e Boschetti ressaltam que:  

A situação dramática do desemprego generalizado dos fatores de produção – 

homens, matérias-primas e auxiliares, e máquinas -, no contexto da depressão, 

indicava que alguns pressupostos clássicos e neoclássicos da economia política não 

contribuíam para explicar os acontecimentos (BEHRING & BOSCHETTI, 2009, P. 

84). 

A resposta a esta crise foi a implementação das políticas keynesianas aliadas ao 

fordismo que pregavam a intervenção do Estado no mercado implementando políticas que 

gerassem “pleno emprego”, reativasse o consumo e consequentemente a reestruturação do 

capital. De acordo com Behring e Boschetti: 

O Estado, diga-se, o fundo público, na perspectiva keynesianas passa a ter um papel 

ativo na administração macroeconômica, ou seja, na produção e regulação das 

relações econômicas e sociais. Nessa perspectiva, o bem-estar ainda deve ser 

buscado individualmente no mercado, mas se aceitam intervenções do Estado em 

áreas econômicas, para garantir a produção , e na área social, sobretudo para as 

pessoas consideradas incapazes para o trabalho: idosos, deficientes e crianças. Nessa 

intervenção global, cabe, portanto, o incremento das políticas sociais (BEHRING & 

BOSCHETTI, 2009, p. 86).   
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O fordismo implementou a produção em série – linha de montagem – para o consumo 

em massa e difundiram o “pleno emprego”. Keynes colocou em pauta que os trabalhadores 

necessitavam do básico (educação, saúde e lazer). Foi nesse sentido que as políticas públicas 

foram impulsionadas; não simplesmente para agradar a classe trabalhadora, mas para manter a 

ordem e o controle do capital. 

No ritmo fordista o controle da força de trabalho era rígido; o trabalho era parcelado e 

fragmentado. O proletariado era massificado e a produção era verticalizada. Havia uma 

desqualificação da força de trabalho tornando o operário cada vez mais explorado.  

Para o capital, os resultados das transformações ocorridas com o fordismo são 

altamente positivos, devido ao impulso que proporcionaram à produção. Contudo 

para a classe trabalhadora, houve uma intensificação das formas de exploração, além 

de fazer com que o trabalhador perdesse o controle sobre suas habilidades, em 

decorrência do trabalho parcelado e fragmentado. Acrescenta-se a esses fatores a 

separação entre quem elabora e os que executam as tarefas, que reduz o trabalho a 

uma ação mecânica, por suprimir o componente intelectual do trabalhador. Assim 

sendo, a principal meta era controlar e intensificar o trabalho por meio do 

parcelamento das tarefas, e a separação entre planejamento e execução implicava 

para o trabalhador uma real perda de suas qualificações específicas 

(CAVALCANTE & PRÉDES, 2010, P. 6).  

As políticas keynesianas foram implementadas com sucesso na Europa e tomaram 

rumos diferentes nos demais continentes por se tratarem de países diferentes e desiguais. 

Esse modelo de política perdurou até estourar outra crise do capital que começou a dar 

sinais na década de 70 colocando em cheque os ideais keynesianos. 

O neoliberalismo tomou corpo e espaço no modo de produção capitalista no momento 

em que este procurava achar formas de se reerguer. 

Os neoliberais sustentavam que a crise aflorou porque o Estado estava gastando muito 

com políticas sociais. Defendiam que o Estado só precisaria manter o ajuste monetário. 

As primeiras medidas implantadas por esse novo ajuste foram: vetar a intervenção do 

Estado (Estado mínimo) deixando o mercado agir livremente; cortes nos gastos com políticas 

sociais; aceleramento das privatizações e principalmente o desmonte dos sindicatos com 

intuito de desmobilizar a classe trabalhadora. 

Os neoliberais diagnosticaram que a crise tinha como determinante o tamanho do 

Estado e, mais especificamente, os gastos em políticas sociais que o hipertrofiou, 

gerando direitos em demasia, desequilibrando o mercado de trabalho em prol dos 
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trabalhadores [...] era preciso golpear o Estado Social, privatizar e promover radical 

liberalização financeira. Mas para isso seria necessário atacar a organização dos 

trabalhadores, a mola propulsora dos gastos sociais (LEHER , 2009, P. 2). 

Aliado ao neoliberalismo está o toyotismo que implementa a automação da produção, 

com a robótica e a microeletrônica; a produção diversificada; a substituição do trabalho vivo 

pelo trabalho morto; o trabalhador  multifuncional e polivalente; a produção é horizontal 

trazendo a precarização, terceirização, flexibilização e subcontratação mudando por completo 

as formas de trabalho. 

A taxa de desemprego aumentou em todo o mundo, criando um grande exército 

industrial de reserva, forçando o trabalhador a criar novas formas de sobrevivência como, por 

exemplo, trabalhar na informalidade. O trabalhador fica mais vulnerável ao capital pois as 

necessidades básicas como alimentação, saúde, educação, habitação dentre outras, foram 

totalmente mercantilizadas. Com a quebra e a cooptação dos sindicatos os trabalhadores 

perderam em parte sua força reivindicatória e os seus direitos que passaram tempos para 

serem conquistados perdem o sentido com a precarização do trabalho. 

Nessa perspectiva o mundo do trabalho fica a mercê do capital, que tem uma dinâmica 

instável e mundializada, caracterizado por recorrentes crises, sendo necessária a mobilização e 

articulação dos movimentos sociais para fazer frente aos desajustes do capital. 

Leher (2009), tomando por base estudos de outros autores, afirma que a cada fase de 

uma crise capitalista novos aspectos aparecem no contexto. Atualmente a crise se caracteriza 

por se associar ao clima e questões ambientais, à produção e distribuição de alimentos e picos 

no setor financeiro. 

Obviamente essas crises caracterizam-se de forma diversas e diferenciadas nos países 

mundiais, uma vez que possuem economias, processos históricos e políticos e situações 

sociais desiguais que também impactam de forma diferenciada na classe trabalhadora.  

Para Laurell (2002) esse novo modelo de acumulação implica que os direitos sociais 

(que passaram tanto tempo para serem conquistados) percam identidade e a concepção de 

cidadania se restrinja. Aprofunda-se a separação entre público e privado e a reprodução é 

desenvolvida inteiramente pelo privado. A legitimação do Estado se reduz à ampliação do 

assistencialismo. Cavalcante e Prédes complementam dizendo que: 
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No contexto neoliberal, também os serviços sociais participam mais diretamente do 

processo de acumulação do capital. Serviços como saúde, educação e previdência, 

que seriam responsabilidade do Estado, passaram a ser mercantilizados, 

propagando-se a idéia de que o bom é o privado, mas só está ao alcance daqueles 

que têm condições de pagar por eles. Ao serem incorporados pelo capital, esses 

serviços têm utilidade social voltada para o lucro (CAVALCANTE & PRÉDES, 

2010, P. 10). 

Essa nova conjuntura acarreta graves transformações no mundo do trabalho, que levam 

uma grande massa de trabalhadores a degradação, precarização e ao desemprego. A legislação 

trabalhista evolui para uma maior mercantilização da força de trabalho (e portanto, 

desproteção). 

Anderson afirma que:  

economicamente, o neoliberalismo fracassou, não conseguindo nenhuma 

revitalização básica do capitalismo avançado. Socialmente, ao contrário, o 

neoliberalismo conseguiu muitos dos seus objetivos, criando sociedades 

marcadamente mais desiguais, embora não tão desestatizadas como queria. Política e 

ideologicamente, todavia, o neoliberalismo alcançou êxito num grau com o qual 

seus fundadores provavelmente jamais sonharam (ANDERSON, 1995, P.23). 

O crescimento do desemprego elimina do campo do trabalho um enorme contingente de 

pessoas aumentando o número dos chamados trabalhadores informais, desprovidos de 

qualquer direito trabalhista. A competitividade é acirrada deixando de fora uma grande 

parcela da sociedade dentre eles as pessoas com deficiência e principalmente as pessoas com 

transtorno mental. 

A conquista por uma vaga no mercado de trabalho como um direito faz parte da luta dos 

profissionais da área desde a consolidação da Reforma Psiquiátrica. 

Assegurar este direito aos portadores de sofrimento mental não consiste em torná-los 

aptos para uma “disputa de mercado” na qual, em última análise, todos os 

concorrentes, “loucos” ou “normais”, saem perdendo. Também não se trata 

simplesmente de “arranjar emprego” para eles.   É claro que aqueles que desejam e 

procuram empregar-se têm todo o nosso apoio; contudo, se as exigências dos 

empregadores e empresas costumam ser abusivas para a maioria das pessoas, elas o 

serão tanto mais para aqueles que enfrentam as dificuldades próprias ao sofrimento 

mental (GUIA DE SAÙDE MENTAL-2005, P.75).  

Dessa forma, “a conquista pelo trabalho, como direito de todos os homens, faz parte 

de uma luta pela justiça social - exigindo uma disciplina e uma organização que nada têm a 

ver com a submissão e a passividade” (GUIA DE SAÚDE MENTAL, 2005, p.75). Se 

comparados com os trabalhadores considerados “normais”, as pessoas com transtorno mental 
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são ainda mais dificultadas para conseguir um espaço no mercado de trabalho, tendo pela 

frente um grande desafio a ser superado. 
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CAPÍTULO II 

Saúde Mental: Perspectivas Históricas 

“Se entendermos a loucura como a perda das capacidades racionais 

ou a falência do controle voluntário sobre as paixões, uma história da 

loucura deveria começar, praticamente, com a história da espécie 

humana”. 

Isaias Pessotti 

 

2.1 A doença mental e sua institucionalização: resgatando brevemente a história da 

loucura 

Ao longo da história a loucura nem sempre foi compreendida como doença mental e 

consequentemente como objeto de domínio e estudo médico. Ela era vista como manifestação 

dos sentidos humanos e muitas vezes relacionada à mitologia e à religião. Na Grécia antiga, 

por exemplo, as pessoas acometidas pela loucura eram consideradas pessoas com poderes 

múltiplos. Eram ouvidas e reconhecidas socialmente. Dessa forma o louco:  

Era ouvido como saber importante e necessário, capaz de interferir no destino dos 

homens. A loucura era tida como uma manifestação dos deuses, sendo, portanto, 

reconhecida e valorizada socialmente. Não havia necessidade de seu controle e/ou 

exclusão (ALVES et alli, 2009, p.86). 

  Assim podemos perceber que desde a Antiguidade e Idade Média as pessoas 

consideradas loucas gozavam de um certo grau de liberdade, muitas vezes circulando pelas 

ruas, pelas praças, pelas cidades, reconhecidos como parte integrante da sociedade. 

Resende ressalta que: 

Durante todo o período da Antiguidade e da Idade média, o louco gozou de um certo 

grau de “extraterritorialidade” e a loucura era no essencial experimentada em estado 

livre [...] circulava [...] fazia parte do cenário e linguagem comuns (RESENDE, 

2000, p. 20).  

  Foucault destaca ainda que:  

Antes do século XVIII, a loucura não era sistematicamente internada, e era 

essencialmente considerada como uma forma de erro ou de ilusão. Ainda no começo 

da idade clássica, a loucura era vista como pertencente às quimeras do mundo; podia 

viver no meio delas e só seria separado no caso de tomar formas extremas ou 

perigosas (FOULCAULT, 2005, p. 120). 
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Ainda na Idade Média a loucura era vista como expressão das forças da natureza e não 

era considerada como um problema social. Sem o estigma de doente mental, o louco era 

considerado como uma pessoa possuída por espíritos demoníacos, os quais precisavam ser 

retirados mediante rezas e rituais, sempre sob o controle da igreja.  

Nesta época, o conceito de loucura era restrito e para definir se alguém era louco ou 

não, usava-se simplesmente uma avaliação superficial que levava em conta o aspecto físico e 

comportamental da pessoa, através da observação, não existindo avaliação médica para 

constatar ou não a doença.  

Nesta sociedade (pré-capitalista), ser apto ou não ao trabalho, não era um fator 

determinante para caracterizar se o sujeito era normal ou não, pois naquela época, a economia 

girava essencialmente em torno do artesanato e da agricultura, sendo que ambas as atividades 

não necessitavam de uma qualificação que excluísse as pessoas com transtorno mental. Era 

possível acolher as variações da personalidade de cada um (CONSTANTINE, 2009, p. 27).  

No final do século XV, na Europa, com a decadência dos serviços artesanais e do 

campesinato como classe, os loucos passaram a ser percebidos em suas particularidades, e a 

questão do mesmo no trabalho começou a vir à tona gradativamente como um problema 

social (CONSTANTINE, 2009, p. 27). 

Foi no início da Renascença que a loucura deixa de ter relação com as forças da 

natureza ou forças divinas e é vinculada à desrazão ou não razão, sendo o louco a pessoa que 

infringe a moral. Com efeito a loucura é associada à periculosidade, visto que uma pessoa que 

perde a razão, representa ameaça e perigo. Neste sentido a loucura ganha um caráter moral. O 

louco passa a ser compreendido como uma pessoa preguiçosa, irresponsável e com vícios. 

Entendia-se que os loucos não podiam transitar no espaço social como os outros cidadãos.   

As medidas adotadas para resolver este problema social foram fundamentalmente 

repressivas. Tais instituições, muitas vezes de matriz religiosa, não  tinham a função curativa, 

limitando-se à punição do pecado da ociosidade. O louco ali não era visto como doente, e sim 

como alguém que havia se desviado do caminho da razão e do bem. Esse acontecimento foi 

chamado por Foucault de Grande Internação. O autor utiliza-se das palavras de Esquirol para 

relatar esta etapa da seguinte forma:  
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Vi-os nus, cobertos de trapos, tendo apenas um pouco de palha para abrigarem-se da 

fria umidade do chão sobre o qual se estendiam. Vi-os maus alimentados, sem ar 

para respirar, sem água para matar a sede e sem as coisas mais necessárias à vida. 

Vi-os entregues a verdadeiros carcereiros, abandonados a sua brutal vigilância. Vi-

os em locais estreitos, sujos, infectos, sem ar, sem luz, fechados em antros onde se 

hesitaria em fechar os animais ferozes, e que o luxo dos governos mantêm com 

grandes despesas nas capitais (ESQUIROL apud FOUCAULT, 2005, p. 49). 

Foucault (2000, p. 79) ainda salienta que “estas casas não têm vocação médica 

alguma; não se é admitido aí para ser tratado, mas porque não se pode ou não se deve mais 

fazer parte da sociedade”.  

Assim, as pessoas com transtorno mental foram confinados nos porões das Santas 

Casas e Hospitais Gerais, juntamente com os ditos “anti-sociais”. 

Com o início da sociedade industrial e automaticamente as transformações societárias 

mundiais, as cidades encheram-se de pessoas que não encontravam lugar nesta nova 

conjuntura social multiplicando assim o quantitativo de desocupados (mendigos, vagabundos 

e os loucos). Com efeito: 

O mercantilismo dominava o pressuposto de que a população era o bem maior de 

uma nação, devido ao lucro que podia trazer. Daí, todos aqueles que não podiam 

contribuir para o movimento da produção, comércio e consumo, começam a ser 

encarcerados, sob a prerrogativa do controle social a tudo que fosse desviante. 

Velhos, crianças abandonadas, aleijados, mendigos, portadores de doenças venéreas 

e os loucos passam a ocupar verdadeiros depósitos humanos (ALVES et alli 2009, p. 

86). 

Em fins do século XVIII, surge uma nova organização do espaço social na Europa 

com a Revolução Francesa e seus ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade como 

também a Declaração dos Direitos Humanos. Estes de certa forma colaboraram para que as 

formas de internamento fossem vistas sob um outro olhar. Surgiram denúncias crescentes 

contra as internações. Neste cenário não se aceitava o encarceramento arbitrário de nenhum 

cidadão, com exceção dos loucos, pois acreditavam que os mesmos eram pessoas perigosas 

para estarem livres e convivendo com outras pessoas. 

 Foucault escreve de forma clara este período: 

[...] restituídos à liberdade, podem tornar-se perigosos para sua família e o grupo no 

qual se encontram. Daí a necessidade de contê-los [...] as antigas casas de 

internamento, sob a Revolução e o Império, foram paulatinamente reservadas aos 

loucos, mas desta vez aos loucos apenas. Os que a filantropia da época liberou são 

então todos os outros, exceto os loucos; estes encontra-se-ão no estado de serem os 

herdeiros naturais do internamento e como os titulares privilegiados das velhas 

medidas de exclusão (FOUCAULT, 2000, p. 81).  
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Contudo, já não se dizia que eram pecadores, e sim doentes, que necessitavam de 

tratamento. Com o objetivo de curá-los, passaram a ser internados em instituições específicas 

dando luz aos manicômios. 

Neste momento os loucos passaram a receber cuidados específicos da psiquiatria, 

redirecionando a loucura ao olhar médico, transformando-a em doença mental, doença esta, 

passível de tratamento. Psiquiatras de renome como Pinel na França, Tuke na Inglaterra, 

Chiaruggi na Itália, Todd nos Estados Unidos e Wagnitz e Riel na Alemanha foram os 

precursores desse novo cuidado e reforma para com os loucos. Este novo tratamento 

direcionado aos loucos ficou conhecido como Tratamento Moral, que nada mais era “a 

substituição da violência franca pela violência velada da ameaça e das privações” 

(RESENDE, 2000, p. 26). 

Neste contexto esse novo tratamento não rompe com as velhas práticas de 

internamento, pelo contrário, “estreitam-se em torno do louco” (FOUCAULT, 2000, p.81). 

Era um tratamento inteiramente repressivo e moral. Aos loucos foi concebido o direito do 

cuidado médico e terapêutico, mas em compensação foi retirada dos mesmos a sua cidadania 

sendo eles excluídos do espaço social. “O louco efetivamente destituído de razão, perde o 

direito de ser considerado sujeito igual aos demais cidadãos, restando-lhes apenas a interdição 

civil e o controle absoluto” (ALVES et alli, 2009, p. 87).   

Embora se diga que o louco não é culpado de sua doença, ele é tratado para se sentir 

culpado. Embora se diga que a punição foi substituída pelo tratamento, na verdade a punição 

passa a fazer parte do tratamento. 

Para Alves: 

A instituição psiquiátrica, de inspiração manicomial, e toda lógica asilar que lhe 

fundamenta, configura-se como um lugar de segregação, expurgo social, onde são 

confinados, na maioria das vezes sem o direito de escolher, aqueles que, desviantes 

do padrão de razão ocidental, não correspondem às expectativas mercantilistas da 

sociedade. A institucionalização da loucura, que tem no Manicômio o seu maior 

expoente, através de uma cultura asilar, cujo tratamento moral, com seus ideais de 

punição, regulação e sociabilidade, promove o surgimento de verdadeiras „fábricas 

de loucos‟, reprodutoras de uma concepção preconceituosa e totalitária, que 

discrimina, isola, vigia e tem, na doença, o seu único e absoluto objeto. Os hospitais 

psiquiátricos são comparados a grandes campos de concentração, devido à miséria e 

maus tratos a que são submetidos os internos. Se é possível afirmar que com Pinel o 

louco é libertado das correntes e dos porões, pode-se também dizer que este não é 

libertado do hospício. Esta é a liberdade intra-muros, ou seja, o alienado é privado 

da liberdade para ser tratado, devendo ser dobrado, tutelado, submetido e 

administrado (ALVES et alli, 2009, p. 88). 
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Dessa forma o manicômio era considerado uma instituição fechada caracterizada como 

nos diz Goffman (1961) como uma “instituição total” que tem como único objetivo a exclusão 

social. 

A reclusão dos loucos nos manicômios possibilitou o nascimento da psiquiatria que 

desenvolveu em primeiro plano o trabalho de descrição e agrupamento dos diferentes tipos de 

sintomas e a denominação dos diversos tipos de transtorno psíquico que fundamentam a 

psiquiatria moderna. Apesar disso, não houve qualquer avanço em termos de terapêutica. Os 

doentes mentais ficaram confinados por muito tempo dentro dos hospitais psiquiátricos.  

Nas primeiras décadas do século XX, os manicômios cresceram em número e 

tornaram-se cada vez mais repressivos. Agravaram-se também as condições de funcionamento 

destes hospitais destacando-se as péssimas condições de hospedagem e alimentação, os maus 

tratos, o isolamento e o abandono. Diante da degradação da condição humana imposta pelos 

manicômios, surge a partir da iniciativa dos profissionais ligados à área da saúde mental, os 

primeiros movimentos pela Reforma Psiquiátrica. 

2.2 A Reforma Psiquiátrica no Mundo: principais processos 

Segundo Amarante (1995) foi no período de pós-guerra que as críticas em torno do 

tratamento e modelo asilar potencializaram-se surgindo assim novas formas e tentativas de 

modificação dos hospitais psiquiátricos e intervenção junto aos doentes mentais. Isso 

aconteceu cerca de duzentos anos depois da primeira reforma protagonizada por Pinel.  

Estas reformas intitularam-se de: Psicoterapia Institucional e as Comunidades 

Terapêuticas que buscavam reformas nos asilos somente; a Psiquiatria de setor e Psiquiatria 

Preventiva, buscavam a superação das reformas mencionadas ao espaço asilar; Psiquiatria 

Comunitária que buscava uma aproximação da psiquiatria com a saúde pública; a 

Antipsiquiatria que questionava os métodos utilizados pela psiquiatria  junto ao doente mental 

e à própria doença mental e por fim a Psiquiatria Democrática que não nega a existência da 

doença mental propondo uma nova forma de olhar para o fenômeno. 

A seguir veremos como cada uma delas contribuíram para o desenvolvimento e 

transformação da política de saúde mental no mundo. 

2.2.1 As Comunidades Terapêuticas 
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Os idealizadores das Comunidades Terapêuticas tinham como objetivo a superação do 

hospital psiquiátrico. Esta nova perspectiva iniciou-se em 1946 e era representada por T.H. 

Main em parceria com Bion e Reichman que trabalhavam no Monthfield Hospital, em 

Birmingham, mas foi Maxwell Jones que consagra o termo e o delimita em 1959 na 

Inglaterra. Ele faz isto a partir da realização de diversas experiências em um hospital 

psiquiátrico tomando por base os trabalhos dos psiquiatras supra citados. 

Também conhecida como “Pedagogia da Sociabilidade”, caracteriza-se por propor a 

reforma do hospital psiquiátrico, associada a medidas administrativas democráticas, 

participativas e coletivas, objetivando a transformação da dinâmica institucional asilar com 

“ênfase na comunicação e no trabalho, como instrumentos essenciais no processo de 

recuperação dos internos” (ALVES et alli, 2009, p.89). Dessa forma as Comunidades 

Terapêuticas tinham por finalidade a humanização dos hospitais psiquiátricos, onde tanto os 

profissionais, quanto os pacientes e a comunidade pudessem dialogar sobre a realidade e 

assim apontar as melhorias nestes espaços. 

Para melhor entender a estrutura social das Comunidades Terapêuticas, aproprio-me 

de uma fala de Jones que nos diz o seguinte: 

Toda comunidade constituída de equipe, pacientes e seus parentes está envolvida em 

diferentes graus de tratamento e na administração. Até que ponto isso é praticável ou 

desejável depende, naturalmente, de muitas coisas como, por exemplo, da atitude do 

líder ou de outro membro da equipe, dos tipos de pacientes e das sanções 

estabelecidas pela autoridade superior. A ênfase na comunicação livre entre equipe e 

grupos de pacientes e nas atitudes permissivas que encorajam a expressão de 

sentimentos, implica numa organização social democrática e não numa organização 

social de tipo hierárquico tradicional (JONES apud AMARANTE, 1995, p.30). 

Embora esta nova proposta significasse avanços no campo da psiquiatria ela era 

limitada conforme nos explica Rotteli: 

A experiência inglesa da comunidade terapêutica foi uma experiência importante de 

modificação dentro do hospital, mas ela não conseguiu colocar na raiz o problema 

da exclusão, problema este que fundamenta o próprio hospital psiquiátrico e que, 

portanto, ela não poderia ir além do hospital psiquiátrico (ROTTELI apud 

AMARANTE, 1995, p.31). 

2.2.2 A Psicoterapia Institucional 

Esta perspectiva era defendida por François Tosquelles que trabalhava no Hospital 

Saint Alban e Daumezon-Koechlin (ambos da França) e tinha como principal objetivo 

resgatar o potencial terapêutico dos hospitais psiquiátricos, visando sempre o coletivo de 
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todas as categorias e eram totalmente avessos ao modelo tradicional da hierarquia e a 

verticalização, pois para eles este modelo produz a alienação social. 

Este movimento surgiu em plena segunda guerra mundial, quando o Hospital Saint 

Alban, foi reconhecido como uma instituição resistente ao nazismo, passando a ser um espaço 

de encontro e atividades de resistência, entre estes: os marxistas, surrealistas, freudianos que 

posteriormente formaram um amplo movimento de transformação da prática psiquiátrica na 

França. 

Tosquelles acreditava que “um hospital reformado, eficiente, dedicado à terapêutica, a 

cura da doença mental pode ser alcançada e o doente devolvido à sociedade” (AMARANTE, 

1995, p.32). 

O diferencial dessa perspectiva era perceber que as próprias instituições possuíam 

características doentias e que deveriam ser tratadas. Mesmo percebendo este agravante eles 

não conseguiram avançar recebendo várias críticas, pois este modelo de mudança resume-se 

apenas “a uma forma asilar que não questiona a função social da psiquiatria, do asilo, e dos 

técnicos, não objetivando transformar o saber psiquiátrico que pretende-se ser operador de um 

conhecimento sobre o sofrimento humano, os homens e a sociedade” (BIRMAN apud 

AMARANTE, 1995, p.34). Dessa forma eles defendem a conservação do hospital psiquiátrico 

como único espaço de acolhimento de pessoas com transtorno mental. Portanto trata-se de 

mudar o hospital por dentro e não a concepção social sobre a loucura e seu isolamento. 

2.2.3 A Psiquiatria de Setor 

A Psiquiatria de Setor também surgiu na França na década de 1960 e foi inspirada nas 

ideias de um grupo de psiquiatras progressistas sendo apontado como principal idealizador o 

psiquiatra Bonnafé. Este movimento opõe-se à psiquiatria asilar dizendo não acreditar na 

recuperação dos internos nos moldes que está posto. Tinha como princípio “a visão de que a 

função do hospital psiquiátrico resume-se ao auxílio do tratamento”, dessa forma “a 

psiquiatria de setor restringe a internação a uma etapa, destinando o principal momento para a 

própria comunidade (AMARANTE, 1995, p.35). Com efeito a assistência a pessoas com 

transtorno mental também se estendia à comunidade.  

Nas palavras de Fleming a Psiquiatria de setor é: 
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Um projeto que pretende fazer desempenhar à psiquiatria uma vocação terapêutica, 

o que segundo os seus defensores não se consegue no interior de uma estrutura 

hospitalar alienante. Daí a idéia de levar a psiquiatria à população, evitando ao 

máximo a segregação e o isolamento do doente, sujeito de uma relação patologia 

familiar, escolar, profissional, etc. Trata-se portanto de uma terapia in situ: o 

paciente será tratado dentro do seu próprio meio social e com o seu meio, e a 

passagem pelo hospital não será mais do que uma etapa transitória do tratamento 

(FLEMING apud AMARANTE, 1995, p.34).  

Para além disso eles ressaltavam que o asilo não era capaz de responder às novas 

demandas patológicas geradas pelo sistema capitalista e que a psiquiatria asilar onerava os 

cofres públicos. 

Embora as ideias desses pesquisadores parecessem viáveis e transformadoras, elas não 

conseguiram avançar, pois os mesmos não levaram em consideração o aspecto cultural desta 

política e muito menos ousaram transformar a psiquiatria em vigor. Enfrentaram resistência 

também de grupos da sociedade que questionavam uma possível invasão dos loucos nas ruas 

dentre outras questões como a implantação de serviços de prevenção e cura. 

Rotelli destaca que: 

A experiência francesa de setor não apenas não pôde ir além do hospital psiquiátrico 

porque ela, de alguma forma, conciliava o hospital psiquiátrico com os serviços 

externos e não fazia nenhum tipo de transformação cultural em relação à psiquiatria. 

As práticas psicanalíticas tornavam-se cada vez mais dirigidas ao tratamento dos 

„normais‟ e cada vez mais distantes do tratamento das situações da loucura 

(ROTELLI apud AMARANTE, 1995, p.36). 

2.2.4 A Psiquiatria Preventiva ou Comunitária  

A Psiquiatria Preventiva ou Comunitária foi um movimento que surgiu e desenvolveu-

se nos Estados Unidos na década de 1960 sendo considerada a terceira revolução psiquiátrica 

devido ao fato de se preocupar não somente com o tratamento em si, mas também com a 

prevenção e a promoção da saúde das pessoas com transtorno mental. 

Amarante nos diz que a Psiquiatria Preventiva ou Comunitária deverá: 

intervir nas causas ou no surgimento  das doenças mentais, almejando, assim, não 

apenas a prevenção das mesmas, mas, e fundamentalmente, a promoção da saúde 

mental. A psiquiatria preventiva representa a demarcação de um novo território para 

a psiquiatria, no qual a terapêutica das doenças mentais dá lugar ao novo objeto: a 

saúde mental” (AMARANTE, 1995, p.36). 

Tudo começou com a divulgação do censo de 1955 que denuncia as péssimas 

condições da assistência psiquiátrica, assinalando a necessidade de mudanças urgentes. Essas 
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mudanças foram ressaltadas pelo então presidente Kennedy dos Estados Unidos num 

congresso americano em fevereiro de 1962. Posteriormente foi assinado um decreto pelo 

mesmo presidente que redireciona os objetivos da psiquiatria e reivindica a redução da doença 

mental nas comunidades. 

O projeto de psiquiatria preventiva de Kennedy marca as ações de prevenção não só 

nos Estados Unidos, mas também nas organizações internacionais como OPAS (Organização 

Pan Americana da Saúde) e a OMS (Organização Mundial da Saúde), bem como os países de 

Terceiro Mundo. 

Este projeto carrega consigo a crença de que “todas as doenças mentais podem ser 

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

desvio, marginalidade, pode-se prevenir e erradicar os males da sociedade” (AMARANTE, 

1995, p.37). Portanto, segundo Amarante (1995), precisa-se sair à procura dos doentes na 

comunidade. Ou seja, todo indivíduo que apresenta comportamento suspeito e que de alguma 

forma representa risco à norma socialmente estabelecida deverá ser tratado. 

Este tipo de psiquiatria tem fortes influências da sociologia positivista de Durkheim 

que acreditava que a origem dos problemas do seu tempo não era a natureza econômica, mas 

sim de fragilidade moral da época em orientar o comportamento dos indivíduos. Este projeto 

entendia que a solução seria, portanto, encontrar ideias morais capazes de conduzir a conduta 

dos indivíduos. 

A Psiquiatria Comunitária traz consigo ao mesmo tempo avanços e retrocessos. Os 

avanços consistiram na criação de serviços alternativos à hospitalização e medidas que 

reduzam a internação, como também  a inserção de outros profissionais nas equipes 

multidisciplinares tais como assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos e terapeutas 

ocupacionais. Começou também um trabalho de despsiquiatrização que não mais compreende 

o saber médico como saber dominante ou exclusivo estendendo este saber a outros 

profissionais. Mesmo com estas mudanças significativas, este projeto não criticava a 

psiquiatria e seu modo de ver a loucura, apenas reformularam sua prática sem promover de 

fato uma ruptura com a psiquiatria tradicional sendo considerado um retrocesso. Outra 

questão apontada por Amarante é o fato de que “os clientes naturais do hospital psiquiátrico 

permanecem aí internados, quando não aumentam em número, uma vez que o modelo asilar é 

retroalimentado pelo circuito preventivista” (AMARANTE, 1995, p.41). 
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Para Amarante (1995, p. 41) esta psiquiatria não passa “de um novo projeto de 

medicalização da ordem social” e acrescenta que “tal processo representa a existência de uma 

atualização e de uma metamorfose do dispositivo de controle e disciplinamento social”. 

2.2.5 A Antipsiquiatria 

A Antipsiquiatria surgiu na Inglaterra também na década de 1960 em meio aos 

movimentos underground da contracultura (psicodelismo, pacifismo, movimento hippie), 

tendo como principais destaques os psiquiatras Ronald Laing, David Cooper e Aaron 

Esterson. O consenso entre eles diz respeito à inadaptação do saber e práticas no trato com a 

loucura, mais especificamente com a esquizofrenia. Foi através deste movimento que 

apareceu as primeiras críticas radicais ao saber médico-psiquiátrico e a própria doença mental. 

Ressaltam que o atual saber psiquiátrico não respondem à questão da loucura. Para eles 

segundo Alves (2009, p.90) “a loucura é um fato social, ou seja, uma reação à violência 

externa. Por conseguinte, o louco não necessita de tratamento, sendo apenas acompanhado em 

suas vivências”. 

A antipsiquiatria aparece como uma nova forma de encarar o saber médico, procura 

ver este profissional não mais como um especialista da loucura, mas compreendido como um 

sujeito envolvido na busca pela compreensão deste fenômeno. 

Amarante (1995, p.43) afirma que a antipsiquiatria busca um diálogo entre a razão e a 

loucura que “procura romper, no âmbito teórico, com o modelo assistencial vigente, buscando 

destituir, definitivamente, o valor do saber médico da explicação/compreensão e tratamento 

das doenças mentais”. Esta perspectiva critica a nosografia
2
 que estipula o ser neurótico, 

denuncia a cronificação da instituição asilar e considera que mesmo a procura voluntária ao 

tratamento psiquiátrico é uma imposição do mercado ao indivíduo, que se sente isolado da 

sociedade.  

Segundo Amarante 

O método terapêutico da antipsiquiatria não prevê tratamento químico ou físico e, 

sim, valoriza a análise do discurso através da metanóia, da viagem  ou delírio do 

louco, que não deve ser podada. O louco é acompanhado pelo grupo, seja através de 

métodos de investigação, seja pela não repressão da crise, psicodramatizada ou 

auxiliada com recursos de regressão (AMARANTE, 1995, p.44).  

                                                           
2
 Nosografia é o termo utilizado para descrever as doenças. 
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Neste contexto percebe-se que a antipsiquiatria trouxe mudanças significativas no 

modo de ver a loucura, sendo esta observada não mais como doença mental, mas como fato 

social resultante das contradições da sociedade capitalista. Esta perspectiva traz consigo a 

crítica da cronificação do hospital psiquiátrico, que será tido como base para a transformação 

do conceito de desinstitucionalização. 

2.2.6 A Psiquiátrica Democrática 

Este movimento iniciou-se na Itália e teve como maior militante o psiquiatra Franco 

Basaglia. A crítica à psiquiatria tradicional tem início na década de 1960, no manicômio de 

Gorizira.  

O movimento iniciado por Basaglia e posteriormente continuado pelo Movimento 

Psiquiatria Democrática Italiana pôs em xeque o manicômio, visto por eles como objeto de 

exclusão, não permitindo assim, a diversidade humana. Basaglia afirma que o “manicômio é 

um lugar de segregação, de violência e morte, devendo ser combatido, negado, superado e 

questionadas as suas finalidades num contexto mais geral das instituições sociais” 

(BASAGLIA apud AMARANTE, 1995, p.49). 

Este movimento também conhecido como tradição basagliana, é antes de tudo um 

movimento político, pois:  

traz a polis e a organização das relações econômicas e sociais ao lugar da 

centralidade e atribui aos movimentos sociais um lugar nuclear, como atores sociais 

concretos, no confronto com o cenário institucional que, simplesmente, 

perpetuam/consomem ou questionam/reinventam (AMARANTE, 1995, p.47). 

As pessoas que aderiram a este movimento, por sua vez, depararam-se com fortes 

reações do poder político local, sendo rebatidas e criticadas sofrendo retaliações dentro do 

hospital no qual trabalhavam. 

Depois de algumas tentativas Basaglia chegou à conclusão de que era impossível 

humanizar os manicômios, tal como propôs Maxwell Jones na experiência de Comunidade 

Terapêutica, na Inglaterra, pois essa ação ía de encontro com os interesses daquela sociedade. 

Dessa forma na concepção de Basaglia, a psiquiatria servia como um instrumento para uma 

política excludente, onde “no universo das igualdades, os loucos e todas as maiorias feitas 

minorias ganham identidades redutoras da complexidade de suas existências” (AMARANTE, 

1995, p.48). 
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Em 1971 Basaglia assume a direção do Hospital Psiquiátrico de San Giovanni, em 

Trieste, também na Itália.  Convicto da impossibilidade de reformar o manicômio muda sua 

estratégia de ação e põe em prática o projeto de desinstitucionalização, que tem como 

objetivo: 

a desconstrução do aparato  manicomial, assim como de toda a lógica de segregação 

que lhe é implícita. A instituição psiquiátrica deveria ser negada, enquanto saber e 

poder, buscando-se substituir os serviços de tratamentos oferecidos pela lógica 

hospitalocêntrica, com toda a sua cultura de exclusão, por intervenções que visassem 

a reinserção social do sujeito no pleno exercício de sua cidadania (ALVES, et alli, 

2009, p.90). 

A experiência de Trieste demonstra ser possível a constituição de uma rede de atenção, 

oferecendo um novo tipo de cuidado e novas formas de sociabilidade e de subjetividade as 

pessoas com transtorno mental. A construção de centros de saúde mental, funcionando 24 

horas por dia, sete dias por semana, bem como a de residências para os usuários, adicionado 

as cooperativas de trabalho, que segundo Amarante (1995, p.49) “representam um novo 

espaço de produção artística, intelectual ou de representação de serviços que assumem um 

importante papel na dinâmica e na economia não apenas dos Serviços de Saúde Mental, mas 

também de toda a cidade” são os novos dispositivos que substituirão os hospitais 

psiquiátricos. 

A produção e contribuição de Basaglia passa a ser um marco na forma de lidar com a 

loucura em todo o mundo. Foi um movimento que promoveu a maior ruptura epistemológica 

entre o saber e a prática psiquiátrica vivenciada até então.  Alves aponta que: 

 ao contrário da antipsiquiatria, a Psiquiatria Democrática Italiana não nega a 

existência da doença mental, antes propõe uma nova forma de olhar o fenômeno. 

Olhar que beneficia a complexidade da loucura como algo inerente à condição 

humana e que vai além do domínio da psiquiatria, dizendo respeito ao sujeito, à 

família, à comunidade e demais fatores sociais (ALVES, et alli, 2009, p.90). 

As contribuições de Basaglia influenciaram vários países, dentre eles o Brasil, no qual 

a loucura também passa a ser vista sob um outro prisma. Os movimentos no campo da saúde 

mental tomaram proporções gigantescas surgindo espaços de luta, reflexão e construção de 

conhecimento em torno da loucura. A desinstitucionalização e a criação de dispositivos 

substitutivos aos hospitais psiquiátricos passa a ser foco das discussões em todo o mundo. 

2.3 O Brasil e a Loucura: Marcos Históricos 
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 A história da loucura no Brasil não foi muito diferente do resto do mundo. Foi uma 

trajetória marcada por uma prática asilar e medicalização do social. O modelo assistencial 

psiquiátrico brasileiro implantado no século XIX teve seus moldes baseados  na experiência 

europeia, principalmente a francesa. No entanto, a realidade brasileira se distanciava da 

realidade europeia do século XVIII “quando o antigo asilo passa por uma transformação e é 

ressignificado pela nascente psiquiatria, no interior do projeto revolucionário burguês” 

(ROSA, 2003, p.85). 

 Até o ano de 1800, não existiam referências sobre a trajetória da doença mental no 

Brasil. A chegada da família real em 1808, marca o início da aplicação de práticas 

interventivas voltadas aos desviantes. Não muito diferente de outros lugares do mundo, no 

Brasil o reordenamento das cidades era algo que tornava-se necessário naquele momento. O 

intuito era retirar das ruas todos os desempregados, mendigos, órfãos, marginais e os loucos. 

Inicialmente essas pessoas eram levadas à prisão ou às celas especiais dos hospitais gerais.  

Apesar da crença de que as mudanças urbanas haviam trazido a necessidade de um 

novo homem para fazer parte do cenário, como ocorrido na Europa, no Brasil, este não foi um 

fator pré-condicionante para que acontecesse a diminuição da linha de tolerância da sociedade 

para com os desviantes principalmente os loucos, pois como sugere Resende: 

No Brasil o doente mental faz sua aparição na cena das cidades, igualmente em meio 

a um contexto de desordem e ameaça à paz social, mas, diferentemente do que se 

observou na Europa, em plena vigência da sociedade rural pré-capitalista, 

tradicionalmente pouco discriminativa para a diferença. Ou seja, aquelas condições 

classicamente invocadas como determinante de um corte a partir da qual o insano 

torna-se “um problema” – a industrialização, a urbanização maciça e suas 

conseqüências – e que levaram muitos autores do século passado a admitir a doença 

mental como corolário inevitável do progresso (RESENDE, 2000, p.30).   

 

Dessa forma a doença mental no Brasil parece ter ficado por muito tempo silenciosa e 

suas manifestações diluídas na imensidão desse país. 

No período colonial a economia do Brasil era de forma primitiva, rural e escravocrata. 

Nesta lógica, havia muitos escravos trabalhando e poucos senhores proprietários de terras. 

Sendo assim, o trabalho era algo destinado somente aos escravos, tidos como raça inferior. 

Logo, o trabalho enquanto condição de vida, era algo subalternizado e tinha sentido pejorativo 

para a população. 
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Não sendo proprietários de terras e nem sendo escravos, muitos homens ficavam a 

vagar pelas ruas, na indigência. Rosa declara que:  

A população psiquiátrica, nos primórdios da assistência psiquiátrica brasileira, 

compunha-se predominantemente de homens livres, brancos e pobres, deslocados 

numa sociedade que se estruturava sobre o trabalho escravo[...] os loucos 

inicialmente foram um subproduto da cristalização das relações de trabalho do 

estado escravista, em certa medida uma vítima ou conseqüência  do não progresso 

(ROSA, 2003, p.87).   

Para resolver este problema, tais pessoas eram recolhidas e enviadas para as Santas 

Casas de Misericórdia sem nenhum acompanhamento médico, entregues a guardas e 

carcereiros, recebendo assim uma forma de tratamento diferenciada dos demais pacientes. 

Durante seus momentos de crise, eram contidos e espancados, colocados em troncos sendo 

surrados até a morte.  

Em 1830 a Sociedade Brasileira de Medicina situada no Rio de Janeiro através de um 

diagnóstico, começou a criticar os maus tratos e abandono dos loucos e propõe a construção 

de um lugar específico para alojarem os mesmos. Assim a proposta de construção do primeiro 

hospício no Brasil é cogitada. Ele seria construído nos moldes europeus, substituindo as alas 

insalubres dos hospitais e os castigos físicos por asilos higiênicos e com tratamento moral, 

iniciando assim o processo de medicalização da loucura. 

No ano de 1852 foi inaugurado no Rio de Janeiro o Hospício D. Pedro II. Ele tinha 

capacidade para trezentos e cinquenta pacientes e era destinado a todos os doentes do império. 

A inauguração desse hospício foi um marco institucional da assistência psiquiátrica do país, 

começando assim uma transformação no tratamento dos doentes mentais. Como nos lembra 

Rosa: 

O hospício surge como resposta à loucura e ao louco, alçado a problema social, no 

bojo das ameaças à ordem pública e à paz social, desencadeadas pelo crescimento do 

número de pessoas livres e ociosas que circulavam pelas cidades mais importantes 

do Império e principalmente na sede da Corte (ROSA, 2003, p.86). 

As primeiras instituições psiquiátricas surgiram no Brasil em meio a um contexto de 

ameaça à ordem e à paz social, em resposta às reclamações da sociedade contra a liberdade 

dos loucos, que perambulavam pelas ruas. “Este fato somado às denúncias de maus tratos que 

os internos doentes sofriam nas instituições, tinha um caráter humanitário”(RESENDE, 2000, 

p.38). 
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Em 1890 a denominação do Hospício Pedro II é modificada para Hospício Nacional 

dos Alienados, sendo ao mesmo tempo desanexado da Santa Casa de Misericórdia e 

transformado em instituição pública. Assim, a instituição passa a ser “medicalizada e 

configurada como espaço de cura, transformando sua natureza assistencial e caritativa em 

científica, fato que bem expressa o rompimento do Estado com a igreja e o papel investigativo 

e alienista no campo psiquiátrico, desde então” (ROSA, 2003, p.88). Neste mesmo ano foi 

criada a Assistência Médica e Legal dos Alienados tendo como função principal organizar a 

assistência psiquiátrica no país. Esta estava vinculada ao Ministério da Justiça e Negócios 

Interiores da República. Desse modo o modelo hospitalocêntrico hegemônico difunde-se por 

todo o país. 

Em 1903, no Rio de Janeiro, o presidente da República Rodrigues Alves entrega a 

direção da Assistência a Alienados e a Gestão do Hospício Nacional a Juliano Moreira, 

paralelo ao período em que Osvaldo Cruz se tornara responsável pela gestão da saúde pública 

desta época. 

A intenção do presidente era remover a sujeira da cidade e para isso, tornou necessário 

remover os desocupados para longe dos olhos da população. Assim, a saúde pública e a 

psiquiatria uniram-se na intenção de limpar a cidade, retirando os focos de infecção, tais como 

os cortiços e os residentes deles, ou seja, os ditos desocupados sem trabalho. Para eles, o 

direito de andar nas ruas, significava um obstáculo para os planos sanitários. Resende nos 

esclarece que:  

A Saúde Pública e a Psiquiatria dão-se as mãos na tarefa comum de sanear a cidade, 

remover a imundície e a morrinha, os focos de infecção que eram os cortiços, os 

focos de desordem que eram os sem-trabalho maltrapilhos a infestar as cercanias do 

porto e das ruas do centro da cidade [...] a psiquiatria de Juliano Moreira, coube [...] 

apenas o papel complementar, secundário, menos espetacular para os registros da 

história, o de recolher as sobras humanas do processo de saneamento, encerrá-los no 

asilo e tentar, se possível, recuperá-las de algum modo (RESENDE, 2000, p.45). 

Fica claro que as pessoas que não se encaixassem na forma da dita “nova ordem” eram 

rotuladas como antissociais e os que não trabalhavam eram desocupados, sendo este um fator 

determinante para decidir se alguém era anormal o suficiente para ser reprimido e lançado em 

um hospício, de forma a desinfetar as ruas da cidade. 

Durante os primeiros quarenta anos de existência do hospital psiquiátrico, as 

características segregadoras são as principais formas de tratamento oferecidos aos loucos: 
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remover, excluir, abrigar, alimentar, vestir. No Hospício D. Pedro II por exemplo os loucos 

“eram vítimas das camisas de força, aos jejuns impostos, as cacetadas, aos maus tratos e até o 

assassinato” (RESENDE, 2000, p.38). 

As ideias da psiquiatria daquela época tinha por objetivo reeducá-los de forma que 

estes pudessem retornar a sociedade curados e prontos para o trabalho, afinal eram capital 

humano, de alguma forma, peças para dar continuidade ao processo de crescimento da cidade 

burguesa. A partir deste ponto, podemos ver que o foco da psiquiatria (como tratamento) 

passou a ser o trabalho. O objetivo era devolver os doentes readaptados ao convívio social 

estabelecido, de maneira que pudessem ser utilizados como força de trabalho. 

Desde então no Brasil, com tal objetivo, nasceram as colônias agrícolas para os 

doentes mentais. Estas, porém, não obtiveram sucesso, pois apenas excluíam o doente do 

convívio social, uma vez que a localização das colônias o distanciava dos grandes centros. 

Rosa (2003, p.90) nos lembra que as Colônias Agrícolas no Brasil “introduziram o trabalho 

como meio e fim do tratamento, e seu ideário extra-asilar estendeu-se para a higiene e 

profilaxia mental, que propagava o postulado de que a sociedade seria o novo agente de cura e 

prevenção da doença mental”. 

Em 1972, o Ministério da Saúde lançou os princípios básicos com que pretendia 

nortear os rumos da assistência psiquiátrica no Brasil. Estas propostas visavam oferecer 

alternativas para evitar a hospitalização integral, cujo interesse era a reintegração social do 

indivíduo. Resumidamente este documento recomendava:  

A diversificação da oferta de serviços, sua regionalização, condenava o macro-

hospital, propunha alternativas à hospitalização integral, ações especiais dirigidas ao 

egresso, campanhas para a reabilitação de crônicos visando a pronta reintegração 

social do indivíduo (RESENDE, 2000, p.65). 

Em 1974 a assistência à pessoa com transtorno mental teve sua priorização diminuída 

e, por conseqüência, os recursos financeiros a eles dedicados também. O Estado não era mais 

capaz de bancar os custos cada vez mais altos dos processos de legitimação capitalista. Dessa 

forma ocorre um retrocesso na assistência psiquiátrica brasileira, aliás, inicia-se na década de 

1960 e se acirra em meados dos anos de 1970.  

No período pós-64 o Ministério da Saúde fica cada vez mais encarregado da saúde 

preventiva e coletiva, enquanto o Ministério da Previdência volta sua ação para a saúde 
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curativa e individual. Assim o Estado desenvolve o duplo padrão também na assistência 

psiquiátrica ao despachar as pessoas desvinculadas da previdência aos hospitais da rede 

pública e os trabalhadores previdenciários aos hospitais da rede privada, pela contratação de 

leitos psiquiátricos. Conforme Resende (2000, p.60) esta divisão representou um “marco 

divisório entre uma assistência eminentemente destinada ao doente mental indigente e uma 

nova fase a partir da qual se estendeu a cobertura à massa de trabalhadores e seus 

dependentes”.  

Com o declínio da psiquiatria pública cresce o número de hospitais da rede privada e 

os convênios com o Estado se multiplicam dinamizando assim, a função produtiva da 

psiquiatria e a institucionalização do lucro como um novo mediador entre as relações de 

cuidado em saúde mental. 

Segundo o Ministério da Saúde (1990) os leitos privados passaram a crescer dez vezes 

mais rapidamente que o crescimento da própria população brasileira. A pessoa com transtorno 

mental torna-se mercadoria e se vê transformado em fonte de renda. Dessa forma, o Estado 

revela sua condição de agente mercantilizador da saúde. As políticas sociais são 

mercantilizadas, transformando-se em fonte de lucro. Criou-se assim a indústria da loucura. 

Nos relatos do Linha-Guia de Saúde Mental (2005, p.30) consta que:  

No final dos anos 80, o Brasil chegou a ter cerca de 100.000 leitos em 313 hospitais 

psiquiátricos, sendo 20% públicos e 80% privados conveniados ao SUS, 

concentrados principalmente no Rio em /são Paulo e Minas Gerais. Os gastos 

públicos com internações psiquiátricas ocupavam o 2º lugar entre todos os gastos 

com internações pagas pelo Ministério da Saúde. Eram raras outras alternativas de 

assistência – mesmo as mais simples, como o atendimento ambulatorial. 

Estes agentes passarão a constituir importantes elementos no processo de degradação e 

desumanização da assistência as pessoas com transtorno mental. 

  No final da década de 1970 e início da década de 1980 cresce o movimento da 

Reforma Psiquiátrica por parte dos Trabalhadores em Saúde Mental, apoiados por 

trabalhadores integrantes do movimento de Reforma Sanitária, associações de familiares de 

doentes mentais, sindicalistas, dentre outros. 
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Este movimento começou a denunciar a violência dos manicômios, os maus tratos, a 

mercantilização destes pela rede privada e construíram coletivamente uma crítica ao modelo 

hospitalar e  a assistência  de pessoas com transtornos mentais. 

2.4 O Processo de Reforma Psiquiátrica Brasileira 

 A década de 1980 é marcada por um processo de redemocratização do país, após duas 

décadas de regime militar. O início do processo de Reforma Psiquiátrica é contemporâneo ao 

Movimento de Reforma Sanitária, em favor da mudança dos modelos de atenção e gestão nas 

práticas de saúde, defesa coletiva, equidade na oferta dos serviços, e protagonismo dos 

trabalhadores e usuários dos serviços de saúde nos processos de gestão e produção de 

tecnologias de cuidado. Este movimento visa a abertura e o livre acesso da população à 

assistência à saúde. 

As problematizações do sistema de saúde empreendidas no interior do movimento de 

Reforma Sanitária engloba a assistência psiquiátrica. Por essa razão, como desdobramento e 

sob influência do movimento da Reforma Sanitária, no campo da saúde mental emerge o 

movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira, importado das experiências americana, 

europeia. 

Amarante argumenta que o movimento de Reforma Psiquiátrica é um: 

Processo histórico de formulação crítica e prática que tem como objetivos e 

estratégias o questionamento e a elaboração de propostas de transformação do 

modelo clássico e do paradigma da psiquiatria. No Brasil, a reforma psiquiátrica é 

um processo que surge mais concreta e principalmente a partir da conjuntura da 

redemocratização, em fins de 1970, fundado não apenas na crítica conjuntural, mas 

também e principalmente na crítica estrutural ao saber e às instituições psiquiátricas 

clássicas, no bojo de toda a movimentação político-social que caracteriza essa 

mesma conjuntura de redemocratização (AMARANTE, 1995, p.88). 

 

O movimento de Reforma Psiquiátrica reivindica uma intensa mudança no modelo 

assistencial da psiquiatria brasileira envolvendo as ciências, as técnicas e o próprio modo de 

tratar a pessoa com transtorno mental. 

Embora contemporâneo da Reforma Sanitária, o processo de Reforma Psiquiátrica 

brasileira tem uma história própria, inscrita num contexto internacional de lutas e mudanças 

pela superação da violência asilar. 
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O ano de 1978 foi marcado como início efetivo do movimento social pelos direitos dos 

pacientes psiquiátricos em nosso país. O Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental 

(MTSM) que segundo Amarante (1995) era um movimento plural formado por trabalhadores 

da saúde mental apoiados por trabalhadores integrantes do movimento de Reforma Sanitária, 

associações de familiares de pessoas com transtorno mental, sindicalistas, membros de 

associações de profissionais e pessoas com longo histórico de internação psiquiátrica surge 

neste ano. É sobretudo esse movimento que, através de variados campos de luta, passa a 

protagonizar e a construir coletivamente uma crítica ao chamado saber psiquiátrico e ao 

modelo hospitalocêntrico na assistência às pessoas com transtornos mentais. 

A experiência italiana de desinstitucionalização em psiquiatria e sua crítica radical ao 

manicômio são inspiradoras, e revelam a possibilidade de ruptura com os antigos paradigmas. 

Em 1987 acontece a I Conferência Nacional de Saúde Mental e o 2º encontro de 

trabalhadores em saúde mental. Foi no decorrer dessa conferência que os integrantes do 

movimento perceberam que só seria possível lutar contra a segregação e a exclusão social de 

pessoas com transtorno mental se esforços coletivos das áreas social e institucional nos 

campos técnico, político e jurídico agissem de forma consistente para conseguirem a 

transformação do modelo de assistência manicomial vigente. Dessa forma a I CNSM marcou 

o fim da trajetória sanitarista e o início de outra: a trajetória da Desinstitucionalização ou da 

desconstrução/invenção dos manicômios. A desinstitucionalização significa deslocar o centro 

da atenção da instituição para a comunidade, distrito ou território. É desconstruir no cotidiano 

das instituições e da sociedade as formas arraigadas de lidar com a loucura. O encontro que a 

ela se segue institui um novo lema: “Por uma sociedade sem manicômios”. Estabelece um 

novo olhar de ação: não apenas as macrorreformas, mas a preocupação com o ato de cuidado 

em saúde, que envolve profissional e usuário; não apenas as instituições psiquiátricas, mas 

também a cultura, o cotidiano e a mentalidade das pessoas. E incorpora novos aliados como: 

usuários e seus familiares, que seja através da relação direta com os cuidadores, seja através 

de suas organizações, onde passam a ser verdadeiros agentes críticos e impulsionadores do 

processo. 

Ainda na perspectiva da ampliação do movimento, é instituído o dia 18 de maio como 

o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, visando potencializar o poder de aglutinação de 

maiores parcelas da sociedade em torno da causa. Finalmente, a própria questão das estruturas 

do cuidado ganha outra abordagem: não se trata de aperfeiçoar as estruturas tradicionais 
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(ambulatório e hospital de internação), mas de criar novos dispositivos e novas tecnologias de 

cuidado, o que exigirá rediscutir a clínica psiquiátrica em suas bases. Substituir uma 

psiquiatria centrada no hospital por uma psiquiatria apoiada em dispositivos diversificados, 

abertos e de natureza comunitária ou territorial. Esta é a tarefa da Reforma Psiquiátrica que 

busca potencializar a rede de relações do sujeito criando assim um ambiente favorável para 

que aquele que tem transtorno mental possa ter o suporte necessário para reinscrever-se no 

mundo como ator social. 

Neste período surge o primeiro CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) do Brasil em 

São Paulo, as primeiras intervenções em hospitais psiquiátricos, a implantação do NAPS 

(Núcleo de Atenção Psicossocial) com funcionamento de 24 horas, cooperativas e residências 

para egressos de hospitais na cidade de Santos. 

Permeada pelas discussões e crescimento dos movimentos sociais é promulgada uma 

nova Constituição Brasileira. 

A promulgação da Constituição em 1988 redefine a política de saúde e afirma em seu 

art. 196 que: 

a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 

(BRASIL, 1997, p.100). 

Dessa forma o direito do cidadão é garantido pelo poder público nas esferas federal, 

estadual e municipal através de políticas voltadas para diminuir o risco de doenças. Neste 

sentido foi criado o SUS – Sistema Único de Saúde regulamentado pela Lei 8080/90, 

conhecida como Lei Orgânica da Saúde, que recomenda a criação de uma rede pública e/ou 

conveniada dos serviços de saúde, visando a atenção integral à população na condição de 

promoção, prevenção e reabilitação. 

O Sistema Único de Saúde - SUS tem como norte, princípios e diretrizes que visam 

contribuir para o acesso universal da população. Alves destaca os seguintes princípios: 

Regionalização – organização dos serviços de acordo com a área geográfica e 

população delimitada; hierarquização – organização dos serviços nos diferentes 

níveis de complexidade, de modo a oferecer à população todos os níveis de 

assistência e descentralização – administração, controle e fiscalização das ações nas 

diversas esferas de governo (federal, estadual e municipal) e num mesmo sentido , 

com ênfase na gestão municipal das ações. Além das noções de integralidade da 
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assistência; equidade – como forma de garantia de atendimento das demandas 

independentemente da condição de vulnerabilidade social de determinadas regiões e 

participação popular – tendo em vista o controle social das ações desenvolvidas 

(ALVES et alli, 2009, p. 93). 

A Reforma Psiquiátrica se fortalece e em 1989 o Deputado Paulo Delgado (PT/MG) 

da entrada no Congresso Nacional o Projeto de Lei que propõe a regulamentação dos direitos 

das pessoas com transtornos mentais e a extinção progressiva dos manicômios no país. Com 

isso o movimento inicia sua luta no campo legislativo. 

Através dessas regulamentações e inspirados pelo projeto de Lei Paulo Delgado o 

movimento consegue ganhos expressivos, principalmente com a realização da II Conferência 

Nacional em Saúde Mental e a Declaração de Caracas em 1990 onde os países da América 

Latina, inclusive o Brasil, comprometeram-se a:  

promover a reestruturação da assistência psiquiátrica, rever criticamente o papel hegemônico 

e centralizador do hospital psiquiátrico, salvaguardar os direitos civis, a dignidade pessoal, os 

direitos humanos dos usuários e propiciar a sua permanência em seu meio comunitário 

(DECLARAÇÃO DE CARACAS, 1990). 

 Porém não conseguem financiamento para a expansão dos CAPS e NAPS e nem 

aprovação do Projeto de Lei Paulo Delgado. 

Em 2001, após 12 anos de tramitação no Congresso Nacional a Lei Paulo Delgado é 

sancionada, com modificações do texto original. A Lei 10.216 mesmo com modificações 

torna-se a mais importante conquista do movimento. Esta Lei redireciona a assistência em 

saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária. 

Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais mas não institui 

mecanismos claros para a progressiva extinção dos manicômios. 

A visão de um trabalho multidisciplinar também está presente nesta lei, quando no 

segundo parágrafo do seu quarto artigo, prevê a inclusão de outros profissionais além do 

médico no trato com a pessoa que tem transtorno mental, visando a sua recuperação. Esta 

equipe inclui psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais dentre outros 

profissionais.  

Depois da promulgação da lei 10.216 e a realização da III Conferência Nacional de 

Saúde Mental a política de saúde mental do governo federal ganha novos rumos. Linhas de 

financiamento são criadas pelo Ministério da Saúde para os serviços abertos e substitutivos 

aos hospitais psiquiátricos. 
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Neste mesmo período é criado o Programa de “Volta pra Casa” e também a criação 

das Residências Terapêuticas normatizados pela Lei 10.708. Estas leis veremos mais adiante 

no item legislação. 

Dá-se início à construção de uma rede substitutiva ao hospital psiquiátrico e ao 

modelo hospitalocêntrico tradicional. São criados serviços de atenção à saúde mental de 

caráter extra-hospitalar. Neste contexto são constituídos serviços como os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS, CAPSi e CAPSad), ambulatórios de saúde mental, hospital-dia, centros 

de convivência, residências terapêuticas dentre outras, que através de uma abordagem 

multidisciplinar visam atender à demanda psiquiátricas.  

Segundo dados do Ministério da Saúde (2010), estima-se que no Brasil cerca de 3% da 

população necessite de cuidados contínuos em saúde mental, em função de transtornos graves 

e persistentes. Revela ainda que cerca de 09 a 12% da população não sofrem de transtornos 

graves, porém, necessitam de cuidados em saúde mental realizando periodicamente consultas 

médico-psicológicas, aconselhamento, participação em grupos de orientação, dentre outras. 

Verifica-se também que 10% da população acima de 12 anos, são acometidos de transtornos 

graves pela associação do consumo de álcool e outras drogas (exceto tabaco), sendo o impacto 

de álcool dez vezes maiores que o do conjunto das drogas ilícitas. 

O processo de Reforma Psiquiátrica gerou impactos importantes pra usuários da saúde 

mental.  Analisando os dados do Ministério da Saúde verifica-se que eram mais de 100.000 

leitos em 313 hospitais psiquiátricos no início dos anos 80. Em 2002 o número de leitos em 

hospitais eram de 51.393 reduzindo para 35.496 em 2009. 

Em relação as redes substitutivas também observamos avanços importantíssimos tais 

como: em 1998, havia 148 CAPS cadastrados junto ao Ministério da Saúde, atualmente, são 

1541 distribuídos em todo o território nacional. O auxílio-reabilitação do Programa de Volta 

pra Casa atualmente beneficia 3.574 pessoas. 

Sem dúvida a Reforma Psiquiátrica caminharia de forma mais rápida e eficaz se 

houvesse por parte dos gestores, em todos os níveis, um grau maior de interesse. Contudo, 

apesar das dificuldades, essa mobilização social na definição de diretrizes claras e eficazes na 

saúde mental, fortalece a realização de uma Reforma Psiquiátrica efetiva, que não pretende 

apenas tratar tecnicamente de maneira mais adequada a pessoa com transtorno mental, mas, 
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sobretudo, construir um espaço social onde a loucura encontre alguma oportunidade. 

2.5 Legislação em Saúde Mental: Marcos Legais 

 No decorrer da Reforma Psiquiátrica, vários passos em diferentes planos demonstram 

os avanços. Observa-se que aos poucos o movimento ganha visibilidade, principalmente no 

campo legal. 

 A Declaração de Caracas, promulgada em 1990 foi um marco importante da Reforma 

Psiquiátrica nas Américas, inclusive o Brasil. A partir daí o governo brasileiro dá início ao 

processo legal de reestruturação da assistência em saúde mental. 

 As legislações em saúde mental aqui citadas encontram sustentação na Constituição 

Federal de 1988, que elenca em seu Título II, Capítulo I, a relação dos direitos e garantias 

fundamentais dos cidadãos brasileiros, segundo dispõe o art. 5º onde diz que “todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, e aos 

estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e a propriedade”. Ainda no seu artigo 196 diz que “a saúde é um direito de todos e 

dever do Estado”, promovendo o acesso universal e igualitário. 

Neste sentido, o direito do cidadão é garantido pelo poder público nas esferas federal, 

estadual e municipal através de políticas voltadas para atenuar o risco de doenças e que 

permitam a implementação de ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da 

saúde. Estas políticas constituem o Sistema Único de Saúde – SUS criando pela Constituição 

Federal em vigor. 

O Sistema Único de Saúde foi regulamentado pela lei nº 8.080, conhecida como Lei 

Orgânica da Saúde, e pela Lei 8.142/90, que trata da participação da comunidade na gestão do 

SUS e das transferências intergovernamentais de recursos financeiros, como foi abordado 

anteriormente. 

A saúde é um direito fundamental das pessoas com transtorno mental, não importando 

as características ou a intensidade do transtorno psíquico e esta saúde deve ser garantida por 

políticas públicas de Estado. As diferenças encontradas nas pessoas com transtorno mental 

não devem ser motivos para exclusão, mas sim, para sua reinserção social. 
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A Lei 10.216 promulgada em 06 de Abril de 2001, também conhecida como Lei Paulo 

Delgado ou Lei da Reforma Psiquiátrica, após 12 anos de tramitação no Congresso Nacional 

enfim foi aprovada. Esta Lei dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtorno 

mental e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, sem qualquer discriminação, 

recomenda cuidado especial para os internos por longos anos, prevê a possibilidade de 

punição para a internação involuntária arbitrária e/ou desnecessária dessas pessoas dando 

ênfase para os artigos: 6º onde diz que “a internação psiquiátrica somente será realizada 

mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos” e o artigo 8º o qual 

fala que “a internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico 

devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado onde se 

localiza o estabelecimento”. O artigo 9º também traz considerações importantes sobre a 

internação destacando que “a internação compulsória é determinada, de acordo com a 

legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do 

estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários”. 

Esta Lei também redireciona o modelo assistencial para os serviços abertos e inseridos na 

comunidade que serão substitutivos aos manicômios e ao tratamento em regime fechado.  

A Lei 10.708 de 31 de julho de 2003 institui o Programa de Volta para Casa. Esta lei 

possibilita a reinserção social de pessoas internadas há mais de dois anos em hospitais 

psiquiátricos. Trata-se de uma das estratégias para potencializar a emancipação das pessoas 

com transtorno mental e agilizar o processo de desinstitucionalização. As pessoas que fazem 

parte desse programa recebem uma bolsa-auxílio reabilitação no valor de R$ 240,00. Elas 

podem retornar para o próprio lar, ou lares substitutos, ou ainda para moradias protegidas 

conhecidas como residências terapêuticas. Até 2010 o programa tinha 3.574 beneficiários 

distribuídos em todo o Brasil. 

Uma outra lei importante é a Lei 9.867 de 10 de novembro de 1999. Esta lei antecede 

as lei consideradas mais importantes da Reforma Psiquiátrica, porém, a mesma não deixa de 

ter relevância para o indivíduo com transtorno mental. Ela dispõe sobre a criação e o 

funcionamento de Cooperativas Sociais, visando a integração social dos cidadãos. Permite o 

desenvolvimento de programas de suporte psicossocial para as pessoas com transtorno mental 

em acompanhamento nos serviços comunitários. É um instrumento valioso para viabilizar os 

programas de trabalho assistido e inseri-los na dinâmica da vida cotidiana em seus aspectos 

sociais e econômicos. 
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O governo do Rio de Janeiro em 12 de Maio de 2004 sancionou a Lei 4323 que dispõe 

sobre a política estadual para a integração, reabilitação e inserção de portadores de transtornos 

mentais no mercado de trabalho. Potencializa o desenvolvimento de políticas voltadas para os 

doentes mentais inseridos nos serviços abertos de saúde incorporando os mesmos no sistema 

produtivo. 

Outros Estados brasileiros também possuem leis que contemplam a Reforma 

Psiquiátrica como: Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Distrito 

Federal, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. 

Existem também várias portarias ministeriais que são normas legais reguladoras da 

rede de atenção em saúde mental, emitidas pelo Poder Executivo. Dentre elas estão: a Portaria 

nº 336, resultado de um longo e coletivo processo de revisão da histórica portaria nº 224, que 

estabeleceu a tipologia dos CAPS; a Portaria de nº 251 de 31 de fevereiro de 2002 que 

estabelece diretrizes e normas para a assistência hospitalar em psiquiatria, reclassifica os 

hospitais psiquiátricos, define e estrutura a porta de entrada para as internações psiquiátricas 

na rede do SUS. 

Nota-se que apesar dos diversos entraves que os militantes, trabalhadores e usuários da 

saúde mental enfrentam é possível perceber que gradativamente os avanços aparecem como 

esperança de as mudanças vindouras. 

2.6 Os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS: Uma aproximação, um resgate 

O Centro de Atenção Psicossocial – CAPS é um serviço de atenção à saúde mental do 

Sistema Único de Saúde - SUS.  

É um lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos 

mentais, psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e/ou persistência 

justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, semi-intensivo e não 

intensivo. Atua na contramão do asilo psiquiátrico, que é excludente, onde o indivíduo que 

nele é interno, perde não somente sua liberdade, mas também todos os seus direitos. 

Visa oferecer atendimento/acompanhamento diário aos usuários e/ou que já foram 

internados em hospitais e clínicas psiquiátricas, contribuindo para reinserção social desses 

sujeitos. Funcionam articulados ao serviço público de saúde e a demais serviços municipais 
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como: assistência social, cultura, esporte, educação, dentre outros.  

O CAPS foi consolidado como política pública de saúde em 1992 com a portaria 224 e 

atualmente é regulamentado pela portaria 336 de 2002 estabelecendo várias modalidades tais 

como (BRASIL, 2004): 

 CAPS I – para municípios com população entre 20.000 e 70.000 habitantes  com 

funcionamento das 8:00 às 18:00 horas de segunda à sexta-feira; 

 CAPS II – com população entre 70.000 e 200.000 habitantes com funcionamento 

também de segunda à sexta de 8 às 18 horas, podendo ter um terceiro turno; 

 CAPS III – para municípios com população acima de 200.000 habitantes e com 

funcionamento de 24 horas, diariamente, inclusive nos feriados e fins de semana; 

 CAPSsi – direcionado ao atendimento infantil, também para municípios acima de 

200.000 habitantes; também funciona de segunda à sexta das 8 as 18h,podendo ter um 

terceiro período. 

 CAPSad – para usuários de álcool e outras drogas. Este é voltado para o atendimento a 

dependentes químicos e obedece à lógica de número de habitantes (acima de 

100.0000) também funciona de segunda à sexta das 8 as 18h, podendo ter um terceiro 

período. 

Estas instituições dispõem de serviços com profissionais de diversas categorias como 

médicos psiquiátricos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, 

nutricionistas, pedagogos, e muitas fora do campo da saúde tais como músicos, artistas 

plásticos, artesãos dentre outros. Esta adesão de profissionais depende muito da possibilidade 

de cada dispositivo, divergindo de cidade para cidade. 

O objetivo destes dispositivos é a busca da sociabilidade e reinserção dos seus 

usuários na vida comunitária. Busca desenvolver ao máximo suas habilidades interagindo 

com vários recursos existentes na comunidade.  

Como são dispositivos que visam a reabilitação psicossocial os CAPS oferecem uma 

gama de atividades voltadas a promover a socialização e a inclusão de seus usuários, dentre 

elas estão as Oficinas Terapêuticas. 

As Oficinas Terapêuticas são atividades realizadas em grupo com a presença e 
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orientação de um ou mais profissionais. As atividades são definidas de acordo com o interesse 

dos usuários, Sendo uma das principais formas de tratamento oferecidos no CAPS. De modo 

geral , elas podem ser (BRASIL, 2004, p.20-21): 

 Oficinas expressivas: espaços de expressão plástica (pintura, argila, desenho, etc.), 

expressão corporal (dança, ginástica e técnicas teatrais), expressão verbal (poesia, 

contos, leitura e redação de textos, de peças teatrais e de letras de música0, expressão 

musical (atividades musicais), fotografia, teatro; 

 Oficinas Geradoras de renda: servem como instrumento de geração de renda através 

do aprendizado de uma atividade específica, que pode ser igual ou diferente da 

profissão do usuário. As oficinas geradoras de renda podem ser de: culinária, 

marcenaria, costura, fotocópia, venda de livros, fabricação de velas, artesanato em 

geral, cerâmica, bijuterias, brechó, etc; 

 Oficinas de Alfabetização: esse tipo de oficina contribui para que os usuários que não 

tiveram acesso ou não puderam permanecer na escola possam exercitar a escrita e a 

leitura, como um recurso importante na (re)construção da cidadania. 

Além das oficinas terapêuticas, são atividades comuns nos CAPS (BRASIL, 2004, p. 21-

22): 

 Tratamento medicamentoso: tratamento realizado com remédios chamados 

medicamentos psicoativos ou psicofármacos; 

 Atendimento a grupo de familiares: reunião de famílias para criar laços de 

solidariedade entre elas, discutir problemas em comum, enfrentar as situações 

difíceis, receber orientação sobre diagnósticos e sobre sua participação no projeto 

terapêutico, podendo potencializar a organização política dos mesmos. Neste 

espaço, a formação ética e política do assistente social pode dar uma contribuição 

ímpar neste trabalho. 

 Atendimento individualizado a família: atendimentos a uma família ou a membro 

de uma família que precise de orientação e acompanhamento em situações 

rotineiras, ou em momentos críticos; 

 Orientação: conversa e assessoramento individual ou em grupo sobre algum tema 

específico, por exemplo, o uso de drogas; 

 Atendimento psicoterápico: encontros individuais ou em grupo onde são utilizados 
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os conhecimentos e as técnicas da psicoterapia; 

 Atividades comunitárias: atividades que utilizam os recursos da comunidade e que 

envolvem pessoas, instituições ou grupos organizados que atuam na comunidade. 

Exemplo: festa junina no bairro, feiras, quermesses, campeonatos esportivos, 

passeios a parques e cinema, entre outras; 

 Atividade de suporte social: projetos de inserção no trabalho, articulação com os 

serviços residenciais terapêuticos, atividades de lazer, encaminhamentos para a 

entrada na rede de ensino, para obtenção de documentos e apoio para o exercício 

de direitos civis através da formação de associações de usuários e/ou familiares; 

 Oficinas culturais: atividades constantes que procuram despertar no usuário um 

maior interesse pelos espaços de cultura (monumentos, prédios históricos, saraus 

musicais, festas anuais etc.) de seu bairro ou cidade, promovendo maior integração 

de usuários e familiares com seu lugar de moradia; 

 Visitas domiciliares: atendimento realizado por um profissional do CAPS aos 

usuários e/ou familiares em casa; 

 Desintoxicação ambulatorial: conjunto de procedimentos destinados ao tratamento 

da intoxicação/abstinência decorrente do uso abusivo de álcool e de outras drogas. 

      A política nacional de Saúde Mental propõe que as práticas de saúde mental na 

atenção básica e saúde da família sejam substitutiva ao modelo hospitalocêntrico, então,  este 

dispositivo atua como porta de entrada de todo o sistema de saúde, e assim também da saúde 

mental. 

    A rede de saúde mental compõe além dos CAPS: 

 Os ambulatórios de saúde mental que faz o acompanhamento de paciente 

moderados e graves como também paciente referenciados pela atenção básica ou 

egressos de internações. Esses ambulatórios tem características de atendimento 

semelhantes a dos caps; 

 As residências terapêuticas são moradias de longo prazo para até 08 pacientes sem 

condições de vida autônoma e sem possibilidade de convivência familiar, com 

presença de equipe de apoio e de técnicos; 

 Os pronto-socorros em serviços hospitalares são utilizados para avaliação 

psiquiátrica e possibilidade de internação de até 72 horas para observação; 
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 O SAMU é responsável pela avaliação e remoção de casos de urgências 

psiquiátricas na comunidade. 

Muitos autores divergem quanto ao termo “inclusão social”, porém quando se trata de 

pessoas com transtorno mental, não podemos ignorar o fato de que ele está excluído do meio 

social quando fica somente no interior das instituições. Trazê-los para fora, e fazer com que 

interajam, falem e demonstrem seus sentimentos para os demais, é uma forma de mostrar à 

sociedade que eles existem. 

Avançou-se muito no cuidado e tratamento de pessoas com transtorno mental, porém 

os entraves e desafios ainda são muitos, necessitando de acompanhamento direto e constante 

para ampliação dos recursos e manutenção destes equipamentos. 
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CAPÍTULO III 

O Centro de Atenção Psicossocial de Rio das Ostras e a Inserção dos seus 

usuários no Mercado de Trabalho 

“Apenas quando somos instruídos pela realidade é que podemos mudá-la” 

Bertolt Brecht 

3.1 O Centro de Atenção Psicossocial de Rio das Ostras 

Rio das Ostras
3
 é um município do Estado do Rio de Janeiro que está localizado à 170 

km da capital. Faz parte da Baixada Litorânea e compõe uma área territorial de 229 km² tendo 

uma população de 105.676 habitantes conforme dados do IBGE de 2010. É um dos 

municípios que mais cresce no Estado e esse crescimento está associado ao mercado 

petrolífero e a expansão de grandes empresas como as multinacionais e a Petrobrás instaladas 

no município vizinho, Macaé.  

Tal fenômeno chama atenção de pessoas do Brasil inteiro impulsionando a migração 

para esses municípios em busca de emprego e qualidade de vida. Este crescimento exacerbado 

traz rebatimentos para a administração pública e as várias políticas setoriais, dentre elas, a 

saúde.  

O município
4
 conta com vários equipamentos de saúde, dentre eles: 11 Postos de 

Saúde distribuídos nos bairros da cidade, 01 Hospital Municipal, 01 CAPS, 02 Centros de 

Reabilitação, 01 Centro de Saúde, Farmácia Municipal e 01 Pronto Socorro. 

  O Centro de Atenção Psicossocial de Rio das Ostras
5
 foi implantado no município 

em 18 de maio de 2007. Está situado na Rua Rêgo Barros - 217, no Centro da Cidade. Tal 

instituição está vinculada à Secretaria Municipal de Saúde e a efetivação de seu 

funcionamento dar-se-à de acordo com o projeto de “Saúde Mental no SUS” elaborado pelo 

                                                           
3
 Fonte: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm - acesso em 10/02/2013. 

4
 Fonte: http://www.riodasostras.rj.gov.br/ - acesso em 10/02/2013. 

5
 As informações contidas neste capítulo referentes ao Caps de Rio das Ostras foram levantadas a partir de 

informações cedidas pelos profissionais da instituição. Essas informações também constam no Plano de Estágio 

do Serviço Social. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm
http://www.riodasostras.rj.gov.br/
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Ministério da Saúde. Está inserido na política de saúde de natureza pública governamental 

realizada em âmbito municipal. Sendo assim, esta é financiada pela esfera pública, vindo a 

receber verbas do governos municipal, estadual e federal. 

      O trabalho no CAPS é realizado por uma equipe multi e interdisciplinar, tendo por 

finalidade atender aos munícipes que tem um transtorno mental severa e persistente, os quais 

necessitam de atendimento intensivo, semi-intensivo e não intensivo, além do 

acompanhamento aos pacientes internados em hospitais psiquiátricos conveniados com a rede 

municipal reconhecendo-lhes como sujeitos de direitos (à proteção, à cidadania, à autonomia, 

etc.), possibilitando maior humanização, promovendo cuidados de saúde, buscando a inclusão 

social dos mesmos e promovendo ações que visem a desisnstitucionalização dos internos de 

hospitais e clínicas especializadas. 

                Dentre os objetivos do CAPS  de Rio das Ostras estão: 

 Acolher usuários com transtorno mental severa e persistente ;  

 Oferecer tratamento por equipe interdisciplinar ; 

 Promover a inserção social através de ações inter-setoriais; 

 Promover ações que estimulem a integração social familiar ;  

 Coordenar o processo de desinstitucionalização dos usuários munícipes internados de 

longa permanência em hospitais psiquiátricos; 

 Prestar atendimento diário 

Atualmente a equipe do CAPS de Rio das Ostras é formada por 1 médico psiquiatra 

que acumula a função de diretor clínico, 2 assistentes sociais, 2 psicólogas, 2 terapeutas 

ocupacionais, 1 enfermeira, 2 técnicos de enfermagem, 1 gerente  e 4 administrativos. Conta 

também com uma equipe de apoio composta por 1 cozinheira, 3 auxiliares de serviços gerais, 

2 auxiliares de cozinha e 2 motoristas. Além disso o Caps serve como campo de estágio para 

alunos de psicologia, serviço social e enfermagem da Universidade Federal Fluminense. 

O atendimento aos usuários pode ser: individual (prescrição de atendimentos, 

consultas, orientações, entrevistas, etc.), em grupos (conversas, reuniões, oficinas) e 

atendimento à família. Os usuários do CAPS são munícipes que em geral apresentam 

transtorno mental caracterizado em intensivo, semi-intensivo e não intensivo. A grande 

maioria são provenientes de classes menos favorecidas (isso não significa que não existam 
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usuários de outras classes sociais) e que geralmente moram nos bairros Âncora, Nova Cidade 

e Cidade Praiana. Apresentam idades entre 18 e 50 anos. 

A equipe também acompanha os usuários, vinculados ao município, internados em 

hospitais psiquiátricos promovendo ações que visem a saída dos mesmos e com isso, 

proporcionar a reinserção social através do fortalecimento do vínculo familiar e comunitário.  

Priorizam a reunião de equipe como forma de deliberar, qualificar, e sistematizar o 

trabalho. Mesmo com todos os entraves de uma instituição pública, a correlação de forças, o 

trabalho em equipe realmente funciona o que torna a atuação de todos os profissionais mais 

produtiva e fortalecida. 

As oficinas são realizadas em grupo e supervisionada por profissionais ou estagiários. 

Elas podem ser definidas através do interesse dos usuários, das necessidades, e 

disponibilidade dos profissionais visando a sociabilidade, a percepção, a integração social e 

familiar, desenvolvimento de habilidades. Estas oficinas podem ser realizadas dentro e fora da 

unidade. 

Dentre as oficinas desenvolvidas no CAPS estão: 

 Oficina de culinária; 

 Oficina de artesanato com argila; 

 Reciclagem de papel; 

 Oficina de rádio; 

 Fanzine; 

 Oficina de pintura e desenho. 

 Oficina de mandala 

      Além das oficinas são realizados trabalhos com grupos como o “Bom Dia” que 

acontece diariamente e atividades esportivas como caminhada e futebol. 

Atualmente os profissionais do CAPS atendem de segunda a sexta-feira 

aproximadamente 30 usuários que necessitam de cuidados intensivos. Contam com 278 

prontuários abertos distribuídos em intensivos, semi-intensivos e não intensivos. Os 

atendimentos aos usuários são diversificados, podendo ser individual (prescrição de 

medicamentos, consultas, orientações, entrevistas, etc.), em grupo (reuniões, rodas de 
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conversas, palestras, realização de oficinas) e atendimento às famílias. 

Estar em acompanhamento no CAPS não significa que o usuário tenha que 

permanecer a maior parte do tempo dentro do mesmo. As atividades podem ser desenvolvidas 

fora do serviço, como parte de uma estratégia terapêutica de reabilitação psicossocial, que 

poderá ser realizada na comunidade, no trabalho e na vida social. 

Os atendimentos são personalizados de acordo com a situação social e de saúde 

apresentada por cada usuário. 

3.2 A cidadania das pessoas com de transtorno mental 

Com o discurso da desinstitucinalização fala-se muito de reabilitação psicossocial. Os 

serviços designados para tratar os usuários da saúde mental trabalham na perspectiva da 

Reforma Psiquiátrica, que criam mecanismos para reintegrar essas pessoas novamente na 

sociedade. Mas para que isso seja possível é de suma importância que os atores envolvidos 

como também toda sociedade reconheçam essas pessoas como cidadãos comuns. 

Dessa forma é impossível tratar um indivíduo com transtorno mental e ter uma 

proposta de reabilitação social sem o reconhecimento de sua cidadania. Na tentativa de 

compreensão da cidadania da pessoa com transtorno mental, podemos constatar que durante 

anos foi imposto à pessoa com transtorno mental a retirada da dignidade humana, a perda 

progressiva da auto-estima e da autonomia individual e também coletiva, como consequência 

central da eliminação dos seus direitos. 

O direito de cidadania do indivíduo com transtorno mental deveria pelo menos 

garantir: o direito de receber assistência adequada, de participar da sociedade e de não ser 

jogados em depósitos, como ocorria de forma violenta nos grandes hospícios ou em clínicas 

psiquiátricas, ser tratado com o mínimo de respeito, ter o direito de ir e vir, de estudar, de 

trabalhar dentre outras coisas. 

Para que possamos entender melhor aproprio-me de algumas considerações abordadas 

no Linha Guia de Saúde Mental (2005, p.49-50) sobre os direitos de cidadania das pessoas 

com transtorno mental: 

 Quando se afirma um direito, afirma-se um princípio que entendemos ser justo. 
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Isto não quer dizer que existam instâncias prontas para assegurá-lo: a 

afirmação de um direito não é jamais uma garantia, e sim uma conquista. 

Existem leis que preconizam direitos, instâncias e órgãos públicos para 

assegurar seu cumprimento. Contudo, essas leis, instâncias e órgãos são, por 

sua vez, objetos de uma conquista social, a ser permanentemente 

acompanhados e fortalecidos; 

 Direitos fundamentais, como morar, trabalhar, etc, não bastam por si mesmos, 

e nem serão jamais conquistados, se não se fazem valer outros, igualmente 

fundamentais: pronunciar-se, participar, escolher responsabilizar-se. A posição 

passiva de receber benefícios pode ajudar a sobrevivência de um ser humano, 

mas não faz avançar sua vida. Cidadania é algo que só se exerce quando se 

partilha a palavra e se tomam decisões – encontrando para as questões que 

afetam a cada um seu registro na cultura; 

 O reconhecimento da cidadania do usuário do serviço de saúde só se dá quando 

o tratamos verdadeiramente em pé de igualdade. Não vale, aqui, uma certa 

polidez impregnada de superioridade, com os quais muitas pessoas tratam 

aquelas de classes sociais que lhes são “inferiores”. Trata-se de reconhecer em 

quem apela, seja quem for, um meu igual, a justo título e de pleno direito – 

lembrando quão injustamente desiguais são muitas vezes as nossas situações; 

 Quando se trata da cidadania dos portadores de sofrimento mental, as questões 

são as mesmas levantadas acima. Basta apenas lembrar que estas pessoas 

foram privadas de seus direitos de uma forma particularmente brutal. Um 

pobre, na rua ou na favela, pode ainda tentar defender-se de muitas maneiras, 

adequadas ou não: pode esmolar, gritar, roubar...Contudo, um portador de 

sofrimento mental, internado num manicômio, não tem sequer essas tristes 

alternativas: está privado de qualquer chance de fazer-se ouvir; 

 O sofrimento mental traz questões que devem ser consideradas pela sociedade, 

na forma pela qual se pensa o conceito mesmo de cidadania. Afinal, “fazer 

caber” na cultura estas pessoas diferentes que escutam vozes, tem visões ou 

deliram, não consiste em adaptá-los aos nossos padrões. Pelo contrário, leva-

nos a reexaminar esses padrões mesmos. Ao desconhecer a diferença crucial 

que a loucura nos coloca, sofremos todos – por não conseguirmos fazer 

reconhecer aquilo que cada um de nós é diferente, singular e único; 
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 O exercício da cidadania é indissociável da participação política e social. Como 

vimos, os movimentos de Reforma Psiquiátrica surgem sempre no bojo de 

mobilizações sociais mais amplas. Assim, por mais que se desacredite da 

prática política no mundo contemporâneo, não há outra saída: sem intervir nas 

relações de poder que estabelecem a constituição dos saberes, as condições de 

trabalho, as relações sociais, é inútil usar palavras como “direito” e 

“cidadania”. 

A reconstrução da cidadania dos usuários da saúde mental se dá a partir de práticas 

reabilitadoras, visando a inclusão na sociedade, seja através da família, do lazer ou do 

trabalho, explorando todos os espaços onde há trocas sociais. 

A igualdade social é uma ideia fundamental no conceito de cidadania. Por isso, 

discutir o conceito de cidadania implica discutir também um determinado sistema de leis que 

deveriam valer para todos os cidadãos em todo e qualquer espaço social. Entretanto, é 

necessário observar que em qualquer país a construção da cidadania é um processo muito 

lento. 

A situação atual da sociedade brasileira revela a precariedade da cidadania no país, na 

qual é garantida juridicamente através da Constituição de 1988 a igualdade de todos perante a 

lei. Porém, na prática, alguns grupos sociais são excluídos e estigmatizados pela sociedade, 

nestes destacamos as pessoas com transtorno mental. 

A conquista pela cidadania destas pessoas é um grande desafio que deverá ser 

realizado nas relações que estabelecem em diferentes espaços sociais, interferindo nas normas 

e comprovando que mudanças de vida são possíveis, mesmo que aparentemente sejam 

mínimas. Esta conquista deverá ocorrer no cotidiano das lutas, no enfrentamento dos impasses 

de cada indivíduo na sociedade, na discussão de alternativas e propostas que devem ser 

elaboradas e acompanhadas pelo próprio indivíduo com transtorno mental e pela comunidade. 

3.3 A inserção dos usuários do CAPS de Rio das Ostras no mercado de trabalho 

 Um dos principais desafios dos profissionais que trabalham diretamente com pessoas 

com transtorno mental é a inclusão social dos mesmos e a promoção da cidadania. Um dos 

mecanismos utilizados para essa inclusão é a inserção desses usuários no mundo do trabalho. 
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Embora os vários serviços da rede de saúde mental promovam e incentivem a criação de 

cooperativas e associações que realizem oficinas de geração de renda, estas experiências, às 

vezes com resultados satisfatórios, ainda não conseguem garantir a subsistência desses 

usuários. Ainda assim, essas experiências são consideradas importantes, pois além de trazer 

melhorias no tratamento, promovem a sociabilidade dos mesmos. 

 A vivência diária com essas experiências e a relação destas com o mercado de 

trabalho que é por natureza excludente, impõe debates teóricos no cotidiano desses serviços.  

A participação das pessoas com transtorno mental em atividades produtivas não é algo 

que pode ser analisado separadamente. Outros fatores como educação, cultura, condições 

socioeconômicas, dentre outras também devem ser considerados. Encontrar vagas no mercado 

de trabalho sem garantir a estabilidade dos sintomas clínicos quase sempre inviabiliza sua 

adesão. Para Carvalho (2009, p.45) “ainda hoje, está presente em nossa sociedade a prática da 

segregação das pessoas com deficiência, quando estão absorvidas pelo mercado de trabalho”. 

Salienta ainda que: 

 para haver a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, é preciso 

que as instituições públicas e privadas reconheçam seu papel principal, fornecendo 

oportunidades para estes conquistarem seu espaço no mercado, pois desta forma 

poderão contribuir com o progresso social dentro de sua vocação e aptidão 

profissional (CARVALHO, 2009, p. 45). 

Sabemos que o direito ao trabalho é algo direcionado a todos os cidadãos, entretanto, 

esse direito não se estende para as pessoas com transtorno mental, quase sempre excluídos do 

mercado de trabalho, principalmente do trabalho formal. Sabemos que o único trabalho 

reconhecido como formal na legislação brasileira é o trabalho de carteira assinada. Alcântara 

enfatiza que: 

O único trabalho legalmente reconhecido é o trabalho regulado pelos sindicatos. Daí 

o valor que a sociedade brasileira confere às pessoas empregadas sob a CLT. O 

problema que se coloca é a atual crise do emprego [...] este está cada vez mais raro, 

mais difícil de ser conquistado e, apesar de ser direito de todo cidadão, passou a ser 

privilégio de poucos (ALCÂNTARA, 2007, p.172).   

Gonçalves reitera que o trabalho tem que destinar-se: 

a promover os direitos humanos das pessoas portadoras de deficiência, tratando-as 

como legítimos cidadãos, revelando seu potencial, suas habilidades e não suas 

deficiências; priorizando sua integração segundo as condições prevalecentes na 

sociedade (reconhecimento, oportunidades e auto-afirmação) (GONÇALVES apud 

LANCILLOTTI, 2003, p.11). 
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A busca por um espaço no mercado de trabalho por parte das pessoas com transtorno 

mental é algo que aparece como fator indispensável à sua integração ao mundo dos 

considerados “normais”. Eles lutam por sua identidade mesmo sabendo que irão se deparar 

com o preconceito e o estigma da sociedade de que são pessoas emocionalmente instáveis, 

irracionais, incapazes e perigosas. 

Para essas pessoas o trabalho não significa somente um meio de subsistência, mas, 

também, uma das mais eficientes formas de sociabilidade e construção de sua autonomia.  

Mesmo sendo tão importante, a inserção destes no mercado, os mesmos ao procurarem 

se inserir, deparam-se com questões singulares como: o medo do novo, do preconceito, do 

estigma, de perderem a única fonte de renda (muitos deles, recebem o Benefício de Prestação 

Continuada, e que, uma vez inseridos no mercado formal correm o risco de perder o 

benefício, levando-os na maioria das vezes optar pelo mercado informal). Estes entraves por 

vezes os fazem recuar. Com efeito, mesmo com todos esses problemas, eles desejam e 

almejam trabalhar, serem produtivos, sentirem-se capazes. 

A forma como estas pessoas entendem a importância do trabalho para sua vida 

também é muito singular. Para eles o trabalho é entendido sob dois aspectos: o aspecto 

objetivo e o subjetivo. Dentre os elementos objetivos estão a manutenção de sua subsistência, 

a aquisição de bens materiais principalmente equipamentos eletrônicos e atividades de lazer. 

Na dimensão subjetiva o trabalho está relacionado à dignidade, ao reconhecimento - ser 

reconhecido pela família como alguém que pode ser útil - busca da valorização, da auto-

estima e reconhecimento de sua identidade. 

Buscando entender melhor esse universo, desenvolvemos uma pesquisa no CAPS de 

Rio das Ostras. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 20 usuários, em que eles 

descreveram como percebiam suas possibilidades de reinserção no mercado de trabalho ou em 

alguma atividade de geração de renda, depois ou mesmo durante o tratamento no CAPS. Aos 

usuários participantes foram atribuídos pseudônimos como forma de lhes garantir o 

anonimato. 

As entrevistas foram transcritas em formulários elaborados para esse fim com prévio 

consentimento dos entrevistados. Além das entrevistas, também foram considerados como 

fonte de dados anotações feitas em diário de campo antes e durante a coleta de dados, foram 
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utilizados também como fonte de pesquisa os prontuários, falas dos técnicos, observações 

feitas durante o período de estágio na instituição e fontes bibliográficas referentes ao tema. 

Também foram feitas entrevistas com os técnicos responsáveis pelo serviço. 

O grupo de usuários foi composto por homens e mulheres com idade entre 18 e 60 

anos e que tinham patologias distintas como: demência, esquizofrenia, transtorno grave de 

humor (transtorno bipolar e episódio depressivo grave) e psicopatia. Destes, 01 usuário tem 

formação superior em administração de empresas, 01 concluiu o curso técnico em 

enfermagem, 04 tem ensino fundamental incompleto, 10 são alfabetizados (sabem ler e 

escrever) e 04 são analfabetos. Parte dos entrevistados recebem o BPC (08 no total), 01 

usuário é aposentado por invalidez e os 11 restantes não dispunham de nenhuma fonte de 

renda e vivem com a ajuda da família. Durante o período em que foi realizada a pesquisa 

nenhum dos usuários participantes estavam trabalhando ou exercendo algum tipo de atividade 

produtiva. 

Os gráficos a seguir mostram os resultados da pesquisa, e nos esclarece a real situação 

do acesso dos usuários no mercado de trabalho, seja ele formal ou não. 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

 

 Considerando os dados dos gráficos podemos perceber que a maioria dos usuários em 

algum momento da sua vida exerceram algum tipo de atividade produtiva. Dos entrevistados, 

65% já exerceram atividades produtivas na informalidade, sem vínculo empregatício e por 

consequência sem qualquer garantia dos direitos trabalhistas. 25% trabalharam no mercado 

formal com carteira assinada, 10% destes nunca trabalharam. Vimos que destes, 70% almejam 

retornar ao mercado de trabalho mesmo sabendo das dificuldades existentes. 

 O usuário JL expressa esse desejo com a seguinte fala: [...] “quando a gente trabalha 

as pessoas nos dão valor, dão mais atenção a gente. Quando a gente não trabalha, eles acha 

a gente sem valor. A gente não tá contribuindo em casa, para melhoria dos pais, dos irmãos, 

da vida” [...].  

Outro usuário MC também demonstra a vontade de trabalhar dizendo o seguinte: 

“Queria trabalhar pra poder comprar as coisa que gosto. Quero comprar um som e uma TV 

só pra mim. Quero passear e comprar sorvete. Assim meus pais vão gostar mais de mim”.  

O usuário MR diz: “Quero vender água e caldo de cana pra ajudar minha família”. 

A fala dos usuários demonstra que os mesmos buscam incessantemente o 

reconhecimento e a valorização dos familiares. O fato de quererem trabalhar traz uma certa 

preocupação aos familiares que por falta de conhecimento, ou por super proteção, quase 

sempre os privam de exercerem atividades produtivas. A usuária AC reitera dizendo: “Não 
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posso trabalhar, minha mãe disse que não tenho condições”. 

A maioria deles busca a independência financeira. Poder arcar com sua subsistência e 

não precisar dos familiares pra sobreviver é algo imprescindível. O usuário PM demonstra 

isso na sua fala: “Quero trabalhar, pra poder compra as minha coisa. É muito ruim depender 

dos pais. Às vezes quero comprar roupa, sapato, lanche e eles não tem dinheiro. Aí fico 

triste”. 

Outra fala que evidencia esse anseio é a da usuária CN que diz: “Quero trabalhar pra 

comprar o que tenho vontade como maquiagem, cd de música, comprar roupa”. 

Por outro lado existem aqueles que perderam a vontade de exercer qualquer atividade. 

O usuário RA diz que não gosta de trabalhar. Acha o trabalho muito pesado, prefere ficar no 

CAPS. Ele diz: “Não quero trabalhar não. Os trabalho são pesado. Prefiro passar o dia 

aqui. Aqui a gente se diverte. Quando queria trabalhar quase num achava e quando achava 

era só trabalho pesado”. Percebe-se claramente que o fato de trabalharem na informalidade, e 

por vezes em trabalhos que exigem a força os fazem desanimar. 

Podemos perceber que estes usuários não estão inseridos no mercado formal de 

trabalho por diversos motivos, tais como: dificuldades de ofertas de vagas para este 

seguimento, receio da perda do benefício, pelos mesmos se acharem incapazes (as vezes os 

próprios familiares os fazem se sentirem assim), de se adequarem as exigências postas pelo 

mercado e sua lógica produtiva, pelo preconceito dentre outras questões subjetivas desses 

usuários e da própria sociedade capitalista. Sendo assim os mesmos buscam a sua fonte de 

renda no trabalho informal como ajudante de pedreiro, pedreiro, trabalho doméstico, 

entregador de jornal, pintor, empregada doméstica, dentre outras. Por todos os motivos supra 

citados 30% deles não demonstram interesse em trabalhar. 

Foi possível observar a dificuldade que esses usuários têm para se inserirem no 

mercado de trabalho local. Sabemos que a lógica do sistema capitalista acaba excluindo essas 

pessoas e aqui em Rio das Ostras não é diferente. O mercado de trabalho está cada vez mais 

competitivo, é exigido do trabalhador que o mesmo atue em diferentes funções, busca a 

polivalência, seguindo a lógica da cobrança por metas de produtividade. As empresas da 

cidade na sua grande maioria formam seu quadro de funcionários através de contratos e não 

de concursos tornando ainda mais difícil a inclusão dos portadores de transtorno mental. 
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Outro fator importante a ser destacado é o grau de escolaridade desses usuários, que na sua 

grande maioria nem sequer são alfabetizados tornando ainda mais difícil sua inserção. 

Como vimos na pesquisa 70% dos usuários entrevistados pretendem se inserir no 

mercado de trabalho. Se pensarmos que 1080 pessoas em Rio das Ostras possuem algum tipo 

de deficiência ou distúrbio mental, segundo dados do IBGE/2010, vamos ter a clara noção da 

dificuldade de inserção desses usuários.  

Ao nos depararmos com a Lei 8.213 de 24 de julho de 1991 em seu artigo 93, que diz 

(BRASIL apud LANCILLOTTI, 2003, p.6): 

A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois 

por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas 

portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 

I – até 200 empregados..................................................................2% 

II – de 201 a 500...........................................................................3% 

III – de 501 a 1000........................................................................4% 

IV – de 1001 em diante.................................................................5% 

Vamos notar que é garantido por lei que empresas com 100 ou mais funcionários são 

obrigadas a oferecer um determinado número de vagas a pessoas com deficiência, porém, 

surgem três problemas. Primeiro, a quantidade de vagas que devem ser oferecidas segundo a 

lei é muito baixa, se tratarmos do contigente de pessoas com algum tipo de deficiência no 

país, o número é inexpressivo. Segundo, não se tem um trabalho por parte do Estado ou 

município para incentivar e/ou qualificar essas pessoas. Terceiro, a maioria das empresas só 

se preocupam em contratar pessoas com deficiência quando são fiscalizadas, coisa que nem 

sempre acontece. Então, é mister que haja uma ampliação e fiscalização nesse mercado, mas 

que juntamente com isso políticas de capacitação por parte do governo que deem a essas 

pessoas a condição de se inserirem  no mercado de trabalho, mas capacitação esta que esteja 

de acordo com as suas possibilidades físicas e psíquicas. 

É recorrente a preocupação dos profissionais do CAPS, principalmente as terapeutas 
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ocupacionais, em tentar inserir esses usuários no mercado de trabalho, ou promover alguma 

atividade que gere algum tipo de renda para os mesmos. Com esse fim desenvolvem oficinas 

de bijuterias, mandalas, tapeçaria, culinária. Também firmaram uma parceria com a Fundição 

de Cultura de Rio das Ostras, onde os usuários participam uma vez por semana das oficinas de 

artesanato e reciclagem oferecidas. Todos os objetos confeccionados tanto nas oficinas no 

Caps quanto na Fundição de Cultura são colocados à venda num quiosque na praia da 

tartaruga, ou em stands da Economia Solidária em eventos da cidade. O dinheiro arrecadado 

com as vendas dos produtos é repassado para os usuários que os confeccionaram. A iniciativa 

dessas profissionais é louvável, mais ainda é muito pouco para que esses usuários consigam 

uma independência financeira. 

Compreende-se que os entraves são muitos, mas é preciso termos a consciência de que 

os desafios são constantes, e que não podemos cair no fatalismo do não tem jeito. Pois como 

nos diz o poeta Mário Quintana: “o que mata um jardim não é o abandono. O que mata um 

jardim é o olhar vazio de quem por ele passa”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Olhar atentamente, escutar, dialogar o que as pessoas com transtorno mental tem a nos 

contar e ensinar é um desafio grande. Eles nos estimulam a refletir e pensar juntos formas de 

organização e de inserção dos mesmos neste mercado tão competitivo e excludente. Fazer 

esse movimento dialético, é chamar a atenção de todos para a construção de uma sociedade 

que inclua, que acolha, que integre essas pessoas que por muito tempo viveram segregados e 

afastados do mundo real. 

Apesar de conviverem com a doença alguns deles são otimistas e acreditam ser 

possível dar a volta por cima, e crêem na sua inserção no mercado de trabalho, seja ele formal 

ou informal. Outros por sua vez, depois de algum tempo de procura e decepção é comum 

encontrar usuários que não tem mais planos para o futuro. 

Para pessoas que tem um transtorno mental, pode ser difícil pensar e planejar o futuro. 

A insegurança e imprevisibilidade da doença adiam o sonho e faz com que os planos fiquem 

restritos.  

Mesmos sendo a inserção no mercado de trabalho um dos principais objetivos de vida 

dos usuários, muitos deles consideram improvável o alcance desse objetivo. Com o passar do 

tempo e prolongamento do período de desocupação, o temor de não voltar a trabalhar vai aos 

poucos se tornando uma certeza. O sentimento de incapacidade passa a ser maior que a razão, 

e a pessoa por muitas vezes deixa de acreditar em si mesma. Estas pessoas precisam ser 

acolhidas, respeitando-se suas limitações e serem capacitadas para conseguirem sua 

subsistência. 

 A Reforma Psiquiátrica introduziu no campo da saúde mental a noção de cidadania 

das pessoas com transtorno mental culminando na Lei 10.216. Essa lei não significa apenas o 

fechamento dos hospitais psiquiátricos, mas, principalmente, a transformação social do modo 

de ver e de tratar a loucura. Dessa forma as ações voltadas para atender a estas pessoas 

precisam ser intensificadas buscando sempre a afloração e afirmação dessa cidadania. 

Cabe essencialmente ao Estado garantir meios para o desenvolvimento e 

operacionalização da reabilitação psicossocial, que é uma das principais propostas da 

Reforma Psiquiátrica. O governo brasileiro desenvolve o programa “Economia Solidária” que 
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surge na década de 1990, mas ganha força em 2003 quando é criada a Secretaria Nacional de 

Economia Solidária com a finalidade de “promover o fortalecimento e a divulgação da 

economia solidária mediante políticas integradas visando o desenvolvimento por meio da 

geração de trabalho e renda com inclusão social”(BRASIL, 2005, p.12). Segundo Pedro 

Gabriel (2005) a Economia Solidária busca a desconstrução de conceitos capitalistas e está 

baseada numa organização social igualitária, de valorização do ser humano sob o viés da 

solidariedade, da capacidade humana de produzir e compartilhar. Busca a transformação de 

conceitos e de comportamentos sociais diante das pessoas consideradas excluídas. Ela se 

apresenta como uma possível resposta ao problema da exclusão do mundo do trabalho, 

mesmo assim, ainda precisa se fortalecer e se consolidar como política pública no Brasil. 

 Da mesma forma, vale destacar a importância da instrumentalização dos técnicos 

envolvidos com os recursos necessários (materiais, espaço físico, capacitação permanente, 

dentre outras) para poder prestar uma assistência de fato reabilitadora.  

Assim as pessoas com transtorno mental poderão encontrar sustentação e apoio no 

enfrentamento da doença com mais dignidade e autonomia. 
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ANEXOS 


