
3.5 - A divisão do trabalho   
 
 

A intensificação da divisão do trabalho é uma característica fundamental do modo 

de produção capitalista. Não se trata aqui de uma divisão de tarefas ou responsabilidades 

que sempre existiu/existe em qualquer sociedade e que foi caracterizada por Marx como 

a divisão social do trabalho. A divisão do trabalho característica do modo de produção 

capitalista inicialmente determinou a organização do trabalho na manufatura e se 

caracteriza pelo “parcelamento dos processos implicados na feitura do produto em 

numerosas operações executadas por diferentes trabalhadores (...) e torna o trabalhador 

inapto a acompanhar qualquer processo completo de produção” (Braverman, 1987, p. 

72). 

Ao abordar o trabalho em saúde, faz-se referência a um objeto de trabalho que, 

contemporaneamente, apesar de ser focalizado no corpo humano, nas suas dimensões 

objetivas e subjetivas, não pode ser abstraído de suas relações históricas. Não existe um 

processo de trabalho em saúde “em geral”, porque a ele não corresponde um objeto 

“natural”, já dado independentemente da história. As necessidades de saúde e, 

conseqüentemente, o(s) objeto(s) de trabalho em saúde são recortados, são 

historicamente determinados. Assim, os agentes que operam as práticas de saúde, os 

trabalhadores, também não têm uma existência “natural” mas, operam dentro de uma 

divisão social do trabalho que é historicamente determinada (Mendes-Gonçalves, 1992). 

Conforme já mencionado, analisando o trabalho em saúde e tomando por base a 

historicidade, Mendes-Gonçalves (1992, p. 36) afirma que ele organizou-se e 

desenvolveu-se nas sociedades capitalistas ao redor desses dois modelos: Epidemiológico 

- como forma de controlar a doença em escala social relativamente ampla; e Clínico - 

como forma de recuperar a força de trabalho na mesma escala e, “finalmente, como 

forma de ampliar efetivamente os direitos e o consumo das classes subalternas”.   

O modelo hegemônico no século XIX foi o Epidemiológico, no século XX, o 

Clínico. Ao individualismo político-ideológico corresponde o individualismo do corpo 

socialmente desenraizado, reduzido às suas dimensões biológicas e a um produto do 

processo de trabalho que é consumido individualmente (Modelo Clínico). Inicialmente, 

neste modelo, o médico desempenhava todas as etapas do processo de trabalho. O 

surgimento do hospital moderno, pela primeira vez com finalidade de conhecimento e 

cura (também instrumento de trabalho médico), gerou a necessidade de “trabalhos infra-
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estruturais”. Assim, o trabalho médico passou a ser um trabalho coletivo. Neste contexto 

é que surgiu a enfermagem moderna, com a sua correspondente divisão de trabalho - 

manual/intelectual (Mendes-Gonçalves, 1992).  

Destacando a necessidade de se ampliar a compreensão do processo de trabalho 

para além de suas dimensões técnicas, incorporando a dimensão social/política, o mesmo 

autor afirma que, sob o ponto de vista técnico, nenhum dos trabalhos é dispensável, 

portanto, tecnicamente, todos os agentes envolvidos nas práticas de saúde têm a mesma 

importância. Entretanto, o controle das dimensões ‘mais intelectuais’ do processo - 

efetivado, no modelo clínico, pelo médico - reproduz a estrutura de classes da sociedade, 

ao mesmo tempo em que garante um poder sobre o conjunto do processo.  

Essa divisão vertical do trabalho ocorreu ao mesmo tempo em que ocorria uma 

divisão horizontal – especializações médicas e o surgimento de outros profissionais 

(odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, etc.). Com a incorporação 

desses profissionais às práticas médicas, apresentou-se uma nova questão: o que seria 

“cura”, sob a ótica desses diferentes profissionais “agregados” à terapêutica médica?  

Esses profissionais, muitas vezes, estranham a natureza do produto e, “por causa de suas 

às vezes distintas concepções acerca do fenômeno social humano ou do fenômeno 

emocional humano, tendem mais facilmente a entrar em conflito, ora com o lado 

individualizante, ora com o lado biologizante da concepção de doença da clínica 

anátomo-patológica” (Mendes-Gonçalves, 1992, p.40).  

A divisão do trabalho vai se estabelecendo de forma que a maior parte dos objetos 

de trabalho passarão a ser “artificiais” – produtos de outros processos de trabalho. O 

mesmo se dá com os instrumentos de trabalho. O consumo de instrumentos de trabalho 

produzidos em outros setores – indústria farmacêutica e de equipamentos diagnósticos – 

estabelece uma relação de dependência mútua. Daí a necessidade de se compreender o 

processo de trabalho não só pelas suas dimensões técnicas, mas relacionado às 

necessidades às quais está referido e, analisar as características técnicas como 

determinadas por uma rede de articulações sócio-históricas. 

No Brasil, a partir da década de 70, o trabalho em equipes multiprofissionais de 

saúde tem sido enfatizado. A expansão do mercado de trabalho em saúde, desencadeada 

pela necessidade de extensão de cobertura dos serviços, nesta época, determinou uma 

ampliação quantitativa e qualitativa (diversificação profissional e aumento do nível de 

escolaridade). As estratégias de racionalização dos serviços, adotadas também nesta 

época, incorporaram o trabalho em equipe como a sua fundamentação básica. Entretanto, 
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não se trata de mudanças na composição quantitativa ou qualitativa das equipes; trata-se 

antes, de alterações no modo de organização dos serviços que desencadearam alterações 

dos processos de trabalho (Peduzzi & Palma, 2000).  

As equipes multiprofissionais, por sua vez, constituídas como um conjunto de 

diferentes agentes, operando distintos processos de trabalho parcelares e especializados 

(com objetos, saberes e instrumentos próprios e distintos), sob a normatividade do saber 

e da prática do médico, são arenas de conflitos decorrentes da intersecção desses variados 

objetos e instrumentos. Peduzzi & Palma (2000), analisando essa divisão do trabalho nas 

equipes de saúde, afirmam que, a resultante desse conjunto conflituoso é, comumente, 

uma “justaposição alienada de trabalhos”.  

As práticas multidisciplinares, como se pode depreender da própria denominação, 

são distintas das práticas interdisciplinares. Na primeira, pressupõe-se a justaposição, a 

reunião de um conjunto de agentes que operam parceladamente e isoladamente saberes e 

práticas com diferentes recortes de objeto, comumente ordenados sob uma coordenação 

administrativa e mantendo uma relação de poder vertical. Na interdisciplinaridade, as 

práticas se relacionam, são recíprocas, interagem, há uma identificação comum de objeto, 

havendo uma tendência à horizontalização das relações de poder entre todos os saberes 

relacionados e um enriquecimento mútuo (Vasconcelos, 1997). 

Na década de 1970, numa conjuntura nacional de adoção de estratégias de 

racionalização dos serviços de saúde, devido à crise financeira do sistema previdenciário, 

o Ministério da Previdência elaborou o Manual de Assistência Psiquiátrica na 

Previdência Social que, adotando os princípios da Psiquiatria Social, recomendava a 

assistência psiquiátrica organizada por “programação” das atividades e executada por 

“equipe psiquiátrica básica”, composta por psiquiatra, enfermeiro, assistente social, 

psicólogo e praxiterapeuta. Esse foi o primeiro momento, na história das políticas para o 

setor, que se recomendou a assistência psiquiátrica pela via da “equipe 

multiprofissional”.  

Essa preconização das “equipes de saúde mental” em hospitais psiquiátricos ou em 

serviços comunitários, como estratégia de racionalização de serviços e custos e para a 

“humanização da assistência”, serviu, ao longo da história da assistência psiquiátrica 

brasileira, para justificar mecanismos de sofisticação do sistema de segregação na 

assistência hospitalar psiquiátrica, além de provocar uma ênfase “cientificista”, como se 

isso determinasse a humanização.  À exigência de adequação dos hospitais conveniados a 

níveis de assistência e de remuneração determinada pelos mecanismos de avaliação 
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governamentais29, correspondeu a lógica do setor privado conveniado, que satisfez a 

norma na medida em que garantiu a presença desses profissionais na equipe, somente no 

número mínimo exigido, para permitir o enquadramento do hospital em um nível que 

garantiria uma remuneração mais elevada e não a atuação desses profissionais na 

reabilitação dos pacientes. A esse respeito, Bernardo (1992, p.167) afirmou que a política 

de classificação dos hospitais exigia a instalação de serviços que, entretanto, não 

beneficiavam os internos, somente aumentavam a remuneração e citou “a instalação de 

serviços psicológicos e de terapia ocupacional que servem  muito mais como adorno da 

estrutura hospitalar que como fatores que alteram o dinamismo do funcionamento do 

hospital”. 

Isso foi observado também neste estudo quando, em serviços referidos à Reforma 

Psiquiátrica, havia sempre a presença de uma equipe multiprofissional, entretanto, nessa 

equipe, não havia um desenho de trabalho coletivo, ou, às vezes, sequer uma aproximação 

ou o desenvolvimento de práticas que fossem complementares. O que se observou, 

predominantemente, foi a execução, por cada agente, de um trabalho alienado, tanto em 

relação ao objetivo/ finalidade terapêutica, quanto aos trabalhos dos outros agentes. A 

única identidade observada nessas equipes, foi o fato de que todas centralizavam no ato 

médico suas atividades.   

Pires (1998), analisando o processo de trabalho em saúde, no Brasil, afirma que a 

especialização do conhecimento, característica dos distintos processos de trabalho das 

equipes de assistência à saúde, não propicia avanço ou salto qualitativo nas práticas 

assistenciais executadas. Pela ausência de planejamento e avaliação, na maioria das 

instituições de saúde, essa diversidade perde-se e gera fragmentação e alienação. Assim, 

cada profissional executa o seu trabalho de modo compartimentalizado e nem sequer 

instrumentos mínimos de integração, como o prontuário ou ficha de registro do usuário, 

são utilizados com esse objetivo. 

Alguns exemplos da dificuldade de utilização do prontuário como um instrumento 

de comunicação entre a equipe podem ser observados abaixo: 

Relato de Observação - Serviço Nº 1 – O prontuário/”ficha” do paciente 
era arquivado em uma única pasta; todos os papéis de atendimento 
ambulatorial ou internação de toda a história do sujeito ficavam arquivados 
numa pasta numerada do arquivo. Esta pasta/prontuário era 

                                                 
29 As Portarias MS/SAS N.º 407/92,  MS/SAS N.º 224/92 e MS/SAS N.º 88/93 definiam regras e normas a 
serem cumpridas pelos serviços que prestavam assistência psiquiátrica na rede do SUS. Essas Portarias 
enquadravam os hospitais psiquiátricos em níveis de complexidade, de assistência e de remuneração. 
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desorganizada/o, resultando, ao final, às vezes de muitos anos de 
atendimento ambulatorial e várias internações, num amontoado repetido de 
papéis o que dificultava muito o seu manuseio e a identificação das 
informações necessárias ao atendimento atual. 

 
Relato de Observação - Serviço Nº 2 – O registro das atividades ocupacionais 
desenvolvidas em grupo (tapeçaria, pintura, horticultura, ginástica e outras) 
no prontuário dava-se somente pela presença ou não dos usuários na 
atividade. Nenhum relato sobre o tipo de participação ou atividade 
desenvolvida pelos usuários era registrado. A participação dos usuários nas 
atividades terapêuticas de grupo, coordenadas pelo psicólogo ou assistente 
social, era anotada por cada profissional responsável, assim como os 
atendimentos individuais realizados. Foi observado que existiam atividades 
específicas do médico, do assistente social e do psicólogo. O enfermeiro, 
entretanto, não desenvolvia nenhuma atividade específica junto aos usuários. 
Nos prontuários de pacientes admitidos, os registros/anotações realizados 
pelo enfermeiro eram raros.  
 
Relato de Observação - Serviço Nº 3 – Os registros de todas as atividades 
realizadas, nos prontuários, eram muito escassos. Não existia a rotina de 
avaliação e análise da participação dos usuários nas atividades com o 
subseqüente registro. Havia somente um registro diário, nos prontuários, 
feito pelo auxiliar administrativo ou de enfermagem, quanto à presença do 
usuário na instituição e à freqüência dele na atividade específica. Não havia 
registro sistemático nos prontuários, a respeito da forma ou qualidade de sua 
participação nas atividades grupais.  
 
Relato de Observação - Serviço Nº 5 – Em todos os prontuários do arquivo 
existiam somente registros de atendimento médico. Não foi observada 
nenhuma anotação, avaliação ou evolução realizada por profissional não-
médico nos prontuários. Existiam raras anotações de PA e Peso nos 
prontuários, sem assinatura, possivelmente executadas na pré-consulta, por 
auxiliar ou técnico de enfermagem. A anamnese médica registrada nos 
prontuários era, em geral, superficial, constava de frases curtas ou somente 
um elenco de palavras (“doente há muito tempo”, “ouve vozes”, “alcoolismo 
na família”, “é deprimido”, “angústia no peito” e outras) e realizada no 
primeiro atendimento. Nos subseqüentes, observou-se somente relatos 
médicos muito curtos, a maioria repetia o discurso do paciente, 
"selecionando" aspectos significativos, como: "Diz não se dar bem com a 
mãe"; "relata não tomar o remédio"; "refere não estar dormindo bem", e 
outros. Todos os relatos eram finalizados com a prescrição de medicamentos, 
registro de exames solicitados e encaminhamentos (raros). Dentre os 
prontuários, observou-se vários sem Hipótese Diagnóstica. 
 
Relato de Observação - Serviço Nº 6 – Nos prontuários do arquivo deste 
serviço, observou-se em todas as fichas, anotações de PA e idade, muitas sem 
assinatura, antes de cada consulta médica. Os registros dos atendimentos 
médicos constavam geralmente de uma anamnese rápida e superficial no 
primeiro atendimento, vários prontuários não constavam Hipótese 
Diagnóstica e, nos atendimentos subseqüentes, havia, em geral, relatos 
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médicos muito curtos, a maioria repetindo o discurso do paciente, 
“selecionando” algum aspecto do mesmo, como: "Diz que os problemas 
começaram quando se separou do marido", "não consegue dormir", "relata 
que o filho saiu de casa", “trata de hipertensão há vários anos”, e outros do 
mesmo tipo. Acompanhava e finalizava o relato médico do atendimento, a 
prescrição de medicamentos, os exames solicitados e os encaminhamentos 
(não muito freqüentes). 
 
Relato de Observação - Serviço Nº 4 – Os registros dos prontuários atendidos 
evidenciaram que os relatos médicos eram curtos, enfocando aspectos 
psicopatológicos e conduta terapêutica e, na maioria dos casos, prescrição 
de medicamentos. Os relatos de serviço social eram raros; os de enfermagem 
eram quase exclusivamente os de “primeira vez”, sendo raros os de consultas 
subseqüentes. A anamnese registrada pelo enfermeiro era completa no 
sentido de abordar a avaliação mental e física do paciente, o vocabulário era 
adequado para descrever o quadro psicopatológico dos usuários e a única 
conduta observada foi o encaminhamento para consulta psiquiátrica, 
psicológica ou para outra especialidade. Não foi observado nenhum registro 
de atendimento psicológico.  

 

Identifica-se, portanto, o prontuário, como um registro burocrático do atendimento 
realizado. Compõe-se de informações que não descrevem e/ou analisam a intervenção 
realizada e, conseqüentemente, não se constitui em fonte de informação e orientação para 
o trabalho da equipe. Retrata o trabalho compartimentalizado e alienado – reduzido à 
“atividade” – realizado pelos profissionais.     

Os dados relacionados à precariedade de registro dos atendimentos realizados pela 
equipe, associados ao predomínio de terapias individuais médicas e medicamentosas, 
também foi observado por Goulart (2001) que, estudando o perfil da população e as 
características do atendimento num ambulatório de saúde mental de Cuiabá no ano de 
2000, afirma que 77,5% dos pacientes inscritos neste serviço tiveram acompanhamento 
médico, 28,2%, acompanhamento psicológico e os atendimentos de enfermagem e de 
serviço social não foram analisados  porque se caracterizaram como atendimentos 
pontuais, não sistemáticos, não envolvendo planejamento ou avaliação terapêutica.  

Saraceno et al (1994) afirmam que algumas variáveis relacionadas à organização e 

estilo de trabalho da equipe, como distribuição de poder, formas de comunicação, 

planejamento e avaliação do trabalho, se constituem como elementos favoráveis ou 

desfavoráveis para o desenvolvimento dos transtornos mentais e para a eficácia da 

intervenção. Afirmam ainda que as atitudes de participação e de interação entre si e na 

comunidade, constituem as bases de uma concepção psicossocial do trabalho. Nessa 

perspectiva, continuam, os elementos centrais do trabalho em equipe em saúde mental 

são: a tentativa de superação da organização exclusivamente médica do trabalho, a 

distribuição democrática de poder, a discussão de papéis entre os profissionais da equipe 

e a racionalização do tempo para uma priorização da atenção ao usuário.   
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Ao buscar identificar nas entrevistas e nas observações, como aconteciam as 

relações de trabalho, o reconhecimento das identidades profissionais, o planejamento e a 

avaliação das intervenções realizadas, constatei que a organização do trabalho possível 

nessas equipes que têm, como demonstrado anteriormente, dificuldades em reconhecer o 

doente mental como sujeito-cidadão e de implementar práticas que, por conseguinte, 

respeitem os direitos e potencialidades desse mesmo sujeito, era aquela referenciada ao 

modelo médico de atenção.  

Mendes-Gonçalves (1994), ao propor e analisar a estrutura deste modelo de 

atenção, afirma que a medicina tradicional, ao apreender o seu objeto de intervenção 

restrito às características biológicas do corpo, e, portanto, individualizado, também opera 

uma exclusão de outras possibilidades de apreensão, ou seja, apreende exclusivamente 

esse objeto, desqualificando os demais saberes sobre esse mesmo objeto. Dessa análise, 

advém a possibilidade de se compreender a centralidade do trabalho médico, em 

detrimento dos demais trabalhos dos outros profissionais da área da saúde, nesse estudo.  

Observei que o processo de trabalho nas equipes de saúde mental era organizado 

em torno do ato médico; os outros profissionais desenvolviam ações/ processos de 

trabalho complementares a ele e com o objetivo de aumentar a sua eficácia, conforme o 

modelo médico, e isso pode ser observado nos relatos abaixo:   

 
Na minha equipe eu acho que a enfermeira é sub-aproveitada. A minha 
enfermeira, não, a enfermeira da minha equipe, ela podia ta abrindo esses 
grupos com familiares, dando orientações mais específicas a esses pacientes, 
e isso não é feito. (...) A psicóloga atende os pacientes do serviço mas não há 
uma troca, não há uma vinculação dela com a equipe. (...) Eu consigo fazer 
uma vinculação com os pacientes porque eu tenho duas pessoas que me 
ajudam no ambulatório, a enfermeira e a assistente social (profissional nº 5).  

Se tivesse uma equipe, poderia trabalhar com uma sala de espera ali, 
auxiliaria muito.  O grupo de sala de espera poderia ser um espaço pra ouvir 
os pacientes em grupo, ouvir as queixas, e ver, por exemplo, se em uma coisa 
no social que ta gritante, já fazer um encaminhamento pra isso. (...) A 
psicóloga apareceu depois (de iniciado o programa de saúde mental na 
Policlínica), de vez em quando recebo um paciente que ela encaminha, mas 
não há um trabalho conjunto. (...) Esses pacientes que vêm e que têm que se 
agendar pra quase 60 dias, esses pacientes, alguém da equipe poderia sentar 
com eles, conversar um pouco, até selecionar se a coisa ta mais urgente, fazer 
uma triagem, um encaixe. Isso poderia ser feito pelo enfermeiro, pelo 
assistente social. Poderia se fazer um grupo de sala de espera, porque esse 
grupo pode ser feito por qualquer um dos profissionais (profissional nº 7). 
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Além da complementaridade técnico-profissional, implícita no modelo médico, 

observa-se uma relação de poder que vai além do poder de mando, implica em posse, 

como na fala “minha enfermeira”, “minha equipe”. A expectativa de que essa 

complementaridade se concretize também está expressa no segundo discurso. Além 

disso, a fala a seguir apresenta uma acomodação “sem atrito” a essa situação, por parte 

da maioria dos profissionais não-médicos da equipe, embora haja uma percepção crítica 

sobre a finalidade de todo o processo de trabalho, aparentemente tão caótico e, ao 

mesmo tempo, tão eficaz para produzir o resultado esperado – medicar, internar:   

Existem muitas condutas divergentes entre os profissionais, mas também não 
há atrito entre eles, talvez porque as pessoas não questionam (...) eu vejo as 
coisas aqui uma bagunça... mas ao mesmo tempo, isso ta sempre direcionado 
pra um tratamento que se resume em medicar e internar. Todos os demais 
profissionais trabalham em função do médico: se o médico chega cedo, você 
não faz grupo de sala de espera porque não tem paciente, e você tem que fazer 
as primeiras consultas correndo porque senão o médico vai embora, o médico 
que chega tarde... então você pode programar pra fazer grupo no dia do 
médico que chega tarde (profissional nº 10). 
 
A desvalorização ou desqualificação do trabalho dos profissionais não-médicos em 

detrimento da valorização do trabalho médico é por vezes percebida e lamentada pelos 

profissionais, entretanto, não há espaços institucionais para a sua discussão, como 

observa-se nas falas:  

 
Esse primeiro atendimento, muitas vezes é deprimente, porque você faz um 
contato, faz uma orientação de primeira consulta, faz todo um 
encaminhamento, visando à não internação e a hora que ele volta do médico, 
ele volta pra fazer o contato de internação... internando... às vezes você gasta 
todo um tempo, uma argumentação e ele é destruído ali rapidinho. Você 
muitas vezes atende alguém que vem pela primeira vez, vê que a pessoa não ta 
bem, ela precisa de um tratamento, mas você tem ali uma família agregada, 
pessoas interessadas, que tem um vínculo, então, se tivesse uma equipe 
trabalhando junto, coesa, então a gente poderia orientar assim: olha, vamos 
passar tal medicamento, mas vamos marcar pra vir amanhã, reavaliar, pra 
manter um contato mais próximo, mas eles preferem internar... E essas coisas 
não têm como discutir, a não ser que eu viesse pessoalmente discutir com ele, 
eu e ele, não existem reuniões de equipe, então eu não vejo como... 
(profissional nº 10).    
 
Tem que fazer rápido essa anamnese porque o médico tem que atender, ele 

tem que medicar, o importante pra ele é medicar, às vezes ele nem lê o que ta 

escrito (profissional nº 20).  
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Ou, em outras vezes, essa desvalorização permanece adequadamente acomodada 
entre os membros da equipe, não sendo sequer percebida como um problema:  
  

Atendo todo mundo que vem aqui. Eu faço toda a história, anoto tudo, não 
dou número, aí eu faço uma triagem, (...) Só dá o número quando ele volta pra 
consulta médica e também, se é caso pra psicoterapia, aí a gente põe o 
numero e encaminha. Porque senão, a gente acaba dando número, incluindo 
no arquivo pacientes que não fazem o tratamento... (profissional nº 18).  
 
Eu falo ó doutor X, o paciente ta assim e assim, ... ta agressivo ta ... não ta 
falando coisa com coisa, e ele já conhece o paciente, o paciente já teve outras 
crises aqui, então ele já sabe... então por telefone mesmo ele passa a 
medicação. E aí, no dia normal dele vir, ele vê o paciente. (...) E quando ele 
chega ele prescreve (profissional nº 16).  
 
A percepção do paciente sobre essa organização do trabalho, onde o médico é o 

profissional que trata e os demais são figuras acessórias e complementares é bastante 

clara e precisa, como observa-se no relato abaixo:    

 
Eu faço o tratamento aqui com o médico X, com o doutor X. Tomando a 
medicação né, eu falei com ele agora e ele voltou com uma medicação que ele 
tinha suspendido antes... eu fiquei 20 dias sem e ele agora voltou... (...) 
Conheço (a enfermeira), já falei com ela aqui muitas vezes, com ela e com a 
assistente social, ... mas elas só atendem a gente, né, pergunta prá gente se a 
gente ta bem... de vez em quando eu converso com elas... brinco com elas aí... 
ali fora, eu converso com elas ali, ... brinco ali com elas... (Usuário Nº 8).  

 
Nessa perspectiva de abordagem, onde todos os demais trabalhos são 

complementares ao ato médico e esse se resume, quase que exclusivamente, em medicar 

e internar, não é necessário, nem esperado, uma competência técnico-profissional 

específica dos enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos, como observa-se nos relatos 

abaixo:  

  
Eu aqui praticamente não tenho relação nenhuma com os enfermeiros, aqui é 
só com os auxiliares (profissional nº 2).  
 
Bom,  o trabalho que eu faço aqui .. às vezes .. eu acho que eu trabalho muito 
aquém daquilo que deveria ser feito, até pela especificação, pela 
especificidade da clientela nossa. Eu trabalho muito com escuta. Às vezes eu 
passo uma hora, ... no ... que eu ainda não considero consulta de enfermagem 
porque eu não sigo uma metodologia, que deveria ser seguida, mas assim, eu 
trabalho muito com escuta aqui (profissional nº 14).  
 
O trabalho com o paciente é aquela orientação né, a informação que eu tenho, 
que eu posso passar pra ele, a informação técnica,  e... a escuta né, vai mais é 
da escuta... porque... mental... não depende de exames, é coisa simples, é mais 
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a história e a escuta que você vai ouvir pra saber o que  você vai tá passando 
pra ele alguma coisa... da parte técnica... os encaminhamentos devidos... 
(profissional nº 15).  

 
O assistente social é visto pela equipe como aquela pessoa que resolve os 
problemas, então atendimentos sem agendamento, emergência, essas coisas 
são do serviço social... Por exemplo, se você for tentar fazer uma visita 
domiciliar, até os próprios colegas dizem que não dá... E também, quando eu 
consigo fazer alguma visita domiciliar, não é um trabalho integrado de 
equipe, é algum atendimento que eu faço, que eu avalio que preciso ir lá ver 
uma determinada situação, ai eu priorizo e vou (profissional nº 10). 
 
Se eu anotar no prontuário que o paciente ta se queixando disso e daquilo 
relacionado à medicação, o médico às vezes não admite, ele vem perguntar 
porque eu estou questionando a medicação. É ele que manda na medicação e 
pronto (profissional nº 21).  

 
Nessa lógica de organização do trabalho das equipes, quando todos 

instrumentalizam o trabalho médico e onde é somente este que detém o poder, não há 

reuniões de equipe ou encontros sistemáticos de discussão de casos. A necessidade 

dessas reuniões só poderia acontecer mediante o questionamento deste modelo de 

organização do trabalho, seria uma tentativa de fissura nesse modelo. Entretanto, isso 

aparece ainda de forma muito pontual e localizada em alguns profissionais e não 

determina nenhuma ruptura nesse modelo, como pode-se observar nas falas:  

A nossa equipe ta bem desarticulada. (...) Eu tenho um contato maior aqui é 
com a enfermeira e com o médico. Às vezes a gente discute alguma coisa 
assim, bem rápido, olha, esse paciente não ta bem, o que você acha? Mas não 
tem reunião de equipe pra discutir, pra conversar (profissional nº 13).  
 
Falta um maior entrosamento no trabalho; o paciente vem encaminhado por 

ele (médico), ou eu encaminho pra ele (médico) e depois a gente não tem uma 

conversa, não tem um contato, o trabalho fica solitário. Tem vez que eu 

preciso falar com ele aí eu “agarro” ele no corredor (...). No ano passado, a 

gente chegou até a fazer discussão de casos, mas o médico nunca estava 

presente. (...) Eu sinto necessidade de discutir, mas fazer essas reuniões sem o 

médico, eu acho que não dá. (...) Eu acho que teria que ter um horário, um 

encontro, talvez quinzenal, pra que a gente discutisse o trabalho, os casos, 

que a gente se encontrasse pra conversar, sem isso fica muito difícil 

(profissional nº 26). 

 
Estou aqui há um ano e fui convidado pra sete reuniões, e participei se não me 
engano, de uma, que eu me lembre agora no momento, outra não foi ninguém. 
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Não conheço grupo de estudos, não conheço reuniões de equipe técnica, não 
conheço nenhum supervisor institucional... (profissional nº 1).  
 
Eles (médicos) não participam nem das reuniões. A reunião fica colocada no 

mural, então, não tem como não saber, foi colocada no mural... A gente 

participa, a gente cobra, da chefia, a presença dos médicos porque a gente 

tem que discutir assim... e outras coisas também do serviço (profissional nº 

15). 

 
Trabalho de equipe aqui... acho que não tem. A meu ver não tem não, ainda 
falta muito... o que tem é troca de informações individuais. Eu falo com a 
enfermeira, a enfermeira fala comigo, eu ou a enfermeira falamos com o 
médico, mas... nós nunca temos discussão de casos... desde que eu estou aqui 
nunca teve. O motivo aparente é a falta de tempo, mas eu acho que é mesmo 
falta de interesse (profissional nº 23). 
 
A reunião de equipe deveria ser uma rotina no serviço mas, não ta 
acontecendo... nós marcamos algumas reuniões mas... nunca fizemos, por isso 
ou aquilo... (profissional nº 3).  
 
As reuniões eram sistemáticas, aos sábados, aí mudou e elas foram parando... 
atualmente não acontecem, eu já falei com o gerente que nós estamos 
precisando, não é uma por mês, é uma por semana, falta isto. A gente sente 
que as coisas estão se soltando, o trabalho está ficando meio desintegrado 
(profissional nº 12).  
 
Aqui não existe trabalho em equipe, existe alguma combinação assim, olha, 
você atende esse, eu atendo aquele, mas um trabalho em equipe, integrado, 
que um encaminha pro outro, que se faz uma discussão daquele caso, analisa, 
avalia, em reuniões, aqui não tem, nem formal nem informal (profissional nº 
10).  

 
Apesar do reconhecimento quase unânime da inexistência de trabalho em equipe, 

discussões de caso, planejamento e avaliação terapêuticas conjuntas, observa-se discursos 

de profissionais que denotam uma falta de crítica sobre essa ausência de reuniões 

sistemáticas e até mesmo dificuldades de auto-crítica nesse processo de trabalho 

específico que existe como instrumento do trabalho médico, como a fala descrita abaixo:  

 
Os objetivos terapêuticos, gerais e específicos, são compreendidos, em geral 
por toda a equipe clínica. Até porque a gente discute bastante, tem uma 
integração boa com a equipe, eu particularmente acho. Quando eu percebo 
uma necessidade de um paciente, eu discuto isso com a equipe, até pra ver se 
o meu entendimento é o entendimento do grupo (...). A equipe clínica 
consegue um consenso, até nos estudos de caso (...) Não, reunião de equipe 
não tem, estudo de caso sistemático não tem, mas a gente, regularmente, na 
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presença do psiquiatra, no horário dele no serviço, a gente entra, antes das 
consultas, nós entramos no consultório, conversamos, a gente discute com 
ele, como eles estão, como está o acompanhamento do tratamento, é um 
estudo de caso..., não sistematizado mas é, é uma discussão de caso. E a 
gente tem tido consenso nesse sentido (profissional nº 22).  

 
Verifica-se que a frustração na execução de um trabalho que é alienado em relação 

ao sofrimento do sujeito/usuário, às necessidades do sujeito/trabalhador, à organização e 

finalidade do trabalho terapêutico, apresenta-se na forma de desesperança e descrédito 

em relação à mudanças nesse processo de trabalho:  

 
Quando o serviço estava sendo aberto, as pessoas estavam mais motivadas, a 
gente tinha algumas reuniões de equipe, havia mais discussão sobre como 
encaminhar as coisas... mais pessoas juntas com um objetivo talvez não tão 
comum mas com o objetivo de pensar coisas novas para a instituição. Agora, 
parece que os profissionais caíram no descrédito, no desânimo. Os 
profissionais estão cansados, desanimados (profissional nº 10). 

 
Esse descrédito, como expressado no trecho dessa fala, pode chegar ao imobilismo 

dos profissionais em se perceberem também como sujeitos nesse processo.  Ou seja, a 

potencialidade para a mudança, implícita na consciência de sujeito-cidadão dos 

profissionais há que encontrar algum espaço para a sua manifestação, se não os 

institucionalmente concedidos, alguns outros, marginais ao instituído, como, aliás, é a 

forma como compreendo a lógica do processo de mudança social.   

A divisão do trabalho em saúde, tal como ocorre atualmente e aqui apresentada, na 

constituição de um trabalho coletivo, traz implicitamente a necessidade do trabalho de 

coordenação e/ou gerência do processo assistencial, pois, ao considerar-se o trabalho nas 

suas vertentes técnica e social, admite-se que às diferenças/especializações técnicas 

correspondem diferenças/desigualdades sociais. Isso gera relações de subordinação 

pressupostas ou explícitas entre os profissionais e daí emergem conflitos e contradições 

que podem ser mais ou menos visíveis nos processos de trabalho.  

Observei, nos processos de trabalho – objeto desta tese – duas características 

relacionadas ao trabalho de gerência ou coordenação das equipes: Primeiro, a ausência de 

coordenação e/ou gerência técnica-assistencial em todos os serviços e, em segundo, a 

ocupação dos cargos de gerência administrativa por trabalhadores de diversas categorias 

profissionais e um número restrito de médicos nesses cargos. Em relação ao primeiro, 

refiro-me à ausência de gerência técnica-assistencial uma vez que, em nenhum dos 
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serviços, havia um profissional que se responsabilizasse pelos aspectos gerenciais dos 

processos terapêuticos realizados, havia apenas uma gerência administrativa.  

Há, na literatura administrativa, uma concordância em relação às atribuições 

básicas da gerência: direção, organização e controle de grupos e pessoas, tendo como 

função a articulação das atividades necessárias ao alcance dos objetivos da organização. 

As atividades de gerência, considerada como constituinte dos processos de trabalho em 

saúde, engloba determinações de ordem técnica, mas principalmente, política. Portanto, 

não é possível abordar-se, na teoria ou na prática, os diferentes modelos de gerência sem 

referência a seus contextos históricos específicos. A função gerencial não está referida 

apenas ao domínio dos conhecimentos técnicos e administrativos, mas à capacidade de 

compreender a dinâmica maior de determinações sociais presentes na organização de um 

dado serviço de saúde (Mishima, et al, 1997). 

Ressalta-se, portanto, a importância da coordenação nos processos de trabalho 

estudados, coordenação esta que implicaria na realização de trabalho de integração 

“técnica-assistencial” entre as diferentes práticas efetivadas, frisando a compreensão de 

que os aspectos técnicos do processo assistencial ou “a clínica” estão intrinsecamente 

relacionados a uma atitude ético-política dos sujeitos envolvidos. Sobre a coordenação do 

processo de trabalho em serviços substitutivos de saúde mental e a necessidade de 

definição de parâmetros técnico-assistenciais que superem o paradigma médico-

psiquiátrico de atenção e a necessidade de reflexão que incorpore novos saberes e que 

possibilitem diferentes conformações práticas, apresento as análises de Lobosque (1997 e 

2001) e Campos (2001) abaixo.  

A necessidade de se construir novas e diferentes estratégias de intervenção em 

saúde mental exige uma “capacitação” dos profissionais envolvidos nas equipes de 

trabalho que ainda não encontra referencial ou modelo a ser adotado. Uma estratégia que 

vem se consolidando é a “supervisão clínica”, que acontece em alguns locais por 

demandas apontadas pelas próprias equipes e que tematiza a discussão de casos, a 

apresentação de pacientes, leitura de textos e outras discussões que, sob a coordenação do 

supervisor, possibilita um modo peculiar de envolvimento da equipe, que pode lidar com 

seus conhecimentos e inseguranças de uma maneira que não é possível em modalidades 

tradicionais de formação (Lobosque, 1997). Entretanto, nesse processo de construção de 

uma “nova” clínica, é necessário se ater ao caráter político implícito na clínica; não é 

possível uma clínica aquém, além ou acima das relações de poder, pois a clínica dos 

serviços substitutivos de saúde mental deve ser construída no cotidiano, ao se definir 
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estratégias de enfrentamentos “onde nos colocamos ao lado do sujeito, na sua 

insubmissão a toda forma de domínio” (Lobosque, 2001, p. 44).  

Marcando o distanciamento dessa possibilidade de construção cotidiana da 

mudança de paradigma assistencial e exemplificando uma dificuldade técnica, ética e 

política nesse processo, apresento os relatos abaixo extraídos das entrevistas com 

profissionais das equipes estudadas: 

Tem profissionais que trabalham aqui que não têm muita noção de saúde 
mental... que caíram de pára-quedas. [...] O gerente, que não tem formação 
de saúde mental, não precisaria se ocupar das questões técnicas do 
atendimento, mas normalmente se ocupa e se ocupa de uma forma totalmente 
inadequada. Teve situações que ele chamou o paciente na sala, trancou a 
porta e foi perguntar pro paciente sobre certo atendimento profissional, ou 
então chama a atenção do paciente na frente de todo mundo... coisas assim 
(profissional nº 23).  
 
A equipe técnica é unida [...] mas às vezes a administração se impõe. Nós 
temos problema em integrar essa visão administrativa com a questão clínica, 
nós estamos tentando melhorar isso, porque a administração não deve 
interferir nas decisões clínicas, isso é um erro. Por exemplo, manter 
pacientes no serviço ou não admitir pacientes por decisão administrativa, não 
considerando a avaliação técnica. Ou então, decidir que os prontuários têm 
que ter no máximo dez folhas, então a história do paciente fica perdida... 
(profissional nº 3). 
 
O chefe administrativo quer fazer parte da equipe multiprofissional! Interfere 
muito no trabalho da gente. (profissional nº 11). 
 
Observa-se, dos relatos transcritos, que a gerência/coordenação integra os espaços 

assistenciais de maneira equivocada e contraproducente. A indicação política para os 

cargos de gerência, observada em todas as instituições estudadas, reforça os mecanismos 

de controle e de gestão autoritária dos processos de trabalho.  Campos (2001) analisando 

o trabalho da equipe em serviços públicos de saúde mental, afirma que há necessidade de 

que os aspectos subjetivos dos trabalhadores sejam considerados, para que se possa 

pensar em espaços de acolhimento para os usuários. Em muitos deles, burocratizados e 

submetidos ao gerenciamento autoritário, não há espaço para que se crie um espaço de 

“suporte” para os profissionais e isso pode comprometer o trabalho, pois “a análise da 

situação institucional estará sempre fortemente entrelaçada com a discussão clínica. Não 

é possível discutir casos sem colocar em análise o funcionamento da equipe” (Campos, 

2001, p.109). 

Entretanto, uma auto-crítica desses mecanismos que atravessam o processo de 

trabalho e que impedem a manifestação democrática, mesmo dos profissionais, não 
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esteve presente na maioria dos discursos dos entrevistados nesta tese. Isso foi explicitado 

em somente um relato como se pode observar abaixo:  
Essa instituição, que deveria ser um modelo de instituição da Reforma 
Psiquiátrica, para o tratamento de pessoas com transtornos mentais, tem um 
funcionamento de escola, um funcionamento de autoridade...é assim... já deu 
o horário, então você não pode mais ficar lá fora! Você não pode sair! [...] 
Não se tem uma avaliação crítica disso. Não se tem crítica porque não se tem 
espaços democráticos de discussão. A própria estrutura da instituição não é 
democrática, as indicações políticas para a gerência... não é possível ter 
democracia nas relações terapêuticas se a instituição não se funda em 
valores democráticos! [...] se as pessoas que ocupassem cargos em posições 
estratégicas estivessem neles pela competência e pelo conhecimento do 
assunto, seria muito bom... (profissional nº 22).  
   
A necessidade de “invenção” de novas práticas para a assistência em saúde mental 

foi apontada por Franco Basaglia, que afirmava que a doença mental tinha que ser 

colocada “entre parênteses”, para que o foco de atenção fosse a pessoa, em seu contexto 

histórico e social, entretanto, o que se observa, muitas vezes, em decorrência dessa 

crítica, é a negação da “doença”/sofrimento da pessoa. Ela (a doença) foi colocada entre 

parênteses e esquecida ou encoberta por um véu ideológico que a recobre por meio de 

uma falsa consciência de que pode ser extinta por meio de um combate abstrato à 

exclusão social do doente mental. Utilizando-se, muitas vezes, do discurso 

antimanicomial, negligencia-se o sofrimento psíquico e minimizam-se as dificuldades 

que se apresentam concretamente por meio de uma idealização da loucura. Nesse 

interregno, “os ideólogos organicistas” apregoam suas teorias de determinação genética, 

a manutenção do atendimento centrado na internação e no medicamento e até o 

eletrochoque (Campos, 2001).  

Como resultado dessa dificuldade em discutir e propor uma clínica – práticas 

assistenciais realizadas por diferentes profissionais com objetivo de tratamento e 

reabilitação -  encontra-se, freqüentemente, serviços que acentuam a dissociação 

apresentada pelos usuários: “remédio é com o psiquiatra, escuta é com o psicólogo, 

trabalho é com o terapeuta-ocupacional. Intercorrência clínica, outra: não é conosco. 

Surto? Vai ter que internar.” (Campos, 2001, p. 103). Assim, desenvolvem-se práticas 

esvaziadas de sentido, burocratizadas, alienadas e que refletem as dificuldades que os 

trabalhadores da saúde encontram para se inserirem como sujeitos na sociedade. Em 

decorrência, há que se encontrar dificuldades para que os usuários se percebam como 

sujeitos de sua própria vida e da sociedade.  
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Às práticas de trabalho nas equipes de saúde mental, correspondem saberes que as 

legitimam. No sistema hegemônico de construção do conhecimento e definição das 

práticas médicas, o positivismo, há a pressuposição da universalidade, seja dos resultados 

da produção de conhecimentos, seja dos métodos/estratégias de intervenção, uma vez que 

ambas estão referidas a um sujeito (objeto do conhecimento e do trabalho) também 

universal. Nesse sistema, a equipe é um conjunto de profissionais portadores de um saber 

técnico específico, reunidos e subordinados a uma coordenação ou chefia. As ações são 

individuais e, somadas, resultam num processo de trabalho compartimentalizado, onde 

cada profissional é responsável por uma “parte” ou etapa.   

Ao reconhecer os processos de trabalho como processos sociais que são 

constituídos por diferentes sujeitos em diferentes contextos que, por sua vez, constituem 

diferentes realidades históricas e culturais que não podem ser consideradas isoladamente, 

sob o risco de não se apreender a sua mútua determinação, o significado do trabalho em 

equipe é visto em outra perspectiva: trata-se de projetos delineados mais ou menos 

explicitamente, mas sempre coletivos, integrantes de uma realidade concreta – 

determinados e determinantes dessa realidade. Assim, a dinâmica de trabalho 

evidenciada nesta tese - de centralizar as condutas terapêuticas em torno do trabalho 

médico e de reduzir os demais trabalhos a uma parcela deste trabalho que é delegada para 

outros profissionais com o objetivo de torná-la mais eficiente - está referida a 

determinações internas, como o número restrito de trabalhadores que possibilitariam um 

enfoque psicossocial na assistência (assistente sociais, terapeutas ocupacionais, entre 

outros), à carência de formação especializada para trabalhar em saúde mental, numa 

perspectiva atualizada da Reforma Psiquiátrica, assim como a determinações externas, 

como o saber médico-psiquiátrico hegemônico na formação dos profissionais e que 

também se desdobra na influência da indústria farmacêutica sobre a formação e as 

práticas médicas, aos contratos de trabalho temporários, ausência de coordenador técnico 

nas equipes, gerência imposta por indicação política e que, por vezes, não respeita sequer 

critérios mínimos de formação profissional na área, entre outros que, no limite, referem-

se à manutenção e efetivação da lógica do capital na determinação das práticas na área da 

saúde. 

Entretanto, não se pode apreender essas determinações como fatos estáticos ou 

imutáveis. A dinâmica das relações é contraditória: as determinações que imprimem a 

lógica da centralidade do trabalho médico nas práticas terapêuticas também operam, no 

seu reverso, a possibilidade de que os limites desse processo de trabalho sejam 
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evidenciados pelas equipes, gestores e usuários e, a partir disso, outras práticas se 

constituam. A crítica e auto-crítica possibilita uma tomada de decisão que incrementa 

determinado processo ou modifica-o, conforme observa-se no relato abaixo:  

O poder médico, ainda que não esteja oficialmente nos cargos, ele é forte 
por detrás dos cargos. [...] quem interna e quem dá alta são os médicos, não 
tem como mudar isso! E tem muitos outros profissionais que estão aliados a 
eles nessa forma de ver e tratar o portador de transtornos mentais. Eles têm 
muita força não só por eles, mas porque todos dão essa força, até por 
comodismo. E também tem muita gente em cima do muro, porque eu acho 
que não dá pra você se aliar a duas coisas, que são completamente 
diferentes, por exemplo tem pessoas que dizem que acham ótimo ter hospital-
dia, CAPS, dizem que isso é importante e tal, mas trabalham de forma que o 
paciente fique lá tomando remédio direto pra não dar trabalho... quer dizer, 
ou você muda o seu referencial de tratar ou você não muda! Eu não conheço 
aqui em Cuiabá nenhum médico que trabalha com o referencial da Reforma 
Psiquiátrica, aqui eles são ainda muito tradicionais e têm um poder muito 
grande! (profissional nº 12) 
 

Conforme apontado no relato acima, a ocupação de cargos de coordenação 

administrativa dos serviços que desenvolvem assistência de saúde mental por outros 

profissionais (não-médicos) não implica em abordagem terapêutica que critique ou 

supere a abordagem médico-psiquiátrica; seja porque os cargos de gerência e/ou 

coordenação referem-se exclusivamente aos aspectos administrativos institucionais, seja 

porque quando se propõe a incluir alguma abordagem técnica, o faz de forma 

equivocada, pela carência de domínio técnico especializado. Assim, à ausência formal de 

coordenação do processo assistencial, observada nas equipes, acrescenta-se a tradicional 

subordinação dos demais profissionais da saúde ao trabalho médico que, mesmo que 

informalmente, gerenciam o trabalho assistencial em saúde (Pires, 1998), e a dificuldade 

de outros profissionais (com precária capacitação especializada) em dominarem 

instrumentos de trabalho diferentes dos referidos ao modelo médico-psiquiátrico 

(medicação/internação) que possam constituir modelos de atenção diferentes e contra-

hegemônicos. Assim,  a realidade analisada apresenta uma coordenação informal do 

processo terapêutico das equipes situada na categoria médica que imprime, nesse 

processo, a marca do modelo médico-psiquiátrico.   

Já abordei as dificuldades de capacitação dos profissionais não-médicos para 

trabalhar na área de saúde mental, observada neste estudo. Os relatos abaixo dão conta da 

“improvisação” relacionada à contratação dos mesmos, quando não era exigido nenhum 
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critério técnico-profissional mas, ao contrário, essa escolha muitas vezes referia-se à 

comodidade pessoal dos profissionais: 

Eu nunca tinha pensado em trabalhar em psiquiatria [...] acabei vindo 
trabalhar aqui porque, na época da minha posse do concurso, eu precisava 
trabalhar à noite e só tinha vaga de dia nos outros setores, eu não podia 
trabalhar de dia porque tinha a minha filha pequena, eu precisava trabalhar 
à noite, aí surgiu uma vaga aqui à noite, e eu vim. [...] Não fiz nenhuma 
especialização (profissional nº 16). 
 
Eu fiz o concurso e eu me mudei pra cá. [Escolhi trabalhar aqui] 
primeiramente por questão financeira mesmo, porque... quando eu vim pra 
cá, aqui era o único lugar que pagava um salário igual ao que eu ganhava lá. 
[...] Não, não fiz especialização em saúde mental nem em outra área 
(profissional nº 14). 
 
Quando eu tomei posse tinha vaga para aqui e para o ... [...] eu moro aqui 
perto [...] eu já trabalhava na ... aqui perto, então eu vi assim, pelo fato de 
ficar perto.[...] me falaram que se eu não me adaptasse, eu poderia mudar, 
então eu vim... me adaptei... não teve problema nenhum. Tenho 
especialização [não na área de saúde mental] (profissional nº15).  
 

O que se destaca, a partir da análise dos dados é que a mera junção de profissionais 

de variadas formações numa equipe multiprofissional de uma instituição não-hospitalar, 

não garante uma organização do processo de trabalho orientada para a atenção 

psicossocial como propõe a Reforma Psiquiátrica, ou avanços na assistência em saúde 

mental, pautados pela reversão da lógica de atendimento médico-psiquiátrico (“modo 

asilar”). Ao contrário, a modificação do paradigma assistencial implica em 

disponibilidade (técnica, ética, política) dos profissionais para a construção de um projeto 

terapêutico participativo e democrático que inclui o usuário como sujeito e não mero 

objeto de intervenção e que relativiza as competências específicas dos profissionais num 

trabalho coletivo de assistência (Oliveira & Silva, 2000). Implica também em definições 

políticas de gestão que promovam uma reversão no modelo médico de atenção à saúde 

mental – investimento em serviços, contratação, capacitação e efetivação de pessoal para 

trabalhar em outra lógica de atenção, a Reforma Psiquiátrica. 
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3.6 - A cidadania: instrumento e finalidade do processo 
terapêutico na Reforma Psiquiátrica 

 
 

Um dos pressupostos fundamentais da Reforma Psiquiátrica relaciona-se à garantia 

dos direitos de cidadania aos portadores de transtornos mentais. Para se compreender a 

relação cidadania X doença/doente mental atualmente, aponto algumas peculiaridades 

dessa relação, desde o surgimento da Psiquiatria.   

Estudiosos afirmam que a institucionalização da Psiquiatria no mundo ocidental 

deu-se no contexto do Iluminismo, a partir do século XVII. A razão dos antigos gregos foi 

resgatada pelos filósofos dessa época e a irracionalidade, manifesta nos loucos, e em 

muitos outros tipos de “perturbadores da ordem”, era contida e corrigida nas prisões, 

escolas, casas de correção e casas de loucos que surgiram em toda a Europa nos séculos 

XVIII e XIX (Porter, 1990).  

Tendo surgido na França, após a Revolução Francesa, a psiquiatria instituiu-se sobre 

o pano de fundo de uma nova sociedade contratual, na qual “o louco é uma nódoa. 

Insensato, ele não é sujeito de direito; irresponsável, não pode ser objeto de sanções; 

incapaz de trabalhar ou de servir, não entra no circuito regulado das trocas” (Castel, 1978, 

p.19).  

Muitos estudos já foram realizados sobre o processo de desenvolvimento desse ramo 

da ciência médica e, apesar da possibilidade da existência de diferentes interpretações 

desse processo, decorrentes dos diferentes paradigmas e critérios de verdade adotados 

nesses estudos e por esses estudiosos um fato, entretanto, apresenta-se de forma 

inequívoca: a Psiquiatria só se desenvolveu após a criação dos asilos, ou seja, surgiu 

como conseqüência da superlotação dos asilos europeus. Castel (1978) afirma tratar-se de 

uma “reforma administrativa”, como o próprio Philippe Pinel referiu-se à sua obra. O 

isolamento do mundo exterior, a constituição de um novo ordenamento interno e peculiar 

ao hospício, com a finalidade de correção pedagógica dos internados, eram as bases para a 

imposição da ordem, a temática principal no trato com os alienados. A respeito da 

cientificidade da Psiquiatria, Castel (1978, p.117) afirma que este novo ramo da ciência 

não provocou nenhuma mudança na organização do saber médico que se constituía, 

entretanto, “soube marcar, com o selo médico, práticas que dizem mais respeito às 

técnicas disciplinares do que às operações de exploração clínica da medicina moderna”. 
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Foi, portanto, neste cenário dos primórdios da modernidade, no qual o homem 

ocupava a centralidade, a partir do deslocamento de Deus do centro do Universo e no qual 

a racionalidade humana era reconhecida como a única possibilidade de construção do 

conhecimento, que surgiu e se institucionalizou a Psiquiatria.  

O pressuposto da igualdade, na nova ordem jurídica institucional burguesa que se 

instalava, determinava uma nova função para o Estado. A Nova Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão estabelecia a assistência pública que seria determinada por lei, 

de acordo com a natureza do problema e a necessidade de intervenção (Castel, 1978). A 

ordem asilar proposta na tecnologia pineliana adquiria, nesse contexto, a sua significação 

no trato com os alienados. A cidadania era então um atributo dos iguais – racionais, 

normais. Aos alienados – despossuídos de razão - não se cogitava a cidadania, essa 

entendida como cidadania política liberal, de participação nas decisões sociais.  

A complexidade do conceito de cidadania é consensualmente reconhecida. Carvalho 

(2002), ao analisar a cidadania no Brasil, afirma que uma cidadania plena está 

relacionada a um ideal inatingível desenvolvido pela cultura ocidental, entretanto, não é 

mera utopia desvinculada da realidade, uma vez que se aplica como parâmetro de 

avaliação da qualidade da cidadania em cada local e momento histórico. Por cidadania 

plena, este autor compreende uma combinação de liberdade, participação e igualdade.   

Atualmente admite-se, quase que automaticamente, uma relação de cidadania com 

direitos. Cidadão pleno seria aquele indivíduo titular dos direitos civis (liberdade, 

igualdade perante a lei e direito de propriedade), políticos (participação no governo da 

sociedade) e sociais (participação na riqueza coletiva). A classificação das dimensões de 

cidadania proposta por Marshall, que se tornou clássica e que teve por base a história da 

Inglaterra, propõe uma evolução linear, em forma de pirâmide onde, a partir da base, 

inicialmente surgem os direitos civis, em seguida os direitos políticos e, por último, os 

direitos sociais (Carvalho, 2002). Embora sujeita a críticas, essa classificação é ainda 

atualmente uma linha teórica significativa para a compreensão dos direitos de cidadania 

ao longo da história.      

Uma dimensão intrínseca de cidadania é a sua relação com o Estado-nação e o seu 

surgimento vincula-se diretamente à concepção liberal do Estado. Vieira (2001, p.220) 

afirma que “os direitos de cidadania são direitos exercidos no interior de um Estado-

nação. Tradicionalmente, o Estado nacional é o lar da cidadania”.  

Demo (1995) também afirma essa relação - cidadania e Estado - e, inclusive, 

explicita as diferentes concepções de cidadania e direitos num Estado Capitalista e 
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Socialista. Essa relação torna-se bastante complexa ao se considerar o estágio atual do 

capitalismo mundial, a “era da globalização” e o predomínio das políticas neoliberais, 

como será abordado a seguir, na sua relação com as políticas sociais.  

No Brasil, segundo aponta Carvalho (2002), houve uma inversão da lógica e da 

seqüência descrita por Marshall. Em nosso País, paradoxalmente, os direitos sociais foram 

implantados primeiro, em um período de repressão dos direitos políticos e de redução dos 

direitos civis (Era Vargas); os direitos políticos (aumento acentuado dos eleitores) foram 

expandidos num período ditatorial e os direitos civis continuam ainda hoje inacessíveis 

para a maioria da população. Portanto, “a pirâmide dos direitos foi colocada de cabeça 

para baixo”. Embora esse mesmo autor considere que não há uma única via de construção 

do processo de cidadania (garantia de direitos), nem que essa trajetória brasileira possa ser 

assim tão simplificada, essa inversão deve resultar em diferenças qualitativas importantes 

na concepção de cidadania. Uma das conseqüências dessa inversão peculiar no caso 

brasileiro, apontada pelo autor, é o fortalecimento do Executivo, na conformação dos três 

poderes da República.  

Os tipos de cidadania propostos por Demo (1995) são: a) Cidadania Tutelada 

característica do capitalismo perverso, onde o mercado é o regulador absoluto das 

relações sociais, o Estado é mínimo, conforme a ideologia liberal e as políticas sociais são 

setoriais, residuais e têm a função de controle e desmobilização. b) Cidadania Assistida, 

característica do welfare state, onde o mercado é o regulador final das relações sociais, o 

Estado é máximo, a ideologia é o neoliberalismo e as políticas sociais são setoriais, 

assistencialistas e visam ampliar os direitos sociais. c) Cidadania Emancipada, 

característica de uma sociedade alternativa, onde o mercado é o meio ou instrumento para 

a cidadania, o Estado tem o tamanho necessário e legítimo, a ideologia é democrática e as 

políticas sociais são matriciais e visam ao desenvolvimento humano sustentado. Torna-se 

evidente o caráter utópico, se comparado à realidade brasileira, da cidadania emancipada 

definida por este autor.     

Ao relacionar as três diferentes concepções de cidadania propostas por Demo (1995) 

ao processo histórico brasileiro de aquisição de direitos, descrito por Carvalho (2000), 

compreende-se que a predominância da cidadania assistida, nas últimas décadas do 

processo político-social brasileiro, pode ser decorrente da inversão da pirâmide dos 

direitos e do fortalecimento do executivo.  

Analisando as políticas sociais no contexto das políticas neoliberais na América 

Latina, Laurell (1997), afirma que a reestruturação do Estado exigida pelo paradigma 
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liberal acontece de forma muito diferente, e produz efeitos, nessa região, muito 

diferenciados daqueles que ocorrem nas regiões centrais do capitalismo. Trata-se aqui, do 

capitalismo selvagem. A pobreza maciça, aliada ao subemprego e desemprego crescentes 

e a canalização de recursos públicos para o setor privado, acarreta insuficiência e falência 

dos serviços públicos. Por isso afirma, estamos nos distanciando do universalismo dos 

direitos sociais e, “saindo do século XX, mas para entrar no século XIX, ressuscitando o 

Estado assistencialista” (p.174). 

Para compreender a importância, o significado e a concepção de cidadania presente 

na Reforma Psiquiátrica Brasileira, situo esse movimento inicialmente no conjunto do 

processo de redemocratização que ocorreu no País a partir do final na década de 80, como 

já mencionado anteriormente. A crítica ao modelo de assistência à saúde mental e ao 

papel dos trabalhadores dessa área, desenvolvida no conjunto do processo de crise política 

característico do final do período ditatorial implantado na década de 60 foi, como 

afirmado anteriormente, a primeira fase do movimento de Reforma Psiquiátrica 

Brasileira.  

Luz (1994) chama a atenção para o conflito entre forças políticas conservadoras e 

moderadas, na década de 80, em torno da ampliação da “abertura democrática”. A 

reorganização do País em direção a um estado de direito era o cenário do movimento de 

Reforma Sanitária.  

No Brasil, a história de vinculação do direito à saúde ao trabalho, principalmente ao 

trabalho urbano e ao emprego formal, foi criticada nesse contexto e essa crítica adquiria 

destaque no cenário de recessão econômica da época, que colocava à margem dos 

serviços de saúde segmentos cada vez maiores da população, em vista do desemprego e 

subemprego. Analisando esse período, Luz (1994, p.136) afirma que  

a percepção social da saúde como direito de cidadania é um dado novo na 
história das políticas sociais brasileiras. Essa percepção é fruto dos 
movimentos sociais  de participação em saúde do fim dos anos 70 e início dos 
anos 80. Nesse sentido, a própria reforma sanitária pode ser vista como um 
elemento novo no cenário político do país, na busca de instauração de uma 
política de saúde inédita. [...] a noção de saúde tende a ser socialmente 
percebida como efeito real de um conjunto de condições coletivas de 
existência, como expressão ativa – e participativa – do exercício de direitos de 
cidadania, entre os quais o direito ao trabalho, ao salário justo, à 
participação nas decisões e gestão de políticas  institucionais. 
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A mesma autora afirma (p. 137) que a Reforma Sanitária se imbricava diretamente 

na construção da nova ordem social democrática e, “opor-se à Reforma ou negar a 

necessidade de implantá-la era opor-se à realização da transição política”.  

A Reforma Psiquiátrica, no Brasil, como afirmou-se anteriormente, foi 

desencadeada num momento de intensa mobilização social pelo retorno da ordem 

democrática e foi fortemente influenciada por movimentos de reforma na assistência 

psiquiátrica na Europa e nos EUA, a partir da segunda metade do século XX.    

Birman (1992), analisando esses movimentos europeus e norte-americanos de 

reforma da assistência psiquiátrica, na suas limitações e possibilidades de afirmação da 

cidadania dos doentes mentais, afirma que os movimentos reformistas denominados 

comunidade terapêutica e psicoterapia institucional tinham como característica estar 

circunscritos às instituições psiquiátricas e admitir a participação social dos internados 

naquela micro-sociedade. Desta maneira, esses movimentos não superavam o limite 

fundante da psiquiatria – a impossibilidade de inserção da loucura no espaço social que 

havia sido conformado excluindo-a - e a cidadania encontrava este limite intransponível. 

A psiquiatria de setor (França) e a psiquiatria comunitária (EUA) visavam à 

ampliação desses movimentos em direção ao espaço social e o último visava ao 

estabelecimento de práticas psicopedagógicas de saúde mental com objetivos preventivos. 

Nele, segundo Birman (1992, p.86),   

o projeto político de produção de saúde mental se identificou diretamente com 
o projeto de produção do cidadão ideal para o espaço social [...] o discurso 
psiquiátrico se estabeleceu como regulador ativo da marginalidade social e 
como instituinte das regras básicas da cidadania. [Portanto,] a tentativa de 
ruptura da psiquiatria com o espaço asilar teve como contrapartida a 
produção de uma ordem social asilada pela psiquiatria, onde essa regularia a 
produção de cidadania.      

 

Por último, a psiquiatria democrática italiana que, segundo Birman (1992, p.86), 

“chocou-se diretamente com o registro da exclusão social da loucura”, promovendo a 

desalienação asilar da loucura com a inserção desta no espaço social; “pretendia-se 

restaurar a cidadania da loucura, que teria sido retirada após séculos de exclusão social e 

de violência psiquiátrica”. Desta maneira, a loucura foi compreendida como uma forma 

de alienação social e o projeto político de cidadania para os loucos seria a própria 

estratégia para o seu reconhecimento como sujeitos de razão e de vontade. Esse 

movimento italiano também denominado de desinstitucionalização influenciou de 

maneira marcante a trajetória da Reforma Psiquiátrica no Brasil.   
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Sobre a relação entre a utilização de neurolépticos inseridos como instrumento na 

assistência psiquiátrica, a partir dos anos 60, e a cidadania, ainda Birman (1992) afirma 

que a utilização desses medicamentos apresentou a possibilidade de realização do sonho 

alienista de corrigir o “defeito natural” existente na origem da doença mental. Admitindo 

a loucura como enfermidade, os psiquiatras, assim como os primeiros alienistas, 

compreendiam a loucura/doença mental como objeto da medicina psiquiátrica e 

referenciada a uma ordem biológica de causa e tratamento. Nessa perspectiva, a regulação 

dos sintomas da loucura (pela utilização de neurolépticos) seria a condição necessária 

para o sujeito inserir-se no espaço social como cidadão. A loucura deveria ser silenciada 

pela farmacologia para que pudesse emergir a razão e o sujeito/cidadão.  

No contexto social brasileiro, a partir dos anos 80 e sob influência de todos esses 

movimentos mundiais de reforma e, internamente, da crítica da ditadura militar e do 

conseqüente processo de redemocratização, a cidadania passou a fazer parte do 

vocabulário de todo movimento social de vanguarda e também nas áreas da saúde e da 

saúde mental.  

Devemos reconhecer que o lento e arrastado processo de reorganização da sociedade 

brasileira em direção ao estado de direito, característico desse período, foi eficaz no 

sentido de absorver importantes demandas sociais da população, traduzindo-as para a 

norma legal (haja vista a própria promulgação da Constituição Cidadã, de 1988), 

entretanto, a produção de respostas efetivas a essas demandas, é bastante tênue, mesmo 

tendo-se passado mais de 20 anos.  

A referência à cidadania dos doentes mentais está presente nos textos das três 

Conferências Nacionais de Saúde Mental realizadas no Brasil a partir do final do século 

XX (1987, 1992 e 2001) e em inúmeros textos de articuladores técnico-políticos 

envolvidos com o processo de Reforma Psiquiátrica Brasileira nesse período. Nessa 

produção teórica, a cidadania é abordada com enfoques diversificados, referenciados, 

principalmente, aos diferentes momentos/ fases da trajetória da Reforma Psiquiátrica.  

Uma característica fundamental do novo “local social” da loucura/doença mental, 

identificada nessa produção teórica e relacionada diretamente a essa possibilidade de 

cidadania para os doentes mentais, é a substituição dos termos “doença” e “doente 

mental” por “sofrimento psíquico” e “pessoas portadoras de sofrimento psíquico”. Essa 

diferença pretendeu (e pretende) ir além de uma mera adequação técnica ou semântica. 

Trata-se, como consta na descrição dos marcos conceituais da 2ª Conferência Nacional de 

Saúde Mental, de “construir uma mudança no modo de pensar a pessoa com transtornos 
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mentais em sua existência sofrimento, e não apenas a partir de seu diagnóstico” (Brasil, 

1992, p.11), contextualizando o processo saúde/doença mental e vinculando o conceito de 

saúde ao exercício da cidadania.      

Adotando-se a trajetória descrita por Amarante (1995) abordada anteriormente, a 

produção sobre o debate da cidadania na sua relação com a doença mental, na segunda 

fase da Reforma Psiquiátrica (institucionalizante), período compreendido principalmente 

na década de 80, enfatiza o debate em torno das questões jurídicas, legislativas e as 

relacionadas ao macro modelo assistencial (Reforma Sanitária, Constituição Federal, Lei 

Paulo Delgado), todas referenciadas a uma mudança macro organizacional que garantiria 

os direitos de cidadão ao louco. Isso tem a ver com o momento político – abertura, ânsia 

(e ingenuidade) dos movimentos populares organizados em buscar garantir nos textos 

legais e oficiais os direitos civis e sociais. Sabemos hoje que não basta a garantia legal ou 

o documento oficial, cidadania conquista-se no cotidiano, nas relações diárias, micro e 

macro. 

Num estudo sobre a cidadania de doentes mentais no contexto do SUS, Pitta & 

Dallari (1992), denotando a influência do segundo momento da Reforma Psiquiátrica 

(institucionalizante), afirmam que a primeira sinalização do caminho para que os doentes 

mentais conquistassem a cidadania seria o estabelecimento do novo modelo de 

organização dos serviços de saúde, a partir da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, que descentralizava as ações e municipalizava os serviços. Essas autoras 

compreendiam que a definição local das políticas e a participação da população no 

controle das ações de saúde em todos os níveis, como se prevê no SUS, seria a 

possibilidade constitucionalmente apresentada para que a cidadania dos doentes mentais 

fosse reconhecida. Entretanto, apesar de afirmarem que o poder local é o único cenário 

onde tal conquista pode ser efetivada, chamam a atenção para o fato de que a cidadania 

compreendida como o exercício de um poder político de participação na vida social é um 

direito a ser diariamente conquistado.  

A necessidade de mudança dos códigos legais de interdição e de tutela dos doentes 

mentais, a necessidade de revogação da legislação de exceção que pairava sobre os 

portadores de sofrimento psíquico, eram assuntos de alguns dos articuladores da Reforma 

Psiquiátrica (Delgado, 1992; Padrão, 1992), que propunham que as medidas de 

incapacidade fossem graduais e relativas, considerando-se as situações individuais. 

Também discutiam a pertinência de legislação específica de saúde mental que assegurasse 

os direitos de cidadania aos portadores de sofrimento mental e a incorporação de 
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modalidades terapêuticas de integração ou reintegração social. Segundo Padrão (1992, p. 

14), “incorporando-se essas categorias à base de sustentação jurídica e institucional da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira, conforma-se o quadro de exigências operacionais, legais 

e administrativas para sua realização e aprofundamento”.  

As macro mudanças legislativas, jurídicas e administrativas eram, portanto, nesse 

período institucionalizante da Reforma Psiquiátrica, consideradas necessárias e, até 

mesmo a garantia de operacionalização de novas práticas assistenciais/terapêuticas. Tal 

processo (modo de ver e encaminhar) era determinado pelos “ventos democráticos” que a 

sociedade brasileira tanto buscava após um período de ditadura militar. Considerando-se a 

exclusão a que foram relegados os loucos ao longo da história, admitia-se que a sua 

afirmação legal/formal como cidadãos e a abertura dos muros das instituições, fossem 

medidas suficientes para vencer o estigma estabelecido na relação da sociedade com os 

loucos, desde o início da história da psiquiatria. Assim, o movimento de Reforma 

Psiquiátrica, nos anos 80, ingênua e idealisticamente, admitia a cidadania como 

relacionada ao resgate da dívida social para com os loucos. Excluídos socialmente ao 

longo da história, bastaria, pois, que a sociedade abolisse as formas institucionais 

concretas de exclusão – leis restritivas, manicômios, grades – e identificasse “os loucos” 

como cidadãos iguais perante a lei, para que os seus direitos de cidadania fossem 

garantidos.  

Analisando esse período da Reforma Psiquiátrica, Bezerra Jr. (1994) afirma que a 

perspectiva de cidadania como sinônimo de igualdade e liberdade apresenta pelo menos 

dois equívocos: primeiro: a exclusão pode ser muito mais refinada e sutil (e mais eficaz) 

do que os muros e grades concretamente identificados no tecido social e, segundo, o 

princípio da igualdade pode se configurar como injusto. Não é justo tratar a todos 

igualmente, é necessário identificar e respeitar as diferenças, pois “sempre haverá aqueles 

para quem a vida é mais difícil, o sofrimento mais penoso e a necessidade de ajuda mais 

constante” (p.187). 

A partir de análises que buscam ir além da mera afirmação dos direitos de cidadania 

como a necessidade daquele momento para a melhoria da assistência aos doentes mentais, 

Birman (1992), Bezerra Jr (1992) e Delgado (1992), destacam a situação aparentemente 

paradoxal implícita na relação cidadania & doença mental tão presente nos discursos da 

Reforma Psiquiátrica. Tal paradoxo explicita-se na concepção de que a cidadania, 

fundada em princípios liberalizantes, pressupõe a liberdade e a igualdade como seus 

atributos básicos, enquanto que a assistência (médica, jurídica) ao doente mental 
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pressupõe o amparo social do Estado, muitas vezes incluindo a interdição e a imposição 

de um tratamento baseado na negação de direitos civis (liberdade). Esse mecanismo de 

exclusão foi estruturante na Psiquiatria, como já referido anteriormente. E, em sendo 

estruturante, negá-lo significaria, no limite, negar toda a “instituição-Psiquiatria”.  

Birman (1992), destacando que o movimento de Reforma Psiquiátrica é muito mais 

amplo do que uma nova conformação da assistência psiquiátrica, afirma que este busca 

“delinear um outro lugar social para a loucura na nossa tradição cultural” (p.72), pois foi 

no próprio reconhecimento do louco como doente/enfermo e, portanto, com direito a 

tratamento, que a sociedade ocidental, no início do século XIX, autorizou também a 

“destituição correlata de seus demais direitos sociais, isto é, a sua condição de cidadania 

plena” (p.73). Trata-se, portanto, de algo muito mais profundo do que mudanças 

administrativas e legais, é uma “nova construção social/ cultural”, para um “novo objeto”. 

Não mais o doente mental a ser excluído da sociedade, mas a convivência com uma 

pessoa que pode ser radicalmente diferente dos padrões culturais, mas que, ainda assim, 

pode ter direitos de cidadania, ou seja, de estar “incluído” como sujeito de direitos nesta 

sociedade. Isso implica em alterações profundas nas relações sociais em geral, muito mais 

amplas do que modificações nas instituições que tratam os doentes mentais.      

Num terceiro momento da Reforma Psiquiátrica (o da desinstitucionalização), ao 

compreender a cidadania não mais como um atributo formal, mas um projeto aberto a ser 

construído cotidianamente e, após reconhecer que no Brasil, nos anos 80 (e ainda hoje), o 

mais importante não era reivindicar os direitos de cidadania, mas construir essa 

cidadania, tornou-se menos importante a oposição entre “alternativos” e 

“institucionalistas” e admitia-se mais livremente a necessidade de desconstrução do 

manicômio em todas as suas estruturas – internas e externas. A Reforma Psiquiátrica 

passou a ser compreendida como um interlocutor indispensável no processo de construção 

da cidadania brasileira (Bezerra Jr., 1994).   

Sinalizando para diferenças significativas, tanto no que se refere à necessidade de se 

buscar no cotidiano e nas micro-relações a possibilidade de construção de cidadania para 

os doentes mentais, tanto para o fato de que instituições e técnicas não definem ou não 

asseguram direitos de cidadania para doentes mentais, Saraceno (2001) afirma a 

possibilidade de construção de cidadania dos doentes mentais como meta e instrumento 

de reabilitação psicossocial. Este mesmo autor afirma a necessidade de se compreender 

que os seres humanos, os doentes mentais inclusive, atuam em três cenários: habitat, rede 

social e trabalho com valor social. A habilidade ou “desabilidade” para os exercícios 
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contratuais nessas três esferas de relações é o que deve ser analisado quando se tem em 

mente a reabilitação. A habilidade do indivíduo em efetuar plenamente suas trocas nesses 

três cenários é a medida de exercício de sua cidadania, segundo este autor.  

Ainda nessa direção crítica sobre as técnicas e tecnologias de reabilitação, Saraceno 

(2001) afirma a necessidade de que um programa de reabilitação tenha como meta, muito 

mais do que “habilitar” doentes mentais a fazer cinzeiros, pintar telas ou tocar piano, 

atividades comuns de terapia ocupacional em serviços de saúde mental. Deve ter como 

meta o aumento da contratualidade do indivíduo nos três grandes cenários – casa, trabalho 

e rede social. A técnica ou tecnologia em si, não tem nenhum sentido, se não estiver 

inserida e compondo um marco político, organizacional e estrutural no qual se 

compreende a saúde e a doença mental em um determinado local. A partir dessa aderência 

ao tecido social concreto e à busca de plena contratualidade nos três cenários é que se 

concretiza a plena cidadania em serviços de reabilitação psicossocial.  

O discernimento necessário entre reabilitação psicossocial e entretenimento, 

também é ressaltado por Saraceno (2001). Observo cotidianamente em serviços de saúde 

mental orientados pela Reforma Psiquiátrica, alguns equívocos relacionados à função 

terapêutica, objetivos e execução de “atividades de terapia ocupacional”, sejam elas 

artísticas, como dança, teatro ou pintura, sejam relacionadas à produção de 

objetos/mercadorias (como cinzeiros, panos de prato, tapetes ou outros) com finalidade 

comercial. Em minhas experiências, é comum a compreensão, pelos técnicos, de que as 

atividades têm por objetivo o entretenimento, a ocupação, o preenchimento do tempo de 

ócio dos usuários destes serviços. Saraceno (2001) afirma que a palavra entretenimento, 

em sua origem latina, significa manter dentro – neste caso, dentro da cultura psiquiátrica 

que reproduz a enfermidade ao invés de produzir saúde. Portanto, afirma, reabilitação 

psicossocial significa romper com esse “adestramento físico e mental” que muitas vezes 

predomina nos serviços para tomar a direção do desenvolvimento de potencialidades nos 

cenários da casa, do trabalho e da rede social, que nada mais é do que o exercício pleno da 

cidadania.        

No cenário positivista e funcionalista que predomina em nossa sociedade para 

explicar e determinar as relações saúde x doença mental, a relação cidadania & doença 

mental torna-se um enigma indecifrável ou uma barreira intransponível. A percepção dos 

fenômenos mentais e sociais aprisionados numa perspectiva evolucionista linear 

composta de processos mecânicos é um fator limitante para que se compreenda as amplas 
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e diversas modalidades, etapas e possibilidades, seja do adoecer mentalmente, seja de 

exercer a cidadania.  

A Psiquiatria – ciência e prática – funda-se sobre o irreconciliável paradoxo da 

doença mental versus cidadania, pois apreende a doença mental a partir de uma ordem ou 

norma desqualificadora. O ser humano desprovido de razão e, portanto, de direitos – 

doente mental – não pode aspirar à condição de exercício de direitos. Há uma contradição 

intransponível nessa perspectiva.   

A Reforma Psiquiátrica que além de redefinir práticas terapêuticas e administrativas 

no trato com pessoas que sofrem mentalmente, admite (pelo menos ao nível do discurso 

oficial programático) um novo lugar social para o sofrimento mental, pode ousar a busca 

de uma outra relação, a da doença mental e cidadania.                                                                           

A ampliação da compreensão da cidadania, não mais restrita ao reconhecimento de 

direitos, mas ao “processo ativo de ampliação da capacidade de todos e de cada um 

agirem de modo livre e participativo” (Bezerra Jr., 1992, p. 124), permite e compõe a 

idéia de loucura/doença mental não mais como defeito, falha ou desqualificação. 

Entretanto, as condições sociais a partir das quais é possível (ou impossível) a 

concretização dessas construções teóricas exigem aprofundamento conceitual e auto-

crítica, além de condições objetivas que permitam o seu desenvolvimento. É desse 

momento de dificuldade relacionada a uma determinação pragmática dos objetivos de 

serviços de saúde mental e da necessidade de se manter uma utopia de maior 

solidariedade humana que se está falando quando se aborda a cidadania de doentes 

mentais. 

A superação das práticas custodiais características do modelo médico de atenção 

psiquiátrica e situadas prioritariamente no hospital psiquiátrico, rumo ao 

desenvolvimento de modos de cuidar/tratar voltados para a atenção psicossocial é algo já 

bastante difundido no discurso do movimento de Reforma Psiquiátrica brasileira. 

Entretanto, serviços como Hospital-Dia, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e 

Ambulatórios, presentes na realidade estudada, apenas facilita, mas não garante a 

execução desse projeto terapêutico inovador.  

Conceitos como cidadania, autonomia e socialização se apresentam ainda de modo 

bastante conflituoso diariamente, no cotidiano das equipes de saúde mental, nas suas 

relações com os usuários. As concepções de sujeito autônomo, tendo-se em vista um 

processo de reabilitação psicossocial, por exemplo, podem ser bastante divergentes, 

como aponta Saraceno (1999). Portanto, podemos observar concepções teóricas das mais 

 276



reducionistas às mais ampliadas, nesse aspecto. Das observações realizadas, podemos 

considerar alguns exemplos de extremo reducionismo desses conceitos, em situações de 

cuidado em serviços abertos que poderiam, entretanto, ser canalizadas para um grau 

elevado de participação e decisão dos sujeitos/usuários se estivessem inseridas em 

projetos terapêuticos democráticos:  

 
Relato de Observação - Serviço Nº 2 – O enfermeiro e o psicólogo trouxeram 
pipoca e limão, para que os usuários fizessem um lanche. Explicam que de vez 
em quando planejam isto às sextas-feiras, com ou sem a participação dos 
usuários nessa decisão. Eles se dividem na atividade de preparação. O 
enfermeiro determinou: quem prepararia a pipoca e o suco; quem faria a 
limpeza; como todos deveriam ser servidos. Foi preparada a pipoca e em 
seguida feito o suco. O enfermeiro permanecia na porta da copa, controlando 
para que ninguém se servisse antecipadamente da pipoca, enquanto o suco 
não estivesse pronto. Num momento em que o enfermeiro saiu da porta, uma 
usuária serviu-se de pipoca e saiu da copa. Em seguida foi repreendida 
publicamente (dedo em riste) pelo enfermeiro por isto. Pronto o suco, foi 
colocada uma mesa separando a copa da sala. Dois usuários que serviam o 
suco e a pipoca ficavam do lado de dentro da copa, junto com o enfermeiro, 
os demais, do lado de fora, pegavam da mesa as canecas com o suco e pipoca 
e permaneciam na sala comendo. Os diálogos eram raros e fragmentários.  

 
Relato de Observação – Serviço Nº  1 – Uma usuária apresenta-se à recepção 
como primeira consulta, é então encaminhada para “colher a história” com o 
enfermeiro. Resumo: Mulher, 49 anos, residente em Cuiabá, acompanhada 
por amiga/vizinha, conta que trabalha como babá e doméstica desde os 12 
anos de idade, morando em casa de estranhos. Nunca teve carteira de 
trabalho e nunca, em toda a sua vida, recebeu salário em dinheiro, somente de 
vez em quando algum trocado para cigarro, doces ou outras miudezas. Há 10 
anos mora com uma família para a qual trabalhava em troca de abrigo, 
comida e roupas. Morava em um quarto nos fundos da casa. A vizinha 
informa que há alguns meses ela vem apresentando “comportamento 
diferente”, não faz os afazeres domésticos como deveria, é grosseira com a 
“patroa”, não obedece às ordens, às vezes dorme o dia todo. Em vista disso, a 
patroa não a quer mais, porém, não tem para onde encaminhá-la, uma vez 
que ela não tem nenhuma família conhecida. Tem aparência de deficiente 
mental (grau leve), uma dificuldade moderada de expressar-se, porém 
compreende todas as perguntas feitas, diz que a patroa é que é agressiva com 
ela, por isso rebelou-se não trabalhando mais. Faz tratamento com 
cardiologista há vários anos. A vizinha solicita aposentadoria, uma vez que 
ela “não está bem e não tem como se manter sozinha”. Enfermeiro anota a 
história na folha de atendimento e a encaminha para o assistente social. Este 
relatou no prontuário: "Orientei para aguardar consulta médica à tarde. 
Orientei acompanhante sobre internação para conseguir aposentadoria". Li a 
anotação e pedi que o enfermeiro me esclarecesse sobre o seu significado. Ele 
disse: "Se ela internar, receberá necessariamente um CID/diagnóstico 
psiquiátrico e aí fica mais fácil o laudo pericial para aposentadoria”. 
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A perspectiva de sujeito-cidadão que se observa nos discursos técnico-políticos da 

Reforma Psiquiátrica parece bastante diferente da que se observa implícita nesses 

exemplos. Aqui, observa-se um usuário que não participa das decisões terapêuticas, 

desde as mais simples, como organizar um lanche no seu local de atendimento. Indaga-se 

se a dificuldade é do usuário ou do profissional nessas situações, uma vez que a 

autoridade exercida por este é tão evidente que não deixa nenhum espaço, sequer para o 

trânsito livre dos usuários, e que controla todos os participantes, tempos e espaços da 

atividade realizada, como se observa no primeiro registro de observação.   

No segundo, a situação de desfiliação ou vulnerabilidade relacional, aliada à 

precariedade do trabalho (Castel, sem data), é medicalizada para que possa ser absorvida 

pelo contexto assistencial. O complexo problema físico, emocional e social do “paciente” 

(ausência de vínculo familiar/relacional/afetivo, exploração sistemática da força de 

trabalho sem nenhuma garantia de seguridade social, provável deficiência mental, 

provável doença cardíaca), que resultou em uma “alteração” do comportamento – antes 

dócil e obediente para o atual insubmisso e “indolente” – é visto na perspectiva de que 

antes era “normal”, agora é “anormal”. Sendo “anormal”, deve ser traduzido para um 

código do diagnóstico médico para que possa ser abordado (contido) pela via da 

assistência e corrigido para que volte ao “normal”. Todas as expressões de dificuldades 

nas condições de vida são convertidas em sinais de uma doença. Não se tem aqui 

nenhuma problematização da condição de cidadania desse usuário. A uma situação de 

carência de direitos sociais será acrescida a internação psiquiátrica para a qual 

concorrerá, provavelmente, o status de periculosidade e estigma próprios dos “doentes 

mentais” que, devido ao grau de risco social, necessitam ser internados. Assim, estamos 

referidos nesse quadro à concepção de “cidadania tutelada”, pautada pela geração e 

manutenção de populações pobres que se mantêm à margem do sistema social, pelas 

políticas sociais de controle e desmobilização da sociedade (Demo, 1995). Mantém-se e 

aprofunda-se a desigualdade. A assistência está organizada para a manutenção precária 

da vida e, uma vez que essa não tem mais valor para o trabalho, pode ser descartada.  

A dramaticidade dessa situação ao mesmo tempo em que escancara os mecanismos 

perversos de exploração na esfera do trabalho, também desnuda a função dos serviços de 

atenção que, mesmo denominando-se “de atenção psicossocial”, estão claramente 

identificados ao controle social. Os profissionais/trabalhadores desses serviços estão 

atuando como agentes da repressão e da manutenção da ordem social e pouco referidos a 

uma auto-crítica sobre a sua função num aparato tradicionalmente repressivo na 
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sociedade (as instituições psiquiátricas). A percepção de si mesmo como cidadão é, 

portanto, esvaziada ou ausente nesses profissionais, como de resto é também em toda a 

sociedade atualmente.    

Nessas situações descritas e em várias outras, a complexidade social trazida pelos 

usuários era rapidamente administrada pela equipe, através da medicalização do 

problema, com a conseqüente anulação do sujeito-cidadão presente na situação. 

Entretanto, essa forma de resolução está distante daquela que preconiza a atenção 

psicossocial da qual nos fala a Reforma Psiquiátrica nos seus princípios e muito 

semelhante às práticas segregadoras, manicomiais e excludentes que se pretendia 

extinguir com a rede de serviços de saúde mental atual. Já abordei anteriormente nesta 

tese a situação contraditória em que se situam os profissionais de saúde mental que, 

percebendo-se como agentes vinculados à assistência tradicionalmente repressiva das 

instituições psiquiátricas, colocam-se em permanente conflito e buscam a superação 

dessas práticas construindo um novo paradigma a partir dessa crítica. Entretanto, o que 

depreendi, implícita ou explicitamente, dos relatos verbais e de observações das ações 

assistenciais dos profissionais que compõem as equipes estudadas, está relacionado a 

alienação de sua responsabilidade técnica, ética e política, como se pode constatar, por 

exemplo, no fato de que raros profissionais das equipes estudadas, participaram da 1ª 

Conferência Municipal de Saúde Mental, realizada em Cuiabá de 19 a 20/09/2001 e da 2ª 

Conferência Estadual de Saúde Mental de Mato Grosso, realizada também em Cuiabá, 

dia 30/10/2001. Muitos deles não sabiam sequer da realização de ambas ou 

desconheciam o seu significado. Um dos profissionais, referindo-se à Conferência 

Municipal de Saúde Mental, informou a um usuário, no seu local de trabalho que  

Na semana que vem, não sei se aqui vai funcionar dia 20 porque vai ter um 
‘negócio’ de saúde mental aí, que as pessoas vão, então acho que aqui não 
vai nem abrir (profissional nº 16). 

 
Foram raros os relatos que denotavam informação adequada sobre a realização e 

significado das Conferências e Conselhos de Saúde, ou que atribuíam alguma 

importância a essas instâncias de participação política, como o que se observa abaixo:  

Eu acho muito importante a participação nas Conferências [de Saúde 
Mental], porque é lá que são definidos os destinos da assistência nessa área, 
é lá que é referendado, pelos trabalhadores e usuários, a política 
(profissional nº 26).  
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Indicações que davam conta de uma situação de desinformação ou equívocos e 

alienação em relação às instâncias de participação e controle social na área da saúde 

foram mais presentes entre os profissionais, e podem ser observados nos relatos abaixo:  

 
Ficam falando de Reforma Psiquiátrica...em Conferência de Saúde Mental...  
como é que vai reformar alguma coisa se não tem remédio pro paciente ficar 
em casa!? Eu acho que isso acontece [falta de medicamentos] porque as 
pessoas que resolvem essas coisas [qual medicamento comprar e em que 
quantidade] são extremamente burocráticas. Elas fazem as portarias, fazem 
essas coisas de acordo com uma ideologia própria, regidas pela burocracia, 
são pessoas de gabinete! Elas não têm a prática e não ouvem quem está na 
prática! Tem por exemplo, o Conselho Estadual de Saúde, esse Conselho 
deveria tomar uma decisão sobre isso, mas eu não tenho acesso a isso! 
[desconhecia a representação dos Conselhos Regionais de Medicina, 
Enfermagem e Psicologia no CES e se surpreendeu ao ser informado sobre 
isto] (profissional nº 4). 

 
Às vezes eu me pergunto, que bagunça que vai ser... o dia que fechar mesmo 
os hospitais psiquiátricos e só ficarem os hospitais gerais... vamos ter que 
fazer alas de psiquiatria dentro dos hospitais gerais, porque, vamos dizer que 
você tem um cardiopata num quarto e um doente começa a gritar no outro, 
começa a quebrar alguma coisa... e o pessoal sem experiência para conter! 
[...] O hospital psiquiátrico é o local apropriado para tratar esses pacientes 
[...] o pessoal de enfermagem não tem medo dos pacientes, de enfrentar, de 
saber como agir, se aproxima, fala com uma certa dureza. [...] Eu vejo a 
Reforma Psiquiátrica com olhos de bastante preocupação. Porque tudo neste 
País e talvez no mundo, é moda! Lança uma minissaia lá na França e pega a 
moda no mundo todo, principalmente agora que nós temos uma aldeia global. 
Então, vamos fazer a Reforma Psiquiátrica! Mas vamos como? Nesse País 
tem essa história, fazem leis maravilhosas e nunca dão condições de exercer 
essas leis. [...] antes a gente tem que pensar em humanizar a assistência! 
Depois a gente pensa em Reforma Psiquiátrica, nessa lei, no papel 
(profissional nº 27). 

 
Evidencia-se, portanto, uma dificuldade dos profissionais em perceberem-se como 

agentes ou sujeitos das decisões técnico-políticas da área. As instâncias de decisão 

coletiva (no exemplo, o Conselho Estadual de Saúde) eram percebidas como esferas de 

poder não representativo, não coletivo. Identifica-se a tomada de decisões técnico-

políticas com a “burocracia” e, a partir daí, elas estão fora da esfera de alcance dos 

profissionais e usuários. Consideram, como se observa nos relatos apresentados, que a 

instância de decisões é uma abstração – “burocracia”, “pessoas de gabinete” – ou, que os 

processos jurídico-legais são “moda”. Assim, a Reforma Psiquiátrica é uma “moda” que 

vem de uma realidade “externa” ao contexto de seu trabalho e da organização da 

assistência da qual faz parte. Não há, portanto, a evidência de que as mudanças dos 
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processos terapêuticos advêm da crítica a uma determinada maneira de assistir (modelo 

médico-psiquiátrico) e que, a partir dessa crítica, buscam a sua superação. Trata-se de 

incorporar algo que vem de fora, que impõe modificações que são vistas “com olhos de 

bastante preocupação”, uma vez que modificam aleatoriamente uma realidade percebida 

como adequada – o tratamento de “doentes mentais” em hospital psiquiátrico, feito por 

pessoal “que sabe contê-los”.  

Na perspectiva de que o hospital psiquiátrico é o local adequado para o tratamento, 

de que o paciente necessita ser contido, se mantém a lógica do atendimento centrado na 

contenção do comportamento, mesmo em serviços de atenção extra-hospitalar. Um 

exemplo disso transparece nas situações de um serviço estudado, apresentadas em 

seguida, quando se utiliza rotineiramente de artifícios enganosos para a internação de 

usuários, se essa é considerada necessária. Há que se ressaltar que esse serviço 

(ambulatório) é separado de um hospital psiquiátrico apenas por uma porta. 

 
Relato de Observação - Serviço Nº 1 - Paciente alto, forte, sujo, 
aparentemente zangado, sai do consultório médico acompanhado do irmão. O 
segurança (que se encontrava de prontidão na porta que divide o ambulatório 
da internação) diz suavemente: - Entre, para tomar a injeção...  O paciente 
diz, em tom de voz alto, tirando a camisa e olhando para o irmão: _Guarde 
essa roupa e volte pra me pegar daqui a dois dias, senão ... (tom de 
ameaça)....  O segurança e o auxiliar de enfermagem então dizem: - Não, não 
tira a roupa aqui, você só vai entrar pra tomar a injeção e volta...   Paciente 
(ignorando o segurança e a auxiliar de enfermagem, continua dirigindo-se ao 
irmão) tira a calça, entrega para o irmão e repete: _Guarde essa roupa e 
volte pra me pegar daqui a dois dias, senão eu é que vou te pegar quando me 
derem alta! Fica de cuecas, entra acompanhado pelo segurança que repete a 
história da injeção, ele entra calmamente... O irmão volta-se, respira fundo... 
recolhe as roupas e é orientado para aguardar para assinar o Termo de 
Responsabilidade e informar a "história". 
 
Geralmente, dependendo do paciente, se ta assim agressivo... eu até peço pra 
ele (segurança) ficar aqui na porta... aí o auxiliar vem e ele vem junto, 
normalmente o médico já vê e ele é só olhar e já fala... manda verificar a 
pressão ou manda internar, cada um (médico) tem uma conduta. (...) não é 
correto ... Porque não custa nada dizer pra pessoa que ela vai internar pra 
que a própria pessoa possa sentir o que vai ser feito com ela na internação... 
Seria bom eles falarem... que você ta internando por conta disso e disso... 
(profissional nº 15).  

 
Relato de Observação – Serviço Nº 1 - A irmã de um paciente que havia sido 
encaminhado para "medir a pressão", chega ao balcão e fala para o 
enfermeiro: - Será que ele já mediu a pressão?... faz tempo que ele entrou e 
ainda não voltou...  Ao que ele responde: - O médico internou ele! Ele fala 
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prá entrar e medir a pressão, mas é para o paciente internar. Ele já tá lá 
dentro, internado!  
A acompanhante olha para o enfermeiro, aparentemente perplexa, parece 
desorientada e não diz nada. É então orientada a aguardar para "fazer a 
história". Em seguida o enfermeiro vai com ela para o consultório e faz a 
anamnese na ausência do paciente que ele não havia visto. 
 
O “paciente”/usuário necessita ser contido, para isso é necessário algum artifício 

para introduzi-lo no local adequado a essa finalidade – o hospital psiquiátrico. Nesse 

sentido, “orienta-se” os familiares/usuário que irá “medir a pressão” ou “tomar uma 

injeção” quando de fato, o objetivo é a sua permanência no local de internação por tempo 

indefinido, por razões/necessidades não explicadas e por meios, se necessário, violentos 

(contenção pelo segurança). A lógica do manicômio, e não da Reforma Psiquiátrica é 

determinante dessas condutas. A cidadania tutelada é a concepção de cidadania que 

embasa essas práticas discriminatórias e excludentes. Excludente dos direitos formais e 

do direito de ser assistido e orientado corretamente sobre o seu problema, sobre as 

condutas terapêuticas. Observa-se que essas práticas pressupõem uma não-compreensão 

do usuário a respeito da situação, entretanto, isso é desmentido, muitas vezes, pela atitude 

dos usuários, como se pode observar no primeiro relato descrito, no qual o usuário 

ignorava a fala dos servidores (técnico de enfermagem e segurança) e agia segundo a sua 

própria compreensão de que seria internado. 

A dificuldade de se perceber como agente de transformação é expressada pelo 

profissional no segundo relato, quando afirma que “eles” poderiam falar para o paciente, 

portanto, uma racionalização e projeção que protege o profissional (não tem 

responsabilidade direta no assunto) e mantém as práticas que “não são corretas”, mas das 

quais o mesmo se aliena.  

Observa-se ainda que o significado atribuído pelo paciente/usuário ao seu problema 

não é considerado necessário para o processo terapêutico, uma vez que, ao se fazer a 

“anamnese” ou “história” para a internação, dispensa-se a presença do mesmo. Portanto, 

o que se compreende a partir dessas atitudes é que o usuário não necessita ser ouvido, 

orientado, respeitado ou inserido no processo de seu próprio tratamento. É objeto (mudo 

e sem direitos) das ações que têm uma única finalidade, o controle de um comportamento 

considerado “doente” ou “anormal”; anormal porque foi assim identificado por outro 

(familiar e profissional) que detém sobre o “objeto” o conhecimento e a tutela. 

Aos usuários, nesses serviços, resta a submissão à condição de “pacientes”. São 

oprimidos por rotinas terapêuticas tecnicamente reducionistas e eticamente 
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desrespeitosas que apontam para ele e seus familiares, o seu ‘lugar” – consumir de 

maneira acrítica a assistência que o serviço e os profissionais oferecem e, agradecer 

como ficou presente nos relatos e falas descritos abaixo:   

Relato de Observação – Serviço Nº 4 – No último ano não havia a inscrição 
de pacientes novos no serviço, pelo fato de a agenda médica estar cheia com 
os retornos de pacientes já inscritos. Os pacientes que solicitavam primeiro 
atendimento eram orientados pelos demais profissionais para que pedissem 
pessoalmente ao médico psiquiatra as suas consultas. Uma paciente, assim 
orientada no dia anterior, conseguiu que o médico a atendesse no dia 
seguinte. Durante a consulta médica, este profissional, sem sair de sua sala, 
chamou em tom de voz alto o enfermeiro que havia feito a orientação de que 
ela solicitasse ao médico a consulta: _ Fulano! Fulano!  O enfermeiro dirigiu-
se até o consultório médico e, em frente à paciente, que estava chorando, 
ouviu do médico e da paciente o agradecimento por ter se empenhado para 
que essa consulta e inscrição no serviço fossem efetivadas: _Se não fosse por 
você eu não teria conseguido a consulta com ele hoje, dizia a paciente 
chorosa. O médico registrava esse agradecimento e o enfatizava para o 
enfermeiro.  
 
Nós sempre fomos bem tratados aqui [...] faz mais de 10 anos que ele se trata 
aqui, mas assim... nós sempre fomos muito bem tratados aqui (familiar/usuário 
Nº 6). 
 
Ah... aqui é bom pra gente. A gente tem amigos pra conversar igual a gente... 
Eu acho bom... O tratamento é bom.... Tem diversidade de atividade.... Eu 
faço as atividades... [...] eu gosto das atividades. [Tem alguma coisa que a 
senhora não gosta?] Ah... nada. Aqui tudo é bom! [...] [A senhora tem alguma 
sugestão pra melhorar o tratamento daqui?] (interrompendo) _Mas aqui já é 
bom! Tudo é bom!  (usuário nº 3) 
 
Bom, aqui ... eu não posso dizer nada contra elas [referindo-se aos 
trabalhadores de enfermagem] eu sou bem atendido... com certeza o que ta no 
alcance delas ... eu não posso exigir mais, né? [...] elas medem a pressão, 
aplica injeção... dá assistência né? [...] Se a gente não está passando bem... de 
acordo com o medicamento, sempre elas arrumam... dá um jeito de arrumar... 
mede a pressão.... observa se a pessoa está no seu estado ou não... como 
está... [...] no dia que vai consultar com o médico, elas medem a pressão [...] 
aqui, a gente toma o medicamento sem precisar ficar interno, né... [...] Eu 
acho bom... pelo menos... a gente passa a distrair durante o dia e à noite... a 
gente ta em casa, né. [...] Porque... com a família... de vez em quando... fico 
contrariado, perco o sono e mesmo tomando o medicamento eu não consigo... 
dormir aí que eu fico descontrolado... aí tem que voltar à internação... e 
agora... qual é o chefe de família, que tem filhos, que não passa 
contrariedade? E eu sou pai de 13 filhos e ainda criei um casal de netos, são 
15 filhos... [...]  quando tem acontecido isso, eu ficar descontrolado eu tenho 
ido direto com o médico, né. Eu tenho ido direto ao médico. [...] Ele dá o 
encaminhamento. Inclusive eu vim pra tomar o medicamento e voltar e ele 
achou que eu precisava internar, porque eu estava descontrolado... [...] Foi 
isso o que aconteceu... [...] Não, ele mesmo não disse nada... eu fui pra 
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internação... a diretoria mesmo ... essa parte ... da medicina... que entendeu 
que o meu caso era da internação (usuário nº 4). 
 
O tratamento aqui é bom, muito válido! [...] melhor do que outros que eu já 
fiz. [...] aqui... a [assistente social] é uma pessoa maravilhosa... tem a 
[psicóloga] enfim... todos os funcionários daqui... aqui você se sente em casa. 
Isso é fundamental... porque.... ou o drogado ou o alcoólatra, ele... todo 
mundo fala que você é vagabundo, que não tem vergonha na cara, é aquele 
chato que... tudo isso... a pessoa vai perdendo a sua identidade... então você 
se chateia, você já tá com vontade de beber, qualquer coisa e você já vai pro 
álcool, pra droga... e aqui você aprende... o pessoal re-educa a gente a 
encarar a vida lá fora... você passa por uma re-educação, ... de tudo... eles 
tem assim... método de recuperação. [...] O tratamento aqui é de resgatar 
isso... o respeito por você mesmo, principalmente isso, o respeito por você 
mesmo... [...] O tratamento aqui é basicamente palestras... Palestras... 
reuniões... [...] Olha... eu me lembro muito pouco [referindo-se ao 
enfermeiro]... olha eu não vou negar, eu lembro muito pouco porque umas 
duas vezes aconteceu que eu tinha tomado remédio, ... entendeu... e eu não 
tinha alimentado direito então... eu ... acabei dando uma cochiladinha lá, 
sabe... ele até brincou comigo... falou acorda! (risos) mas... normal... mas 
aqui, olha, todo mundo que trabalha aqui é muito bom... desde o guarda que 
trabalha aqui... é muito bom mesmo.Eles te acolhem muito bem... o 
acolhimento é muito bom... muito bom mesmo... Sabe, eles fazem realmente a 
gente se sentir em casa, sabe... a gente se sentir à vontade... sem preconceito. 
[encerrada a entrevista, solicita para gravar o seguinte relato:] _Olha, a 
única coisa mais que eu quero é agradecer a todos aqui... a maneira como me 
trataram... eu me senti muito em casa e tenho certeza que... eu não vou dizer 
nunca, porque é uma palavra muito pesada... mas, com o carinho que eu fui 
recebido aqui eu tenho certeza que... não voltarei a ter os problemas que eu 
tinha... Eu tenho é que agradecer a todos...(usuário nº 10).  
 
Tive uma recaída e estou de volta pra não recair mais. O tratamento aqui é 
ótimo, que ajuda as pessoas realmente, só depende da gente, né, e da força 
divina. [...] O tratamento aqui, em termos de resultados... com certeza, tem 
excelentes resultados. Só depende... como eu já falei anteriormente, só 
depende da gente, aqui é uma ... uma força... é um escudo que eles nos dão, 
que a gente recebe aqui... é muito bom... (usuário nº 2). 
 
O atendimento aqui é... o médico atende bem. [...] Lá no [cita outro serviço no 
qual fazia tratamento] eles também atendiam bem. [...] Ele conversa, pergunta 
o que é que eu to sentindo, né. Se eu to sentindo bem, se eu to tomando o 
remédio direitinho... Se eu to sentindo dor de cabeça, isso aí... [...] Eles 
[referindo-se aos demais profissionais da equipe] atendem bem a gente.[...] em 
todo lugar que eu vou eles me atendem bem, eu não tenho do que me queixar 
(usuário nº 7). 
    
Aqui é bom ... eu gosto do tratamento daqui... é um tratamento legal... o 
médico é bem legal, não é aquele médico chato... aquele medico, como se diz, 
com a cara amarrada... Ele é um médico legal, eu gosto dele, acho ele 
superlegal. Já me falaram pra eu mudar daqui mas eu não quis [...] eu não 
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quero mudar de médico. [...] Eu conheço todo mundo aqui, eles são legais 
com a gente... o atendimento é muito bom. [...] Com o tratamento, eu quero 
que... volte à normalidade... como eu era antes, né. Eu era assim uma pessoa 
mais... calma, mais... mais ... até um pouquinho mais sociável. Eu falei com 
ele [referindo-se ao médico do serviço] agora e ele voltou com uma 
medicação que ele tinha suspendido antes... eu fiquei 20 dias sem e ele agora 
voltou... [...] Aqui tem o médico, o remédio e... tem a amizade do médico, da 
enfermeira, né, as pessoas aqui são muito legal (nsuário nº 8).  
 
Embora os discursos sejam entremeados de relatos de condutas que apreendem a 

‘doença mental’ a partir de uma abordagem essencialmente médica – centrada na 

medicação, no trabalho médico, na internação – e nos aspectos complementares dessa – 

controle de pressão (quando realizada), ver se tomou o remédio direito, tomar o remédio 

para não se internar – ou, na percepção de que o usuário é portador do ‘defeito’, cuja 

responsabilidade pela correção está diretamente relacionada à sua atitude de submeter-se 

ou não a um processo de reeducação, observa-se, em todos eles um agradecimento 

implícito ou explícito. Em todos os serviços, foram raros os momentos em que algum 

usuário expressou qualquer atitude ou verbalização de descontentamento, crítica ou não-

concordância com as atitudes terapêuticas. Isso, por si só, mereceria uma auto-crítica 

institucional e profissional: como é possível lidar com situações tão complexas, 

estressantes, conflituosas, que envolvem o atendimento de pessoas com problemas 

mentais e seus familiares, sem que esses conflitos, ou inconformidades, ou divergências 

sejam explicitados? Não foram observadas situações de impasse ou de crise em relação a 

isto. Entretanto, algumas informações coletadas no cotidiano dos serviços podem 

esclarecer porque esses conflitos não são evidentes. Dentre as observações realizadas 

apresento essa maneira de atuar profissionalmente que determina que os conflitos 

(esperados) entre os membros das equipes ou entre os profissionais e usuários/familiares 

não sejam explicitados como tal.     

 
Relato de Observação – Serviço Nº 1 - Numa manhã, um usuário 
acompanhado por um familiar chegou às 9h. Não havia mais médico no 
serviço, pois o que constava na escala do período da manhã havia terminado 
o atendimento há alguns minutos e havia ido embora. Foi informado por um 
servidor do setor administrativo que teria que esperar até a tarde para o 
atendimento. O familiar então perguntou para o servidor, em tom de crítica, 
qual era o horário do médico. Ele disse, de maneira educada, pausada e 
ironicamente: “_O horário do médico é de quatro horas, no período da 
manhã, de 7 as 11h, mas, como em todo lugar, os médicos daqui chegam, 
atendem quem tiver marcado e vão embora, não cumprindo as 4 horas”. O 
usuário escutou calado e em seguida foi embora. O servidor então dirigiu-se 
a mim e disse: _Quando chega alguém assim... olhando no relógio e 
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perguntando o horário do médico... ele tem razão... mas, antes que ele diga 
algum desaforo prá mim, que estou aqui cumprindo o meu horário, eu já digo 
logo assim... que ele vai embora. Pro médico eles nunca dizem nada... 
Essa conversa foi presenciada pelo segurança do local que então se 
aproximou e disse: É assim... Ontem à tarde, o doutor X, internou um monte 
de paciente, e tinha um que ficou aqui fazendo cera, conversando com a 
família, ele e a família dizendo que ainda ia ver se ia internar e tal... Daí a 
pouco, o doutor X saiu do consultório e disse: _O que é que esse paciente tá 
fazendo aqui? Eu já internei ele e lugar de paciente internado é lá dentro! 
(apontando a porta da internação). _ Aí, o paciente entrou, a família foi 
embora... sem discutir mais nada.  
Foram feitos comentários, entre os servidores de porque às vezes os pacientes 
e familiares discutem com os funcionários e não com os médicos e também 
sobre a constituição física do doutor X (1,90m de altura e aproximadamente 
100 Kg de peso). Além disso, o segurança, de constituição física frágil, 
esboçava um discurso de aprovação pela conduta médica que havia mostrado 
para a família e para o paciente quem é que mandava ali... 

 
 

 Assim, por falta de espaço democrático para expressão, as divergências e conflitos 

não se evidenciam no cotidiano. Há um clima aparentemente de “harmonia” entre os 

trabalhadores e entre esses e os usuários. A submissão do mais fraco ao poder do mais 

forte é tacitamente realizada, em função da percepção da realidade, por parte dos 

usuários, de que não pode haver qualquer outro encaminhamento para essas situações. 

Assim, o exemplo acima parece evidenciar que tentar uma aliança com o mais forte é o 

recurso comumente encontrado pelos oprimidos; a aliança com o usuário - tão 

prejudicado e oprimido quanto os servidores de nível médio que permanecem no serviço 

mesmo na ausência do médico - é descartada em favor de uma observação tácita e 

implícita de que o mais forte/opressor é inacessível e inatingível e, em sendo assim, resta 

se aliar a ele na opressão do outro.  

Situações de divergência relacionadas a condutas terapêuticas despertavam, 

geralmente, entre os profissionais, algum descontentamento e a constatação de que não 

era possível fazer nada para resolvê-las. Em se tratando de serviços que não possuem 

uma gerência ou coordenação técnica, isso é ainda mais acentuado, como já analisado 

anteriormente nesta tese. Em relação aos usuários, essa divergência só encontrava uma 

possibilidade de encaminhamento: a submissão do mais fraco ao mais forte. Em ambas, 

deduz-se uma percepção alienada do processo de trabalho, a não inclusão da cidadania 

como conceito norteador da assistência, nem no sentido de possibilitar uma auto-crítica 

pessoal, profissional, institucional, nem no sentido de incluir a pessoa portadora de 

sofrimento mental como cidadão – sujeito de direito – no seu processo assistencial.  
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Algum pressuposto de cidadania relacionado a uma concepção assistencialista pode 

também ser evidenciada em discurso de dirigente, como observa-se abaixo:  

Para a Reforma [Psiquiátrica] dar certo é preciso que tenha profissionais 
humanos [...] pessoas que lidam com o outro como companheiro, como 
colega, como uma relação de seres humanos iguais e não de poder, de 
profissional e paciente, aquela coisa distante [...] tem que ter um certo 
envolvimento, você atende o problema mental dele mas você sabe onde ele 
mora, as condições de vida dele, você auxilia num auxílio-doença, numa cesta 
básica, num emprego, você tem que ver ele como um todo e pra isso você tem 
que ter uma certa afetividade, você não pode ver ele só como um diagnóstico 
(dirigente nº 10).  

 
Nos serviços estudados, práticas que incorporavam no seu fazer terapêutico o resgate 

da cidadania dos indivíduos acometidos por transtornos mentais ainda eram bastante 

escassas. Até mesmo discursos mais organizados, denotando responsabilidade técnica e 

envolvimento político com o dia-a-dia do serviço, com a vivência diária dos usuários no 

serviço, foram muito raramente expressados pelos profissionais, como mostra a fala 

abaixo:  

Faço algumas coisas específicas da minha formação, como atendimento 
psicoterápico individual, atendimento psicoterápico grupal, contudo, eu 
trabalho com uma técnica chamada psicoterapia breve, (...) onde você 
estabelece focos de conteúdos que serão trabalhados, pra viabilizar mesmo a 
própria relação, uma vez que o meu trabalho com eles não se restringe a isso, 
eu os acompanho em tudo que eu puder acompanhar, na hora da refeição, eu 
estou junto deles, até porque eu acho importante essa coisa deles terem um 
ambiente pra comer, deles se sentirem acolhidos, eles têm muito essa coisa de 
solidão, de ficarem sós, incompreendidos e tal, então eu acho que é 
importante que eu esteja presente e... em atividades deles mesmo, em oficinas, 
recreativas, terapêuticas, eu busco participar delas, me envolvendo, no 
sentido de funcionar como estímulo e de ficar próximo, de estar observando 
qual o envolvimento deles, porque isso tudo me da material pra eu poder 
trabalhar, pra eu poder acompanhar, pra eu poder perceber as dificuldades 
que eles têm, as facilidades... (profissional nº 22). 
 
A análise do trabalho realizado pelas equipes nos serviços estudados aponta para a 

conclusão de que o processo assistencial-terapêutico encontra-se ainda muito distanciado 

da inclusão (mesmo terapêutica, quiçá social), da cidadania e de autonomia do 

sujeito/usuário. Mesmo localizando-se em serviços abertos, “não manicomiais” por 

definição, esses serviços pareciam apresentar uma mudança somente na lógica externa, na 

visibilidade do equipamento, mantendo práticas não somente custodiais e restritas ao 

modelo médico-psiquiátrico, mas mais grave, aderido a práticas antiéticas e desumanas, 

questionadas pelo próprio saber médico constituído desde Philippe Pinel. Assim, a 
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organização dos serviços parece priorizar apenas o atendimento da lógica de 

financiamento atual do SUS – a remuneração de serviços de atenção extra-hospitalares.  

Sabe-se que as medidas de “tratamento” adotadas ao longo da história da ciência 

psiquiátrica, serviram, em contextos diversos, a maus tratos e à “desumanização” de 

profissionais e pacientes nos hospícios, manicômios ou hospitais psiquiátricos – sinônimos 

de uma mesma lógica de atendimento. A sua manutenção, de maneira tão visível em 

contextos formalmente constituídos para a sua superação é que dá a medida da 

necessidade de que sejam, cotidiana e competentemente enfrentados os desafios teóricos 

para compreender a desinstitucionalização como um conceito diferente de 

desospitalização, como afirmavam Rotelli et al (1990).  

A desospitalização em nada modifica a definição de objeto, objetivos e instrumentos 

de intervenção prevista no modelo médico psiquiátrico tradicional. A Reforma 

Psiquiátrica não pode ser compreendida como um rearranjo administrativo da rede de 

assistência. A radicalidade de sua proposição que modifica o objeto de intervenção da 

“doença mental” abstratamente concebida, para um “sujeito histórico que sofre 

mentalmente” não pode ser negligenciada. A reforma administrativa e de prédios, a 

inauguração de serviços inovadores como CAPS e Hospital-Dia, são medidas que 

favorecem uma nova abordagem terapêutica, entretanto, é necessário um investimento 

contínuo e programado em setores menos visíveis como a capacitação e supervisão de 

profissionais, para que esse novo projeto terapêutico seja alcançado. Prédios novos e 

portas abertas não garantem projetos terapêuticos que respeitem a cidadania de sujeitos 

portadores de transtornos mentais.     

A alienação – distanciamento político, afetivo, relacional – do profissional em 

relação ao trabalho é claramente expressada na forma de delimitação e de abordagem de 

seu objeto de trabalho, como enfatizou-se até aqui: o “doente mental” agora referido como 

“usuário” continua a merecer consultas rápidas onde se busca essencialmente identificar 

aspectos psicopatológicos e a ser um consumidor de medicamentos psicotrópicos que 

visam essencialmente à contenção de seu sofrimento, compreendido aqui como sintoma.   

Em se tratando, no caso desta tese, de instituições públicas e, portanto, de 

profissionais/servidores públicos, baseio-me em Demo (1995, p. 124) que, ao discutir os 

serviços e os servidores públicos nas relações trabalhistas com o governo/Estado, na área 

da educação, considera que atualmente, “em setores que não conseguem impor a tática do 

corporativismo, vai se consolidando a mescla perversa do mau salário com o mau 

serviço”. Considero que tal afirmação aplica-se também na área de atenção à saúde.   
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O discurso de cidadania tornou-se vazio de sentido: “aqui não existem pacientes, 

existem usuários!” – essa frase ou outras como essa não são acompanhadas de atitudes 

(pessoais, profissionais e institucionais/terapêuticas) de respeito à pessoa e à condição 

social do paciente/usuário. Ao mesmo tempo em que se afirma que “aqui não existem 

pacientes, só usuários”, e que “aqui nós buscamos informar sobre o direito deles, os 

direitos deles enquanto cidadãos!”, as atitudes que se acompanham são as de “mandar a 

família sondar o paciente pra ver se ele ta tomando o remédio”, pois, é isso – tomar ou 

não tomar o remédio prescrito pelo médico – que garante a sua cura/alta. Não se 

problematiza a diferença existente entre o conceito de “paciente” e usuário”, como se à 

afirmação semântica diversa correspondesse, automaticamente, uma abordagem de 

respeito e inclusão.   

A referência de cidadania observada predominantemente nas transcrições de relatos 

de entrevistas e nas observações dos serviços estudados é a cidadania tutelada. Apesar de 

afirmar-se de maneira enfática os direitos de cidadãos para os “pacientes”, agora 

considerados “usuários” dos serviços, parece que essa impossibilidade conceitual ou o 

paradoxo existente entre o conceito de cidadania e de “doente mental” não foi 

adequadamente problematizado pelos técnicos e, conseqüentemente, não resulta em 

atitudes terapêuticas – profissionais ou institucionais – que possibilitem ou assegurem o 

posicionamento individual e social do sujeito – doente mental ou usuário do serviço – 

numa condição plena de cidadania. Ao contrário, observa-se o discurso profissional e 

institucional neste sentido mas, as práticas terapêuticas são determinadas pelos 

profissionais com um espaço muito restrito ou mesmo sem nenhum espaço de diálogo 

com o “paciente”/usuário a esse respeito; e a finalidade ou o objetivo da terapêutica/ 

tratamento é definida a partir do referencial do profissional e da instituição, com escassa 

participação do usuário/”paciente”.  

A pressuposição de “resgate dos direitos de cidadania” dos “portadores de 

sofrimento psíquico”, presente no discurso da Reforma Psiquiátrica, necessita de contínua 

e dedicada exploração de suas contradições. Na experiência analisada, a cidadania 

corresponde a uma abstração, está referida às normas legais e fora da esfera de atuação 

dos profissionais e “pacientes”/usuários, como se fosse possível a sua existência num 

vazio de vida concreta, material e cotidiana de ambos. 

Considero que a inclusão dos “pacientes” como cidadãos, no processo terapêutico, 

só será possível na medida em que houver correspondência com a percepção dos 

“trabalhadores” como cidadãos, nesse mesmo processo de assistência. No paradigma da 
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Reforma Psiquiátrica é necessária uma redefinição do processo de trabalho das equipes de 

saúde mental e é no cotidiano, nos confrontos e nas contradições entre o processo de 

reprodução e recriação, próprios das práticas de assistência à saúde, que se pode dar um 

processo contra-hegemônico que resgate os atores envolvidos (trabalhadores e usuários) 

como sujeitos sociais e cidadãos. Portanto, é principalmente nesse processo cotidiano de 

trabalho/assistência, que reside a potencialidade implícita de construção de cidadania para 

trabalhadores e pacientes. É num processo de constituição dos profissionais como 

sujeitos-sociais que, ao se perceberem criticamente como co-responsáveis por um 

trabalho coletivo, também se responsabilizam por todos os atos desse trabalho e utilizam 

(ou não utilizam) as possibilidades de ruptura com os saberes e práticas hegemônicas, que 

reside a possibilidade de superação das práticas custodiais e burocráticas do trabalho 

assistencial em saúde mental, presentes ao longo da história (Oliveira & Alessi, 2003). 

Percebendo-se como cidadãos integrantes de um aparato institucional que representou, na 

história da civilização ocidental, um importante mecanismo de controle social, os 

profissionais de saúde mental podem se perceber também como agentes de mudança, na 

medida em que não se resignarem ao papel de agentes da opressão e da exclusão. 

Entretanto, sem essa consciência das contradições de sua prática, a assistência será 

encaminhada no sentido de reprodução dessas práticas, ainda que em contextos 

aparentemente diferentes do manicômio.      
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