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RESUMO  

A Lei 10.216/2001, que rege a Reforma Psiquiátrica Brasileira, criou condições para a 

substituição progressiva dos manicômios e como consequência abriu a possibilidade de 

rompimento com o modelo hegemônico hospitalocêntrico, para um modelo de base 

comunitária. E, à medida que o portador de sofrimento psíquico vai se reabilitando, devem 

surgir novas estruturas para compor sua rede de apoio e dar suporte em seu processo de 

desinstitucionalização e inclusão social. Este estudo objetivou conhecer a trajetória do 

portador de sofrimento psíquico no processo de desinstitucionalização, considerando o 

processo de reabilitação e inclusão social.  Trata-se de um estudo compreensivo - 

interpretativo e de caráter qualitativo, fundamentado nos pressupostos da História Oral, 

proposta por Bom Meihy. Foi realizado com dez usuários que se tratavam em um CAPS do 

município de Campina Grande/PB/Brasil e que estavam em processo de reabilitação e 

inclusão social. O material empírico foi produzido no período de Junho a Julho de 2012 e 

seguiu todas as etapas de produção de material empírico proposta por Bom Meihy. Os 

achados da investigação foram discutidos à luz da técnica da análise temática interpretativa 

proposta por Minayo, que resultou em um grande eixo temático intitulado: “Trajetórias de 

vida: da superação do preconceito ao fortalecimento da resiliência” e três subeixos temáticos: 

“Da Casa aos Serviços Psiquiátricos”; “Do CAPS à família, escola e trabalho”; “Em busca de 

um novo lugar social: Possibilidades e dificuldades”. Os resultados revelaram histórias de dor, 

abuso, violência, miséria, abandono, que contribuíram para o desencadeamento das crises, e 

posterior procura aos serviços especializados. O preconceito foi um dos obstáculos mais 

difíceis de ser enfrentado pelos colaboradores e as narrativas demonstram muita fé, 

resiliência, empoderamento e superação deste preconceito e estigma social. A descoberta do 

CAPS como um lugar de apoio, cuidado e reabilitação, promoveu a construção de uma rede 

de apoio e proporcionou a intersetorialidade como inúmeros órgãos que favoreceram a 

inclusão social dessas pessoas no mercado de trabalho, escola e vários ambientes sociais. 

Entretanto, o CAPS tornou-se um ambiente ambíguo no tocante à inclusão através do 

trabalho, pois quem produzia fora não podia comercializar seu artesanato dentro do serviço, o 

que denotou uma inabilidade dos profissionais do CAPS em atuar nesta esfera do cuidado. 

Uma estratégia que os colaboradores utilizaram para se reinserir no mercado de trabalho foi a 

omissão de que um dia se trataram no CAPS, driblando o estigma que receberam quando 

começaram a se tratar em um serviço de Saúde Mental.  Um entrave revelado foi falta de 

fomento financeiro para as mais diversas iniciativas de inclusão social, mas, nesta 

investigação, foi apontado o norte da economia solidária, que proporcionou o aumento da 

autonomia dos sujeitos envolvidos e criou espaços para uma gestão descentralizadora e 

participativa. E, como achado mais favorável desta investigação, foi a possibilidade da 

desinstitucionalização no sentido ampliado. Algumas estratégias necessárias, tais como o 

fortalecimento da resiliência e a crença em si mesmos tornaram estes usuários confiantes e de 

volta ao  lugar de protagonistas de suas próprias vidas.   

 

Palavras – chave: Enfermagem. Desinstitucionalização. Serviços de Saúde Mental. 

Sofrimento Psíquico. História. 
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ABSTRACT 

 

The Psychiatric Reform Law 10.216/2001,  created the conditions for the gradual replacement 

of asylums and as a result opened the possibility of breaking away from the hospital-

hegemonic model, a model for community-based. And, as the bearer of mental suffering will 

be rehabilitated, new structures must emerge to compose your support network, and support 

in their process of Deinstitutionalization and Social Inclusion. This study aimed to know the 

trajectory of the carrier of the mental suffering in the deinstitutionalization process, 

considering the process of rehabilitation and social inclusion. This is a comprehensive study - 

interpretative and qualitative, based on the assumptions of Oral History, proposed by Bom 

Meihy. Was conducted with ten users that they were in a CAPS in Campina Grande / PB / 

Brazil and that were in the process of rehabilitation and social inclusion. The empirical 

material was produced in the period from June to July 2012, and followed all the steps of 

production of empirical material proposed by Bom Meihy. The empirical material was 

discussed in light of the interpretive thematic analysis technique proposed by Minayo, which 

resulted in a large main theme entitled: “Trajectories of life: the overcoming of prejudice to 

strengthening the resilience” and three sub-themes: “From House to Psychiatric Services”; 

“The CAPS family, school and work”; “Looking for a new social place: Possibilities and 

difficulties”. The results revealed stories of pain, abuse, violence, poverty, abandonment, 

contributing to the onset of seizures, and subsequent demand for specialized services. 

Prejudice was one of the most difficult obstacles to be faced by the employees, and the 

narratives demonstrate great faith, resilience, empowerment and overcoming this prejudice 

and social stigma. The discovery of CAPS as a place of support, care and rehabilitation, 

promoted the construction of a network of support and provided intersectorality as numerous 

agencies that favor the inclusion of such persons in the labor market, school and various 

social environments. However, CAPS has become an ambiguous environment with respect to 

inclusion through work, for he had produced, could not be marketed within the craft service, 

which denoted an inability of professionals to act in this sphere CAPS care. A strategy that 

employees used to reenter the job market, was the omission of one day were treated in CAPS, 

dodging the stigma they received when they started dealing in a Mental Health service. One 

obstacle was revealed a lack of financial development for diverse social inclusion initiatives, 

but in this research, was appointed the solidarity economy, which provided increased 

autonomy of the individuals involved, and created spaces for a decentralized and participatory 

management. And as more favorable finding of this investigation was the possibility of 

deinstitutionalization in the broad sense. Some strategies necessary such as strengthening the 

resilience and belief in themselves, these users become confident and back to the place of the 

protagonists of their own lives. 

 

Keywords: Nursing. Deinstitutionalization. Mental Health Services. Stress Psychological. 

History. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O modelo assistencial de saúde mental desde o fim do século XX e início do século 

XXI vem passando por transformações importantes no âmbito dos processos de cuidado que 

visam desinstitucionalizar e incluir o portador de sofrimento psíquico na sociedade. Tal 

fenômeno tem sido impulsionado pelas diretrizes das conferências da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), especificamente aquelas 

estabelecidas na Declaração de Caracas na década de 1990 (ANEXO 1), que se tornou o 

marco dos processos de Reforma da Assistência Psiquiátrica nos países americanos. 

No Brasil, a Reforma Psiquiátrica segue as orientações de documentos internacionais 

como a Declaração supracitada, a Carta de Brasília (2005) (ANEXO 2) e o Relatório do 

Panamá (2010), articulando-os com a Lei da Reforma Psiquiátrica 10.216 de abril de 2001 

(ANEXO 3) e com os princípios/diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).   

Revisitando o contexto histórico do processo de reforma psiquiátrica brasileira, 

constata-se que este tem suas raízes na década de 1970, no cenário da repressão e da ditadura 

militar momento em que o movimento da Reforma Sanitária Brasileira avançou na luta pelo 

direito à saúde e pela garantia dos direitos de cidadania. A Reforma Psiquiátrica compartilhou 

os ideais da reforma sanitária e direcionou a luta contra o modelo hospitalocêntrico e 

biomédico. 

Amarante (2010a) revela que a Reforma Psiquiátrica começa com a crise da Divisão 

Nacional de Saúde Mental (DINSAM), em que quatro das unidades deste órgão, localizadas 

no Rio de Janeiro, deflagraram greve em abril de 1978, seguida da demissão de duzentos e 

sessenta estagiários e profissionais de saúde mental. Nessa época, houve inúmeras denúncias 

que compreendiam reivindicações salariais, formação de recursos humanos, relações entre 

instituição, clientela e profissionais, condições de atendimento e o modelo médico-assistencial 

dando origem a um Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), que tinha 

como objetivo transformar-se em um espaço de luta não-institucional, em um lócus de debate 

e encaminhamento de propostas de transformação da assistência em saúde mental. 

Em 1979, na cidade de São Paulo, destacaram-se no cenário nacional novas discussões 

em saúde mental, com o I Congresso Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental. Neste, 

compreendia-se que a luta pela transformação do sistema de atenção à saúde estava vinculada 

à luta dos demais setores sociais, em busca de uma democracia plena e de uma organização 

mais justa da sociedade, pelo fortalecimento dos sindicatos e demais associações 

representativas que estavam articuladas com os movimentos sociais (AMARANTE, 2010a)  
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O ano de 1987 se destacou pela realização de dois eventos importantes: a I 

Conferência Nacional de Saúde Mental e o II Congresso Nacional do MTSM, na cidade de 

Bauru – SP. Este último marcou uma renovação teórica e política do MTSM, através de um 

processo de distanciamento do movimento em relação ao Estado e de aproximação com as 

entidades de usuários e familiares que passaram a participar das discussões. Instalou-se o 

lema do movimento: “por uma sociedade sem manicômios”. Este lema sinalizou um 

movimento orientado para a discussão da questão da loucura para além do limite assistencial, 

concretizando a criação de uma utopia que passou a demarcar um campo de crítica à realidade 

do "campo" da saúde mental (LÜCHMANN; RODRIGUES, 2007). 

Entretanto, o primeiro projeto de Lei da Reforma Psiquiátrica no Brasil ocorreu dois 

anos após o congresso supracitado, com a apresentação do Projeto3. 657 no ano de 1989, 

propondo a regulamentação dos direitos dos portadores de sofrimento psíquico e a progressiva 

substituição dos manicômios no país. Contudo, somente depois de doze anos de tramitação 

pelo Congresso, foi aprovada a Lei 10.216, em 6 de abril de 2001, conhecida como “Lei da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira”, que garante o processo de substituição progressiva dos 

leitos em hospitais psiquiátricos por uma rede comunitária de atenção psicossocial (SANTOS 

JR; SILVEIRA, 2009). 

De acordo com a Lei, a substituição progressiva supracitada significa um rompimento 

com o modelo hegemônico hospitalocêntrico, pois à medida que o portador de sofrimento 

psíquico vai se desinstitucionalizando, deverão surgir novas estruturas para compor sua rede 

de apoio, a começar pelos Centros de Atenção Psicossocial, nos quais todas as funções 

básicas de um serviço assistencial psiquiátrico deverão ser cumpridas, até mesmo em um 

período de crise, além de cooperativas de trabalho, que criem possibilidades de „trabalho 

real‟, rompendo a ideia de trabalho terapêutico. 

Nesse sentido, para constituição das redes de apoio deve-se contemplar um maior 

investimento nas residências terapêuticas, de forma a criar um ambiente semelhante ao 

familiar; centros de convivência, para socialização, treinos de competências sociais e 

promoção da integração social; serviços de orientação, formação e reabilitação profissional; 

sistemas de emprego apoiado e apoios à contratação no mercado de trabalho; cooperativas ou 

empresas de inserção; serviços de apoio domiciliários, associados a respostas habitacionais 

independentes e individualizadas; grupos de autoajuda para promoção de autonomia e 

empoderamento; e grupos psico-educacionais para o portador de sofrimento psíquico e 

famílias (HESPANHA, 2010). 
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As tecnologias de cuidado empregadas nos serviços de saúde mental deverão 

favorecer o portador de sofrimento psíquico, a demanda para a vida, ou seja, diante da 

possibilidade de tratamento e estabilização do quadro evolutivo da doença mental, as pessoas 

em sofrimento psíquico, que geralmente viviam à sombra de um futuro anunciado de 

exclusão, expressam o desejo de modificar sua condição de paciente, reinserindo-se na 

sociedade.  

Nesse sentido, Mielke et al. (2009) afirmam que a proposta de cuidado ao portador de 

sofrimento psíquico nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) é baseada em ações que 

visam à sua reabilitação psicossocial e à inclusão social, objetivando a buscada autonomia e 

da cidadania destas pessoas. 

Entretanto, pesquisas realizadas em CAPS, colocam que esses serviços têm enfrentado 

certas dificuldades no que se refere à Reabilitação Psicossocial por ainda centralizarem as 

ações em atendimentos clínicos e ambulatoriais e em menos proporção nas práticas de 

reinserção social(TAVARES et al., 2003; ANDREOLI et al., 2004; CAMPOS; SOARES, 

2005; BEZERRA; DIMENSTEIN, 2008; LIBERATO, 2009). 

Embora os investimentos em serviços especializado sem saúde mental, a exemplo dos 

CAPS, sejam consideravelmente maiores, percebe-se que uma parcela significativa de 

usuários frequenta também a atenção primária em saúde, muitas vezes apenas para obter sua 

medicação.  

Nesse sentido, Freitas e Souza (2010) evidenciam a emergente necessidade de 

articulação do CAPS com os mais variados setores, configurando a intersetorialidade, para 

facilitar diálogos na construção de redes sociais de apoio e de projetos comunitários que, em 

conjunto com outras ações, promovam o encurtamento da distância entre lugar de tratamento 

e comunidade em que vive o portador de sofrimento psíquico.  

Em muitos municípios do país, o processo de desinstitucionalização de pessoas com 

muito tempo de internação vem produzindo mudanças importantes na rede de saúde mental. 

Desde 2004, o município de Campina Grande, Paraíba, vem experimentando este processo de 

mudança. Depois de reiteradas avaliações negativas do Programa Nacional de Avaliação dos 

Sistemas Hospitalares, o (PNASH/Psiquiatria), tomou curso o processo de 

desinstitucionalização dos cento e setenta e seis pacientes de um dos Hospitais Psiquiátricos 

do município, o Hospital João Ribeiro, que sofreu descredenciamento da rede SUS (BRASIL, 

2005). 

O processo de desinstitucionalização e de redução de leitos em Campina Grande 

mobilizou os gestores do SUS para a construção de novas soluções para as demandas de saúde 
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mental da região, envolveu a comunidade local para a Reforma Psiquiátrica e mudou 

efetivamente a qualidade de vida e da assistência prestada em saúde mental à população 

(BRASIL, 2005). 

O município de Campina Grande, atualmente, possui sete CAPS (Centros de Atenção 

Psicossocial) e uma população, de acordo com estimativas do IBGE, de 387.643habitantes, o 

que representa uma média de uma unidade para cada 54,8 mil habitantes, superando o 

parâmetro nacional, que é de uma unidade para cada 100 mil habitantes. Desta forma, o 

município contribui para que a Paraíba e também Sergipe sejam os únicos Estados brasileiros 

a possuírem CAPS suficientes para atingir o parâmetro nacional. Tais informações foram 

divulgadas durante a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental Intersetorial (IV CNSM-I), 

que aconteceu em Brasília da qual participaram profissionais de todo o país, inclusive de 

Campina Grande (CODECOM, 2012). 

Azevedo (2010) realizou um estudo sobre práticas que vêm sendo realizadas no 

município de Campina Grande – PB, e tornou visíveis os avanços que ocorreram em direção à 

consolidação da reforma psiquiátrica. As práticas identificadas pela autora nortearam a 

articulação da saúde mental com outros setores da sociedade, seja educação, cultura, a 

economia, criando redes sociais. Entretanto, foram apontadas como fragilidades a serem 

vencidas, como a escassez de recursos financeiros e materiais e o preconceito da sociedade, 

de profissionais e instituições em relação ao doente mental. Como fatores facilitadores para o 

avanço da reforma, foram evidenciados o trabalho interdisciplinar, a colaboração intersetorial, 

o apoio dos gestores municipais para a capacitação das equipes que atuam na atenção 

psicossocial, na atenção básica e em outros setores da rede de cuidado. 

Contudo, o que acontece no processo de desinstitucionalização destes indivíduos 

principalmente, no tocante às redes de apoio para a concretização da reabilitação e inclusão 

social, destaca-se como a lacuna investigatória deste estudo, pois se aponta o norte nos 

estudos acima citados. Entretanto, estes ainda expõem as fragilidades para a 

operacionalização/efetivação destas redes de apoio, principalmente devido ao preconceito que 

ainda persiste na nossa cultura. Infelizmente, deparamo-nos, também, com a dificuldade que 

os profissionais que trabalham no CAPS têm em dar alta a estes usuários, mesmo que os 

usuários estejam com reais possibilidades de desinstitucionalização e conseqüente inclusão 

social. 

Sabe-se que a experiência do sofrimento psíquico é uma condição humana inerente à 

vida, geradora de sofrimento e que produz determinadas rupturas entre o mundo interno e 

externo, dentro e fora, provocando um descompasso entre o que é vivido pela pessoa e o que 
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se espera dela naquela cultura, naquele momento e após aquele momento social 

(DALMOLIN, 2006). 

Diante desta discussão foi que emergiu o interesse da temática pela pesquisadora, já 

que a mesma trabalhou como Enfermeira numa Clínica Psiquiátrica de Campina Grande – PB, 

por cerca de um ano e meio. Nesse período, teve a oportunidade de especializar-se em Saúde 

Mental e Atenção Psicossocial, começando logo em seguida a lecionar a disciplina de 

Enfermagem em Saúde Mental em uma faculdade do município acima citado. Pouco tempo 

depois, ao sair do hospital, começou a trabalhar como enfermeira em um CAPS, construindo 

assim uma trajetória de trabalho voltada mais especificamente para a Saúde Mental. E, ao 

longo desta caminhada, passando por serviços tão distintos, percebeu que ideologicamente e 

assistencialmente o CAPS favorecia a criação de novas possibilidades de vida ao portador de 

sofrimento psíquico, e as suas inquietações culminaram em algumas indagações e nos 

pressupostos deste estudo. 

Nessa perspectiva, formulou-se como pressuposto deste estudo que os obstáculos 

vivenciados pelo portador de sofrimento psíquico desinstitucionalizados ou não, ainda estão 

vinculados ao preconceito da sociedade contra a loucura, dificultando o seu processo de 

reabilitação e inclusão social. 

Para tanto, levantaram-se as seguintes questões norteadoras de pesquisa: como tem 

sido a vivência do portador de sofrimento psíquico no processo de desinstitucionalização? 

Quais são os desafios enfrentados pelo portador de sofrimento psíquico nesse processo? Qual 

é a rede de apoio que os portadores de sofrimento psíquico utilizam nesse processo? E quais 

são as possibilidades e/ou dificuldades de acesso aos meios sociais, como escola, o trabalho, e 

redes comunitárias? 

Vários municípios brasileiros vivenciaram experiências exitosas de 

desinstitucionalização, como São Paulo e Santos que implementaram os primeiros CAPS e 

NAPS do Brasil, no ano 1987, e passaram a exercer forte influência na criação e 

transformação de muitos serviços em todo país (AMARANTE, 2010a). Em seguida, Rio de 

Janeiro - RJ, Porto Alegre- RS, Salvador - BA, Fortaleza – CE implementam também seus 

primeiros serviços substitutivos em Saúde Mental (HESPANHA, 2010) Entretanto, o foco 

deste estudo foi o município de Campina Grande, por sediar um processo de 

desinstitucionalização e descredenciamento de um dos seus hospitais psiquiátricos e hoje se 

mostra como referência para todo país, por ter uma rede de serviços substitutivos bem 

consolidada, com sete CAPS, seis residências terapêuticas, um Centro de Convivência e 

várias outras estratégias de cuidado em saúde mental na atenção básica. 
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Pretendeu-se, então, com esta pesquisa, entender como o portador do sofrimento 

psíquico em processo de desinstitucionalização torna possível a sua inclusão na sociedade e 

com que laços e redes de apoio ele se reestrutura. 

Nesse sentido, como objetivo geral, procurou-se conhecer a trajetória do portador de 

sofrimento psíquico em processo de desinstitucionalização, considerando a reabilitação e 

inclusão social. 

Como objetivos específicos pretenderam-se identificar os desafios vivenciados pelos 

portadores de sofrimento psíquico em processo de desinstitucionalização, bem como os atores 

sociais que se envolvem nesse processo; identificar as redes de apoio utilizadas pelo portador 

de sofrimento psíquico que experimenta o processo de desinstitucionalização, e as estratégias 

utilizadas para favorecer a reabilitação e inclusão social; por último, revelar as possibilidades 

e/ou dificuldades de acesso dos portadores de sofrimento psíquico aos meios sociais, como 

escola,trabalho e redes comunitárias. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Neste capítulo, apresentou os conceitos da Reforma Psiquiátrica, Reabilitação 

Psicossocial, Desinstitucionalização e Inclusão Social. Como fonte de pesquisa, utilizamos 

livros consagrados na literatura para subsidiar nossos argumentos, bem como estudos 

científicos dos últimos anos que deram ênfase à Reforma Psiquiátrica, às Políticas de Saúde 

Mental e à promoção da Inclusão Social 

 

2.1. Política de Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica 

 

No Brasil e no mundo, as instituições manicomiais foram consideradas, até pouco 

tempo, um sistema de dominação e resistência, as quais faziam do portador de sofrimento 

psíquico um criminoso designado como inimigo de todos, que têm interesse em perseguir e 

traz consigo um fragmento selvagem de natureza; aparece como o celerado, o monstro, o 

louco talvez, o doente e, logo, o „anormal‟ (FOUCAULT, 1999). 

Em 1978, diante do quadro que o Brasil apresentava com relação aos cuidados aos 

doentes mentais no âmbito hospitalar, lugar onde se intensificava a cronicidade e a exclusão 

do portador de sofrimento psíquico e mediante as muitas denúncias e críticas quanto aos 

maus-tratos e lutas por mudanças teóricas e práticas, surgiu um movimento intitulado de 

“Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental”, que almejava profundas alterações e uma 

reforma psiquiátrica concreta que colocava em pauta o saber da psiquiatria dentro da 

instituição. Este movimento foi marcante na história da Política Nacional de Saúde Mental no 

Brasil (AMARANTE, 2010a). 

Uma série de eventos importantes aconteceu no final da década de 1980: a 8
a
 

Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, marcada como um momento significativo 

em direção à concepção de saúde coletiva. Logo em seguida, em 1987, a 1
a
 Conferência 

Nacional de Saúde Mental, que veio como marco do início da desinstitucionalização e no 

mesmo ano aconteceu o II Congresso Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental, que 

consagrou a insígnia “ Por uma sociedade sem manicômios” (ROCHA, 2010). 

Paralelamente a esta luta, existia a busca pelo direito de saúde a todos, feita pela 

Reforma Sanitária, pois o direito à assistência à saúde era dado, até 1988, aos trabalhadores, 

ou seja, àqueles que gerassem lucros ao Estado. Assim, as pessoas que necessitassem de 

assistência médica deveriam pagar diretamente por ela ou estarem inseridas no mercado de 

trabalho, e isso mostra que havia, no Brasil, uma “cidadania regulada” (COHN, 2003). Após 
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1988, com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), formulado na nova Constituição 

Federal, a saúde passou a ser direito de todos. Logo, esse direito se estendeu aos portadores de 

transtornos mentais e seus familiares, devendo ser garantido por políticas públicas e realizado 

com boa qualidade, equidade, e integralidade (COSTA, 2003). 

Após a formulação do artigo 196 da Constituição Brasileira de 1988, que dispõe do 

direito que a saúde é um direito de todos e dever do estado, o movimento que buscava as 

diferenciações na área mental ganhou mais força, e suas atividades, mais repercussões.  

Surgiu, no âmbito da Reforma Psiquiátrica, uma alternativa como ferramenta de 

substituição do hospital psiquiátrico, que foi o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), que 

promove um espaço de criatividade, de construção de vida, de novos saberes e práticas. Em 

vez de excluir, medicalizar e disciplinar, o CAPS acolhe, cuida e estabelece pontes entre o 

portador de sofrimento psíquico e a sociedade. O primeiro CAPS do Brasil foi o CAPS 

Professor Luiz Cerqueira, criado em 1987, na cidade de São Paulo. Foi um modelo e exerceu 

grandes influências na criação de outros CAPS e conseqüentes transformações de outros 

serviços (ROCHA, 2010). 

Das importantes experiências desenvolvidas nesta época, uma delas ganhou destaque 

pela semelhança com a experiência do Italiano Franco Baságlia, em 1989,o Município de 

Santos-SP implantou uma rede essencialmente pública com bases territoriais, de caráter 

substitutivo ao hospital psiquiátrico e composto de uma estrutura complexa, capaz de 

responder a qualquer tipo de demanda psiquiátrico-psicológica e de caráter social. No mesmo 

ano foi apresentado pelo Deputado Paulo Delgado, o Projeto de Lei nº. 3.657/89, dispondo 

“sobre a extinção progressiva dos manicômios e sua substituição por outros recursos 

assistenciais e regulamentava a internação psiquiátrica compulsória” (BORGES; BAPTISTA, 

2008, p.475). 

Um acontecimento histórico no setor de saúde mental, possibilitador de mudanças em 

nível de Ministério da Saúde, foi a Conferência Regional para a Reestruturação da Assistência 

Psiquiátrica, realizada em Caracas, em 1990. Neste encontro, no qual o Brasil foi representado 

e signatário, foi promulgado o documento final intitulado “Declaração de Caracas”. Nele, os 

países da América Latina, inclusive o Brasil, comprometeram-se a promover a reestruturação 

da assistência psiquiátrica, rever criticamente o papel hegemônico e centralizador do hospital 

psiquiátrico, salvaguardar os direitos civis,a dignidade pessoal, os direitos humanos do 

portador de sofrimento psíquico e propiciar a sua permanência em seu meio comunitário 

(HIRDES, 2009b). 
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Em conseqüências de lutas, de palestras e incentivos, o projeto de Lei do Deputado 

Paulo Delgado, foi sancionado em 2001, depois de várias modificações de seu texto original, 

e formulou-se a Lei 10.216 que passou a (re)direcionar a Política Nacional de Saúde Mental 

do Brasil (AMARANTE, 2010a). 

O dispositivo estratégico mais importante para efetivação desta Política de Saúde 

Mental foi o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), regulamentado pela Portaria 336, de 19 

de fevereiro de 2002, que definiu as diretrizes para o funcionamento dos CAPS, categorizados 

por porte e clientela, estão com as seguintes denominações: CAPS I, CAPS II, CAPS III, 

CAPSi e CAPSad: (BRASIL, 2005). 

a) Os CAPS I são os Centros de Atenção Psicossocial de menor porte, capazes de oferecer 

uma resposta efetiva às demandas de saúde mental em municípios com população entre 

20.000 e 50.000 habitantes - cerca de 19% dos municípios brasileiros, onde residem por volta 

de 17% da população do país. Estes serviços têm equipe mínima de nove profissionais, entre 

profissionais de nível médio e nível superior, e têm como clientela, adultos com transtornos 

mentais severos e persistentes e transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas. 

Funcionam durante os cinco dias úteis da semana e têm capacidade para o acompanhamento 

de cerca de duzentos e quarenta pessoas por mês (BRASIL, 2005). 

b) Os CAPS II são serviços de médio porte e dão cobertura a municípios com mais de 50.000 

habitantes - cerca de 10% dos municípios brasileiros, onde residem cerca de 65% da 

população brasileira. A clientela típica destes serviços é de adultos com transtornos mentais 

severos e persistentes. Os CAPS II têm equipe mínima de doze profissionais, entre 

profissionais de nível médio e nível superior e capacidade para o acompanhamento de cerca 

de trezentos e sessenta pessoas por mês. Funcionam durante os cinco dias úteis da semana 

(BRASIL, 2005). 

c) Os CAPS III são os serviços de maior porte da rede CAPS. Previstos para dar cobertura aos 

municípios com mais de 200.000 habitantes, os CAPS III estão presentes hoje, em sua 

maioria, nas grandes metrópoles brasileiras – os municípios com mais de 500.000 habitantes 

representam apenas 0,63 % por cento dos municípios do país, mas concentram boa parte da 

população brasileira, cerca de 29% da população total do país. Os CAPS III são serviços de 

grande complexidade, uma vez que funcionam durante 24 horas em todos os dias da semana e 

em feriados. Com no máximo cinco leitos, o CAPS III realiza, quando necessário, 

acolhimento noturno (internações curtas, de algumas horas a no máximo sete dias). A equipe 

mínima para estes serviços deve contar com dezesseis profissionais, entre os profissionais de 

nível médio e superior, além de equipe noturna e de final de semana. Estes serviços têm 
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capacidade para realizar o acompanhamento de cerca de quatrocentas pessoas por mês 

(BRASIL, 2005). 

d) Os CAPSi, especializados no atendimento de crianças e adolescentes com transtornos 

mentais, são equipamentos geralmente necessários para dar resposta à demanda em saúde 

mental em municípios com mais de 200.000 habitantes. Funcionam durante os cinco dias 

úteis da semana e têm capacidade para realizar o acompanhamento de cerca de cento e oitenta 

crianças e adolescentes por mês. A equipe mínima para estes serviços é de onze profissionais 

de nível médio e superior (BRASIL, 2005). 

e) Os CAPS AD, especializados no atendimento de pessoas que fazem uso prejudicial de 

álcool e outras drogas, são equipamentos previstos para cidades com mais de 200.000 

habitantes, ou cidades que por sua localização geográfica (municípios de fronteira, ou parte de 

rota de tráfico de drogas) ou cenários epidemiológicos importantes necessitem deste serviço 

para dar resposta efetiva às demandas de saúde mental. Funcionam durante os cinco dias úteis 

da semana e têm capacidade para realizar o acompanhamento de cerca de duzentas e quarenta 

pessoas por mês. A equipe mínima prevista para os CAPSad é composta por treze 

profissionais de nível médio e superior(BRASIL, 2005). 

 No ano de 2010, para proporcionar maior resolutividade ao CAPS AD, emergiu o 

CAPS AD III,considerando a Portaria nº 2.841, de 20 de setembro de 2010, que instituiu, no 

âmbito do SUS, o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas 24 horas - 

CAPS AD III (BRASIL, 2010). 

Os CAPS são serviços de base territorial com papel fundamental na organização da 

rede de saúde mental de sua área de abrangência que têm como missão o acompanhamento 

dos portadores de sofrimentos psíquicos severos e persistentes (BRASIL, 2011). Portanto, o 

CAPS configura-se como um dispositivo que visa prestar atendimento clínico na vida diária, 

podendo promover saúde mental para evitar internações hospitalares. Assim sendo, baseia 

suas ações do dia a dia na redução de sintomas e conflitos através de diálogos e incentivos, 

promovendo a inserção social com ações intersetoriais, oficinas terapêuticas, assembleias, 

eventos etc. É considerada a principal ferramenta da política de saúde mental, pois age como 

porta de entrada nos serviços responsáveis em cada município ou região (BRASIL, 2005). 

Complementado a ideia supracitada, deve-se, então, tratar o portador de sofrimento 

psíquico junto às experiências cotidianas, sustentada nas redes de relações psicossociais. É um 

recurso utilizado para o cuidado de pessoas cujas possibilidades de circulação social 

encontram-se comprometidas e a subjetividade ameaçada pela impossibilidade de estabelecer 

vínculos afetivos e sustentar uma vida produtiva no ambiente familiar, social e profissional. 
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E é nessa perspectiva que o portador de sofrimento psíquico que é acompanhado pelos 

serviços de saúde mental pode vir a receber alta, administrando sua própria história de vida, e 

neste sentido necessitam de suporte eventual, em momentos de instabilidade, que podem vir a 

necessitar de atenção médica e psicossocial.  

Os serviços que constam na Atenção Primária em Saúde, que podem prestar este 

suporte, são a Estratégia Saúde da Família (ESF); os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), além das Práticas Integrativas e Complementares do SUS (PICS), no qual se 

enquadra a terapia comunitária.  

Cabe a esta rede informar e aos dispositivos de saúde mental referenciar os usuários 

que receberam alta destes serviços, para que não se gere “desassistência” (AMARANTE, 

2010b). 

Ao optar por uma reestruturação das diretrizes políticas de saúde mental e suas 

práticas, assume-se o conceito de desinstitucionalização referente a seu aspecto de crítica e 

negação do paradigma psiquiátrico. Nesse sentido, a concepção de desinstitucionalização e os 

preceitos da Reabilitação Psicossocial perpassam todo o discurso de modelo assistencial que 

vem sendo implantado e tem sido um norte e um argumento para a política dessa área (LEÃO; 

BARROS, 2008). 

 

2.2  Reabilitação Psicossocial, Desinstitucionalização, e Inclusão social  

 

 

2.2.1 A Reabilitação Psicossocial 

 

Reabilitação Psicossocial é um conceito particularmente importante no movimento de 

luta antimanicomial e, sobretudo, de vida digna ao portador de sofrimento psíquico. É um 

conjunto de meios, de atividades que se desenvolvem visando melhorar a qualidade de vida 

dos que apresentam problemas sérios e persistentes no campo da saúde mental, ou seja, é o 

processo que busca ajudar o sujeito com limitações a restaurar sua autonomia, no melhor nível 

possível, para fazer face às suas funções na sociedade (ROCHA, 2010). 

Para Ferreira Filha et al. (2005), a reabilitação psicossocial vem sendo considerada um 

campo novo de prática e de estudos na área de saúde mental e necessita de um maior 

aprofundamento sobre sua base teórica conceitual. Em seu estudo, afirma que na trajetória 

conceitual, há uma vinculação deste termo, com o paradigma normativo preventista, sendo 

necessário avançar para uma visão mais ampliada, que considere a inclusão social, o cuidado 

de forma singular do portador de sofrimento psíquico e o respeito às diferenças. 
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Nessa perspectiva, a reabilitação psicossocial aponta para uma nova forma de pensar o 

processo saúde/doença mental/cuidado. Já que a Reforma Psiquiátrica envereda pela 

substituição da concepção de doença pela de "existência-sofrimento", na valorização do 

cuidar e na adoção do território como espaço social de busca constante da reconstrução da 

cidadania do portador de sofrimento psíquico (BREDA, 2005).  

Logo, a reabilitação psicossocial destina-se a aumentar as habilidades da pessoa, 

diminuindo as deficiências e os danos da experiência do sofrimento psíquico (SARACENO, 

2001). E, para que ocorra uma efetiva reabilitação, é importante a reinserção do portador de 

sofrimento psíquico na sociedade e nos mais variadas redes sociais (LUSSI; PEREIRA; 

PEREIRA JUNIOR, 2006). 

Contrapondo o que acabou de ser dito acima, apesar da diversidade de diagnósticos em 

psiquiatria e dos inúmeros de modelos teóricos, os tratamentos utilizados pelos serviços de 

saúde mental, principalmente pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), são poucos e 

muitas vezes repetitivos, não satisfazendo as necessidades reais do portador de sofrimento 

psíquico.  

Entretanto, é a partir dessa ausência de especificidade da psiquiatria que devemos 

raciocinar para compreender como entrar em relação com as variáveis reais que mudam as 

vidas reais das pessoas reais (SARACENO, 2001). Cabe salientar aqui que o CAPS não é um 

sinônimo de inclusão social, mas serve como uma estratégia para estimular esse processo de 

enfrentamento a uma cultura muitas vezes estigmatizante, ao buscar construir rede social, ao 

estimular a autonomia do portador de sofrimento psíquico, ao evitar internações e possibilitar 

outras formas de tratar esse sujeito (LEÃO; BARROS, 2008). 

Saraceno (2001) refere que somente serviços de alta qualidade podem garantir 

programas reabilitativos confiáveis. Dentre as características de um serviço de alta qualidade, 

identifica aquelas que se ocupam de todos os portadores de sofrimento psíquico e a todos 

oferecem possibilidades de reabilitação. O autor pontua que os serviços que não oferecem 

estas possibilidades acabam gerando hierarquias de intervenção e, os menos dotados, acabam 

sendo excluídos do processo; e ressalta que um serviço de alta qualidade deverá ser permeável 

e dinâmico, comum à alta integração interna e externa: um serviço onde a permeabilidade dos 

saberes e dos recursos prevalece sobre a separação dos mesmos. 

A desinstitucionalização implica na reinvenção da sociedade em que vivemos. A 

transformação de uma realidade histórica não poderá se dar pela técnica, mas através da 

revelação dos pontos de sustentação que a própria sociedade impõe (HIRDES, 2009a). Neste 

contexto, a família se torna um dos pontos importantes na reabilitação psicossocial. 
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Entretanto, as famílias e a sociedade podem ser as primeiras formas de exclusão, mas, para 

que isto não venha a acontecer, os trabalhadores da saúde mental precisam trabalhar com estas 

famílias e com a comunidade mostrando que estes sujeitos não são uma ameaça à sociedade e, 

quando estabilizados de seu sofrimento psíquico, podem ser participantes ativos destas redes 

sociais (COIMBRA et al., 2005). 

 

2.2.2 A Desinstitucionalização 

 

 

Desinstitucionalizar é tirar o foco das atenções da instituição e transferir para a 

comunidade ou para qualquer um espaço limitado, ou seja, é procurar deixar de tratar o 

portador de sofrimento psíquico dentro das instituições que tratam a doença mental e passar a 

tratá-lo dentro do seu lugar de origem ou de sua família (HIRDES, 2009b). Assim, tenta-se 

atenuar as crises mentais de cada indivíduo permitindo um processo de reabilitação e 

reinserção na comunidade externa, longe do encontro do indivíduo doente com vários outros 

(AMARANTE, 2010c).  

A desinstitucionalização vem juntamente unida a algumas características como a busca 

de liberdade de comunicação, a análise de tudo que acontece na comunidade com cada 

indivíduo, a tentativa de destruição da relação de autoridade que antes estava presente na 

instituição e, como a proposta indica cuidar dentro da comunidade de acordo com seu dia a 

dia, havendo a possibilidade de reaprendizagem social e cultural para os profissionais. Assim, 

não há dúvida que a terapia que não retira o indivíduo do seu eixo de origem traz consigo 

muitas vantagens para o usuário, para o profissional e para a sociedade que ainda deve ser 

convencida disso, para ser capaz de aceitar mudanças (AMARANTE, 2010c). 

Esta proposta de desinstitucionalizar o portador de sofrimento psíquico precisa, para 

cumprir suas características, além da necessidade dos dispositivos, também da necessidade da 

reinserção familiar e social, e muitas vezes a própria família não sabe lidar com seu 

constituinte que necessita de atenção e cuidados em saúde mental.  Neste contexto, verificam-

se várias dificuldades quando se refere à intenção de desinstitucionalizar. 

A desinstitucionalização é considerada um processo ético porque, em suma, inscreve-

se em uma dimensão contraditória ao estigma, à exclusão e à violência. É manifestação ética e 

se exercita quanto ao reconhecimento de novos sujeitos de direito, de novos direitos para o 

portador de sofrimento psíquico, de novas possibilidades de subjetivação daqueles que seriam 

objetivados por saberes e práticas científicas e inventa – prática e teoricamente- novas 

possibilidades de reprodução social desses mesmos sujeitos (AMARANTE, 2010b). 
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Amarante (2010b) define diferentes sentidos para “Desinstitucionalização” e coloca 

que o seu conceito prático e teórico sofre metamorfose substancial abrindo inúmeras 

possibilidades para o campo da Reforma Psiquiátrica. Para ele, existem os seguintes âmbitos 

para se classificar a Desinstitucionalização: Desinstitucionalização no Sentido de 

Desospitalização; Desinstitucionalização no Sentido de Desassistência e; 

Desinstitucionalização no Sentido de Desconstrução; e; Venturini (2010) propõe a 

desinstitucionalização no sentido ampliado. 

A desinstitucionalização no Sentido de Desospitalização, nascida nos projetos de 

psiquiatria preventiva e comunitária, opera uma crítica ao sistema psiquiátrico, por ser 

centrado na assistência hospitalar, mas não faz o mesmo com a natureza do saber que o 

autoriza, ou seja, inspira-se no paradigma psiquiátrico tradicional, assumindo a validade de 

seus princípios, e partindo da ideia de que a reforma consiste na correta aplicação do saber e 

das técnicas psiquiátricas, ou seu simples rearranjo e condução administrativa. Nesse sentido, 

a causa da falência do sistema psiquiátrico não estaria na psiquiatria, mas na má aplicação 

desta (AMARANTE, 2010b). 

Aqui, neste sentido de desinstitucionalização, ficam priorizados os interesses 

econômicos deixando de lado os interesses do grupo para quem são prestados os serviços para 

a saúde mental. Esta tendência visa à economia dos cofres públicos, não priorizando o 

atendimento eficiente. Logo, a Reforma Sanitária que defende a proposta de promover saúde e 

não só tratá-la, prova que é mais vantajoso e lucrativo para o estado prevenir do que apenas 

tratar (HIRDES, 2009b). 

Mas, na área da saúde mental, não basta só prevenir, pois existem as pessoas que 

passaram anos sendo vistos como inúteis e sem autonomia para a sociedade, necessitando não 

só de prevenção, mas de tratamento humanizado, trabalhos terapêuticos para haver a 

aderência da sua autonomia. Desta forma, a desinstitucionalização com este sentido não faz 

com que a política de saúde mental atinja seus objetivos. Pior: pode gerar mais prejuízos, 

causando desassistência e perigo ao usuário e à sociedade (HIRDES, 2009b).  

Necessitando de princípios de prevenção de internações em instituições psiquiátricas, 

assim como o retorno para a comunidade de todos os pacientes até então institucionalizados 

com o estabelecimento e manutenção de sistemas de suporte comunitário, esta opção de 

encarar a desinstitucionalização não se mostra como a que mais pode dar retorno, pois esta 

desospitalização não prevê as condições necessárias para viabilizar uma proposta de 

ressocialização/reabilitação (GODOY; BOSI, 2007).  
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Neste sentido, a desinstitucionalização pode causar consequências negativas sobre a 

família, pois é nesta que se baseia a nova forma de cuidar no cotidiano. Sem métodos, esta 

instituição social fica inerte, sem ação, e sendo tentada a buscar a re-hospitalização, ou seja, a 

proposta de base comunitária e de busca à cidadania volta ao marco zero (GONÇALVES; 

SENA, 2001). 

Na desinstitucionalização no sentido de desassistência, não é observado o principal: o 

atendimento, a atenção e a necessidade do paciente. O interesse maior é a implementação da 

lei sem ao menos serem traçados planos para dar suporte nos serviços substitutivos aos 

desinstitucionalizados, lançando-os à própria sorte. Entretanto, uma das diretrizes da Lei 

10.216 é que seja feita a substituição progressiva e organizada para que não cause 

desassistência aos egressos dos hospitais psiquiátricos (HIRDES, 2009b). 

Grupos minoritários e com interesses tentam passar esta reflexão de desassistência 

para a comunidade, pois são segmentos que se opõem à "desinstitucionalização", seja por 

resistir a qualquer ideia que represente a ampliação dos direitos e igualdade de setores 

considerados minoritários, ou por ter interesses específicos nas formas tradicionais de 

organização da Psiquiatria, por exemplo, as indústrias farmacêuticas ou ainda representantes 

privatistas. Tentam pregar a idéia de que os pacientes receberão alta da instituição 

hospitalização e não terão infra-estrutura e nenhum aparato para substituir os tratamentos. 

Logo, esta imagem de desassistência é responsável por mudanças na vontade de algumas 

famílias que antes lutavam pelo fechamento dos manicômios, pois se veem em uma situação 

literalmente de desamparo (GODOY; BOSI, 2007). 

Os segmentos contrários à proposta de atendimento nos serviços de base comunitária 

se sentem atingidos, pois os atendimentos, principalmente os privatistas, deixam de lucrar 

bastante, havendo uma atenção na prevenção primária – as intervenções são feitas nas 

condições passíveis de formação da doença mental; na secundária – cuidados que buscam 

realizar diagnóstico e tratamento precoce da doença mental; e na terciária – que se tenta a 

readaptação do paciente à vida social, após sua melhoria (AMARANTE, 2010a).  

Sendo assim, contrariando a desinstitucionalização com sentido de desassistência, para 

Amarante (2010a), a psiquiatria preventista deve primeiramente reduzir os transtornos 

mentais, promovendo a „sanidade mental‟ dos grupos sociais; em um segundo momento, 

encurtar a duração dos transtornos, identificando-os e tratando-os precocemente; e por fim, 

minimizar a deterioração resultante das crises mentais. 

A desinstitucionalização deve ser feita com a visão de desconstruir, já que o 

manicômio se revelou como um local em que está presente uma psiquiatria que administra a 
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figura da miséria, da periculosidade social, da marginalidade e da improdutividade, ou seja, 

deve desconstruir primeiramente a visão que se tem do portador de sofrimento psíquico 

(AMARANTE, 2010c).  

A característica de desconstrução é inspirada nas críticas aos saberes médicos que por 

muito tempo invalidou o usuário da instituição manicomial, busca desconstruir o aparato 

psiquiátrico (relações instituição/práticas/saberes) que delimita os objetos e conceitos 

aprisionadores e redutores do indivíduo doente (AMARANTE, 2010c). Esta ideia espelha a 

realidade que a política busca, pois questiona a mercantilização da loucura, a medicalização 

sem limites, o intervencionismo aumentando a vontade do médico e diminuindo o paciente, 

enfim responde à busca presente na Reforma Psiquiátrica do Brasil, deixando de lado só a 

parte administrativa, dando vistas à área teórico-prática para que a qualidade no atendimento 

seja melhorada com o passar do tempo (HIRDES, 2009b). 

Assim sendo, deve-se desconstruir, para poder reconstruir de forma melhorada, 

reconstruir ideais, culturas e serviços seguindo os princípios da constituição brasileira e 

elucidando o direito do doente mental, sabendo que este deve ser considerado um cidadão 

igual aos outros com direitos e deveres a serem cumpridos. E mais: este conceito e suas 

características  

[...] implicam num estilo de trabalho que evidenciam e valorizam a pessoa, 

tornando progressivamente esvaziado de significado o atributo de 

periculosidade. Trata-se de fortalecer uma visão dinâmica e histórica da 

doença enquanto evento da vida, não é mais possível representar a doença 

como fratura na continuidade da existência. A história não é vista como 

explicação da crise, mas como seu contexto; a crise é considerada um evento 

no curso do tempo que pode ser superada. Afirmar que a doença não totaliza 

o indivíduo significa dizer que uma pessoa pode estar mal, mas continuar a 

viver em sua casa, e que os serviços de saúde mental podem jogar melhor 

com a contradição saúde-doença sem aprisioná-lo em sua doença 

(AMARANTE, 2010c, p.182). 

 

Assim, a desinstitucionalização com o sentido de desconstruir não busca apenas fechar 

manicômios e acabar com as críticas a eles, não se importando em abandonar o portador de 

sofrimento psíquico com seus familiares ou até mesmo nas ruas gerando desassistência, nem 

tampouco o objetivo é reduzir gastos fechando leitos em busca do neoliberalismo. O lema 

deste ideal é a desconstrução de estigmas e estereótipos vinculados à loucura e à figura do 

portador de sofrimento psíquico, ou seja, busca superar o modelo onde é focada a doença e 

visar o sujeito como cidadão que requer as melhores condições de vida, sendo necessário não 

apenas administrar-lhes medicamentos, mas também gerar possibilidades de sociabilidade e 

subjetividade (AMARANTE, 2010c). 
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Nesta desconstrução, é extinta a noção do antigo aparato manicomial e passa a 

reconstruir alguns itens de atenção na nova forma de tratar: como novo objeto, vê-se a saúde 

mental; o novo objetivo é a prevenção da doença mental; a coletividade passa a ser o novo 

sujeito de tratamento tendo as equipes comunitárias como novos agentes profissionais agindo 

na comunidade; pois este é o novo espaço de tratamento baseado na concepção de que a 

personalidade é a unidade biopsicossocial (AMARANTE, 2010a).   

Para Venturini (2010), a desinstitucionalização não deve ser considerada sinônimo de 

Reforma Psiquiátrica, muito embora este movimento abra espaço para muitos de seus 

conteúdos; a desinstitucionalização é diferente da simples desospitalização; não consiste na 

reabilitação psicossocial; certamente não consiste na antipsiquiatria. Logo, eclode como 

pressuposto de seus estudos, que a desinstitucionalização é mais do que um tratamento ou 

uma adaptação: a desinstitucionalização consiste em um crescimento pessoal. 

Rotelli, Leonards e Mauri (1990) defendem uma ideia muito próxima deste sentido 

ampliado proposto por Venturini (2010). Referem que a desinstitucionalização deverá se 

apresentar como um trabalho voltado para reconstruir as pessoas como atores sociais, 

transformando os modos de viver e sentir sofrimento do usuário e apresentando formas de 

transformação de sua vida concreta cotidiana. 

Nela, o portador de sofrimento psíquico é finalmente o verdadeiro protagonista de seu 

processo de melhora e cura, considerando os próprios pontos de resiliência e de fraqueza, as 

oportunidades e os aspectos que incidem negativamente em sua vida pessoal, construindo 

estratégias viáveis para sua vida, até mesmo em redes de sentido frágeis e provisórias. Nessa 

perspectiva, agindo deste modo, reconhece-se para o paciente o valor da competência 

adquirida com a própria experiência (VENTURINI, 2010). 

A retomada da subjetividade da pessoa elabora dialeticamente o conceito de doença 

superando a tradicional dicotomia entre o ponto de vista biomédico, corrigindo o narcisismo e 

as instâncias pedagógicas embutidas no cuidar, atenua a presunção profissional do tratamento: 

 

Implica num reposicionamento dos objetivos de cura - não mais como 

reabilitação ou redução do dano, mas como bem-estar dos usuários; redefine 

o conceito de responsabilidade - em psiquiatria a responsabilidade é 

atribuída apenas ao médico, enquanto na "retomada subjetiva" é do próprio 

usuário a responsabilidade por si mesmo; reduz o espaço vicarial 

tradicionalmente ocupado pela família e pela sociedade. Mais do que um 

processo de cura, a "retomada subjetiva" é um percurso de atribuição de 

sentido, oferece ao sujeito a oportunidade de alcançar um novo equilíbrio 

existencial (VENTURINI, 2010, p.144). 
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Geralmente, o doente é mais exigente quanto à empatia e à ética envolvidas no 

processo de cura, do que quanto à compreensão da interpretação e da ação propostas pelos 

curadores. Ele quer ser curado e satisfaz-se com sentir esse compromisso na intenção e na 

ação do curador, aderindo ao tratamento sem exigir explicações pormenorizadas dessa ou 

daquela natureza (TESSE; LUZ, 2008). 

Mas, o sofrimento psíquico provoca uma alteração tão profunda que não é suficiente 

intervir com um simples ato técnico-reparador, sendo necessário encontrar um novo equilíbrio 

para a existência. Como consequência, o verdadeiro significado da cura - o "primeiro dever do 

médico" - se funda na capacidade do curador de aderir a uma experiência global, baseia-se na 

sua disponibilidade para participar, com intensidade profissional e emocional, do evento 

existencial que investe o paciente (VENTURINI, 2010). 

A cura deverá ter uma relação dialógica entre pessoas, cujas palavras, porém, não se 

referem a um saber acadêmico e sim a um saber prático próprio da subjetividade dos 

indivíduos. A reflexão sobre o sintoma - elemento revelador de como e onde se situar na 

linguagem da saúde - é de fato apenas o esboço sobre o qual construir o diálogo. A cura, mais 

do que uma tomada de consciência, é uma pesquisa que se funda no exercício de um poder 

social reconhecido ao paciente e experimentado em concreto no dia a dia (VENTURINI, 

2010). 

Deve-se pensar no valor da indignação encerrada no olhar inocente, olhar de quem é 

estranho a um processo, de quem não está acostumado. A qualidade de um serviço de saúde 

se mede naturalmente pelo quanto pesam, nas suas decisões, as pessoas  envolvidas no 

problema, os pacientes em primeiro lugar (VENTURINI, 2008). 

Cabe, também, acreditar no crescimento de uma comunidade competente, uma 

comunidade que seja capaz de responder às necessidades de todos os seus membros e, 

sobretudo, daqueles mais frágeis, sem delegar a vida deles aos profissionais (VENTURINI, 

2008). 

Nessa perspectiva, a desinstitucionalização transcende a disciplina médica e envolve 

outros saberes. É uma atitude, porém, que não desmerece o saber clínico: o inclui em um 

saber mais amplo e complexo e, ao mesmo tempo, mais acessível e controlável. A arte da cura 

nasce da escuta, da capacidade de fazer silêncio dentro de nós, para acolher o outro, mas 

também para nós mesmos livrar-nos, descobrindo nossos limites e também nossas 

possibilidades, amiúde contidas ou desconhecidas (VENTURINI, 2010). 
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2.2.3 Inclusão Social do portador de sofrimento psíquico 

 

Considera-se como prática de inclusão social toda e qualquer tentativa de resgate de 

cidadania do portador de sofrimento psíquico sejam através do acolhimento, da assistência, do 

resgate ao convívio social, familiar e na sociedade ou através de ações intersetoriais que busquem 

o cuidado integral para estes sujeitos (AZEVEDO, 2010). 

Um dos principais desafios da reforma psiquiátrica brasileira está na inclusão social 

das pessoas com sofrimento psíquico na vida pública e coletiva, de forma que suas 

singularidades possam se expressar. Na inclusão social, através do trabalho, os desafios 

correspondem ao modelo de produção capitalista contemporâneo, que exclui do mundo do 

trabalho as pessoas consideradas inaptas e/ou improdutivas junto ao mercado (RODRIGUES; 

MARINHO, AMORIM,2010). 

Nesse sentido, encontra-se dificuldade de acesso do portador de sofrimento psíquico à 

vida produtiva, pois necessitam-se de mudanças de paradigmas e práticas implementadas 

voltadas à inclusão no mundo do trabalho que ainda é uma barreira a ser transposta 

objetivando alcançar melhores níveis de qualidade de vida e condições mais concretas de 

inclusão social. 

Afirmando sua relevância, considera-se que o valor do trabalho, enquanto prática que 

integraliza e legitima socialmente os portadores de sofrimento psíquico, é reconhecido nas 

diferentes classes sociais, grupos e comunidades. A oportunidade de voltar a integrar o mundo 

do trabalho, ou, em muitos casos, iniciar essa integração, amplia as possibilidades de alcance 

da inserção social e de melhores níveis de saúde e de qualidade de vida (LUSSI; 

MATSUKURA; HAHN,2010). 

Cabem ressalvas aqui, que para a construção de rede de atenção e rede social que 

favoreçam práticas inclusivas ao portador de sofrimento psíquico, a intersetorialidade é um 

dos aspectos primordiais. Nesse sentido, ressaltamos a necessidade de interlocução das 

demais políticas públicas com a área da saúde mental (LEÃO; BARROS, 2008). 

 

2.3Redes Sociais em Saúde Mental 

 

Ao longo da vida, um indivíduo entrará necessariamente em contato com várias 

pessoas em sociedade e, a depender das motivações, participará de arranjos de convivência 

diferentes. Vinculamo-nos aos outros por meio de contratos ou pactos associativos, cujo 

material ligante está definido pela necessidade ou interesse comum. É o que definimos como 

redes sociais (LANDIM et al., 2010).  
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A abordagem sistêmica, definida por Barreto (2008), explana bem as redes sociais, já 

que percebe o sujeito na sua relação com a família, com a sociedade, com seus valores e 

crenças, contribuindo para a compreensão e transformação do indivíduo. 

Todo sistema tem a capacidade de proteger-se, de reequilibrar-se e de crescer em uma 

ação interna que chamamos de autoproteção, de autoequilíbrio e de desenvolvimento próprio. 

A comunidade é assim e a família do indivíduo também (BARRETO, 2008). 

Na dinâmica familiar, a presença do portador de sofrimento psíquico tende a criar 

situações críticas que mobilizam todos os atores no processo de busca de soluções, tanto 

dirigidos ao sujeito que sofre como ao próprio grupo do qual ele faz parte, de forma que as 

redes sociais têm um papel na identificação do problema e também na busca de solução e 

escolhas terapêuticas. Nesse processo, percebem-se rearranjos, rupturas, dissolução e 

reconfiguração das redes sociais, pois as situações decorrentes do sofrimento psíquico, 

especialmente aqueles severos e persistentes, podem trazer mudanças significativas nas 

trajetórias de vida da pessoa e em seu circuito relacional (MURAMOTO; MANGUIA, 2011). 

A função de uma rede social está estreitamente relacionada à qualidade destas relações 

interpessoais estabelecidas com a família extensa ou com seu entorno social, de onde  surgem 

atributos importantes, que poderão configurar a construção de uma rede de suporte pessoal 

significativa. Por sua vez, a qualidade das relações está necessariamente ancorada na história 

dos vínculos estabelecidos, na intensidade, frequência e mutualidade dos mesmos (LANDIM 

et al., 2010). 

Nesse contexto, para Saraceno (2001), o processo de reabilitação seria, então, um 

processo de reconstrução, um exercício pleno da cidadania e, também, de plena 

contratualidade  nos três grandes cenários: habitat, rede social e trabalho com valor social. 

Nos últimos anos, a reabilitação psicossocial vem sendo considerada o modelo 

dominante em cuidados comunitários e enfatiza a melhora no funcionamento social e no 

desempenho de papéis (DRAKE et al., 2003).  

Complementando tal ideia, o processo adequado para a reabilitação implica a criação 

de serviços na comunidade, com diferentes níveis de atenção e complexidade e integrados ao 

sistema geral de saúde, fornecendo um acompanhamento intensivo e permanente que possa 

satisfazer todas as necessidades do portador de sofrimento psíquico (VIDAL; BANDEIRA; 

GONTIJO, 2008).  

É necessário, sem dúvidas, a existência de pontos de rede de apoio que promovam 

maior autonomia, reorganização da vida cotidiana, bem como a inclusão do portador de 

sofrimento psíquico nos diversos grupos sociais (VARELLA et al., 2006). 
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Para construção das mais variadas redes sociais do portador de sofrimento psíquico é, 

é interessante que haja a possibilidade de se proporcionar tratamento na atenção primária, já 

que adotar o território também como estratégia de ampliação das redes sociais fortalece o 

conceito de que os serviços de saúde devem integrar a rede social das comunidades em que se 

inserem, assumindo a responsabilidade pela atenção à saúde nesse espaço. Tal fato remete ao 

aparecimento de desafios previsíveis já que os confrontos se colocam em todas as instâncias 

do cuidado, tanto para os atores, como para as instituições envolvidas no processo, que 

anseiam pela mudança de paradigmas fortemente instituídos (BREDA et al., 2005). 

Dalla Vecchia e Martins (2009) em sua pesquisa referem que algumas experiências na 

atenção básica têm-se mostrado alternativas interessantes como citam um exemplo em que os 

agentes comunitários de saúde (ACS) estão sendo capacitados para o acolhimento de 

demandas em saúde mental, profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) estão 

desenvolvendo atividades de discussão de casos em unidades de saúde da família (USF), 

caracterizando hoje no que temos como clínica ampliada e equipes de atenção básica e de 

saúde mental se (co)responsabilizando pelo cuidado nas estratégias de matriciamento.  

Azevedo (2010) evidenciou, em seu estudo, uma reflexão sobre as diferentes práticas 

inclusivas que vêm sendo realizadas no município de Campina Grande. As práticas identificadas 

favoreceram a articulação da saúde mental com vários setores da sociedade, como educação, 

cultura, a economia, criando redes sociais. 

Em se tratando da estratégia de formar vínculos com outros setores, remete-nos à idéia 

que temos atualmente de intersetorialidade. Outros setores, além do da saúde, como 

educação, trabalho, previdência social e direito, bem como certas organizações não-

governamentais, devem ter participação na melhoria da saúde mental das comunidades. 

As redes ampliadas são experiências exitosas da intersetorialidade, já que articular 

ações com setores como a escola, a justiça, redes de apoio como o SESI, SESC, SENAI, as 

cooperativas de usuários/egressos dos serviços de saúde mental, demonstram a efetividade de 

que estas redes de apoio estão adentrando gradativamente no cotidiano do portador de 

sofrimento psíquico dos serviços de saúde mental. 

Com a Reforma Psiquiátrica, eclodem, também, experiências inovadoras e de novas 

tecnologias em resposta aos desafios do cuidado e da inclusão social. Os Centros de 

Convivência e Cultura são uma destas experiências, criados de acordo com a Portaria nº 396  

de 07  de Julho  de 2005. As pessoas que trabalham nos Centros de Convivência e Cultura não 

são profissionais da Saúde, nem da Saúde Mental são oficineiros, artistas plásticos, músicos, 

atores, artesãos, auxiliares administrativos e de limpeza (BRASIL, 2005b). 
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Os Serviços Residenciais Terapêuticos ou Residências terapêuticas como são 

chamadas atualmente, representam mais um novo contexto construído nas redes sociais dos 

portadores de sofrimento psíquico e tem como objetivos centrais a reinserção social dos 

egressos dos manicômios, tentando propiciar-lhes autonomia, através do processo de 

reabilitação psicossocial, com (re)aprendizagem de atividades cotidianas e sociais necessárias 

para vida em comunidade. Pretende-se, com isso, que o morador deixe de ser um tutelado da 

instituição hospitalar e resgate a possibilidade de convivência social, encontrando condições 

para uma vida com qualidade e integrada ao ambiente comunitário (WEYLER; 

FERNANDES, 2005). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1O Paradigma Adotado 

 

Trata-se de um estudo compreensivo e interpretativo, fundamentado nos pressupostos 

da História Oral, propostos por Bom Meihy. Procuramos, através da história oral temática, 

conhecer as vivências do portador de sofrimento psíquico em processo de 

desinstitucionalização no tocante à sua reabilitação e inclusão social.  

A História Oral é uma história do tempo presente, reconhecida como história viva, 

considerada um método que trabalha com a fonte oral e que constitui, como resultado do 

trabalho, a documentação oral produzida e analisada a partir de um conjunto de 

procedimentos (BOM MEIHY; HOLANDA, 2011). 

Existem quatro gêneros distintos de história oral: “História Oral de Vida”, “História 

Oral Temática”, “Tradição Oral” e “História Oral Testemunhal”. A primeira trata da narrativa 

do conjunto de experiência de vida de uma pessoa. A segunda parte de um assunto específico 

e preestabelecido, o qual se compromete com o esclarecimento ou opinião sobre algum evento 

definido. A Tradição Oral trabalha com a permanência dos mitos e com a visão de mundo de 

comunidades que têm valores filtrados por estruturas mentais asseguradas em referências do 

passado remoto. A História Oral testemunhal se caracteriza pela presença de uma situação 

traumática, na qual as entrevistas são inicialmente apreendidas com a História Oral de Vida e 

a partir do trauma são direcionadas para o objetivo proposto pelo projeto de História Oral 

(BOM MEIHY; HOLANDA, 2011). 

Cabe aqui ressaltar que a História Oral privilegia grupos sociais deslocados, parcelas 

minoritárias, excluídas, marginalizadas e se vale de suas narrativas para propor uma outra 

história, ou uma história vista de baixo, de um ângulo incomum, sobre uma determinada 

realidade em contraposição ao silenciamento ou a visão majoritária e institucionalizada, 

assumida como aquela que devemos reconhecer como versão oficial (BOM MEIHY; 

HOLANDA, 2011). 

Sendo assim, o que se pretendeu com este estudo fundamentado nos pressuposto da 

História Oral foi possibilitar a este grupo social o registro das experiências vividas como 

portador de sofrimento psíquico, em busca de recuperação de sua saúde mental e também da 

ocupação de um novo lugar social. Interessava-nos, sobretudo, compreender como tais 

experiências foram sentidas, fatos foram sentidos, compreendidos e, mesmo, reinterpretados 

por aqueles que os viveram (BOM MEIHY; HOLANDA, 2011). 
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Este estudo foi realizado, em Campina Grande – PB, que é a segunda cidade mais 

populosa da Paraíba (após João Pessoa, capital do Estado, distante 120 km). De acordo com o 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2011, constatou-se que o 

município de Campina Grande - PB possuía, aproximadamente, 687.545habitantes e que sua 

área territorial atinge 621 km². 

 

 

Figura 1: Mapa da Paraíba e a localização do cenário de estudo (Campina Grande) 

Fonte: http://www.emepa.org.br 

 

A Rede Municipal de Saúde conta com cento e vinte e cinco estabelecimentos/serviços 

de saúde (públicos, privados e filantrópicos, de média e alta complexidade), prestando 

atendimentos regularmente ao SUS. A rede básica de saúde dispõe de noventa e duas Equipes 

da Estratégia Saúde da Família, (ESF) a qual abrange cerca de 83% da área territorial do 

município, contando também com cinco Centros de Saúde e nove Núcleos de Apoio ao Saúde 

da Família (NASF) (CODECON, 2012b ).  

A Rede de Saúde Mental em Campina Grande - PB começou a ser tecida no ano de 

2002, com a aprovação da Lei municipal 4.068. Esta lei contempla a atenção em liberdade, 

diretrizes sobre a promoção de saúde e reintegração social do portador de transtorno mental, 

as quais determinam a implantação de ações e Serviços extra-hospitalares em Saúde Mental, 

agindo de acordo com a Lei 10.216 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental 

(SILVA, 2007). 

Postergada a aprovação desta lei municipal, efetivou-se em Dezembro de 2003 a 

abertura do primeiro CAPS do município, o „CAPS II Novos Tempos‟, localizado na avenida 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Pessoa_%28Para%C3%ADba%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://www.emepa.org.br/
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Getúlio Vargas, que, atualmente, realiza atendimentos no Bairro do Catolé na Av. Elpídio de 

Almeida. 

Em 2004 foi inaugurado o CAPSad em Campina Grande tornando-se o segundo 

serviço substitutivo da referida cidade. No ano de 2006, o CAPSad já atendia cerca de 

duzentos usuários (CIRILO, 2006). 

Como estopim e marco divisor da assistência hospitalar em Campina Grande, houve o 

processo de intervenção e o descredenciamento do SUS de um dos hospitais psiquiátricos do 

município, o Instituto Campinense de Neuropsiquiatria e Reabilitação Funcional (ICANERF), 

conhecido popularmente como Hospital João Ribeiro. Em 2005, com o fechamento deste 

referido hospital, criaram-se inúmeros serviços de base comunitária e uma rede extra-

hospitalar, fazendo com que Campina ficasse conhecida no cenário nacional (SILVA, 2007). 

Segue o que foi dito pelo Ministério da Saúde no ano de 2005: 

 

Na época da intervenção, dos 176 pacientes do Hospital, 38 encontravam-se 

em um Centro de Referência em Saúde Mental (unidade provisória, 

implementada para substituir as péssimas condições do Hospital João 

Ribeiro), e o restante dos pacientes, já se encontravam referenciados aos 

novos serviços substitutivos supracitados. Em cerca de um ano, Campina 

Grande mudou radicalmente sua rede de atenção à saúde mental e investiu 

em novos serviços na região, em benefício dos direitos dos pacientes 

(BRASIL, 2005, p.22). 

 

 

Durante este período, o processo de desinstitucionalização e de redução de leitos na 

cidade mobilizou os gestores do SUS para as construções de novas soluções para as demandas 

de saúde mental da região e mobilizou também a comunidade local para a Reforma 

Psiquiátrica, mudando efetivamente a qualidade de vida e da assistência prestada em saúde 

mental à população (BRASIL, 2005). 

Atualmente, compõem a rede do município o Centro Campinense de Intervenção 

Precoce (CAPSinho), o CAPS I Viva Gente (infanto-juvenil), o CAPS II Novos Tempos, o 

CAPS III Reviver, que funciona 24 horas e o CAPS ad (Álcool e Outras Drogas), além dos 

dois CAPS I localizados nos distritos de Galante e São José da Mata. Os serviços 

disponibilizados para portadores de transtornos mentais incluem, ainda, o Centro de 

Convivência e Cultura, Artes e Ofícios, que neste mês de junho completou três anos de 

funcionamento, a Emergência Psiquiátrica e seis Residências Terapêuticas, três delas 

masculinas, duas femininas e uma mista. Elas são destinadas às pessoas que são egressas de 

hospitais psiquiátricos e perderam familiares ou apresentam dificuldades de reintegração 

familiar (CODECOM, 2012a). 
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Por tratar-se de um estudo realizado com base nos pressupostos da História Oral, faz-

se necessário definir um projeto com todas as etapas: tema, justificativa, definição da 

comunidade de destino, colônia, formação de rede, entrevista, transcrição, textualização, 

transcriação, conferência, uso e arquivamento do material empírico produzido. 

De acordo com Bom Meihy e Holanda (2011, p.52): “Comunidade de destino seria 

formada a partir de uma postura comum, de um passado filtrado pelo trauma coletivo, que 

seria matéria de registro e verificação da história oral”.A comunidade de destino foi 

definida, uma vez que todos os colaboradores que tínhamos em mente desencadearam algum 

tipo de sofrimento psíquico e passaram por um processo de institucionalização e posterior 

desinstitucionalização, configurando uma comunidade de destino com histórias de vida, de 

sofrimento e preconceito em comum. Os CAPS da Cidade de Campina Grande – PB 

acolheram muitos desses sujeitos e a comunidade de destino deste estudo encontrava-se neste 

serviço.  

De acordo com Bom Meihy e Holanda (2010, p.52) a colônia “é uma parcela de 

pessoas de uma mesma comunidade destino, é a primeira divisão... sua finalidade é facilitar o 

entendimento do coletivo que se perderia na abrangência”. A colônia representa os 

elementos que marcam a identidade geral dos segmentos dispostos a análise, ou seja, traços 

que ligam a trajetória destas pessoas. A nossa colônia foi constituída por usuários, que se 

tratavam no CAPS e estavam em processo de desinstitucionalização, e que estavam inseridos 

em alguma atividade que caracterizasse a reabilitação e inclusão social. 

E, por fim, foi construída a rede considerada uma “subdivisão da colônia que visa 

estabelecer parâmetros sobre quem vai ser entrevistado...” (BOM MEIHY; HOLANDA, 

2011, p.54). A construção da rede e seleção dos sujeitos que compuseram a rede se deu com 

as referências feitas no depoimento do colaborador que apresentou um relato em sua 

entrevista que norteou todas as outras  o “ponto zero”. “A origem da rede é sempre o ponto 

zero, e essa entrevista deve orientar a formação das demais redes” (BOM MEIHY; 

HOLANDA, 2011, p.54). 

A rede foi formada por dez usuários de dois CAPS de Campina Grande, considerados 

colaboradores, indicados a priori, pelos técnicos de referência, do CAPS já que estes 

conheciam os usuários mais avançados no processo de desinstitucionalização do serviço. 

Fizemos contato prévio por telefone com cada um. Alguns não quiseram participar do estudo 

com “receio” de se expor, outros, por não dispor de tempo devido ao trabalho, e assim, fomos 

contatando, um a um, para ver quem poderia participar de uma conversa acerca do projeto de 

investigação. 
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Tomamos como critério de escolha para a entrevista considerada o ponto zero da rede 

aquela que foi concedida por um portador de sofrimento psíquico estabilizado, em processo 

de desinstitucionalização de um dos CAPS inserido em uma atividade de reabilitação, 

próximo de receber alta do serviço e já incluído socialmente através do trabalho. Assim, o 

colaborador Paulo teve sua entrevista tida como ponto zero e desde o início mostrou interesse 

em contar sua história e no decorrer da narrativa foi indicando outros colaboradores para 

compor a rede. 

Após a definição da rede, foram realizadas as entrevistas, que, segundo Bom Meihy 

(2005), são divididas em três etapas: a pré entrevista, a entrevista e a pós entrevista.A pré-

entrevista consiste em um contato prévio com os colaboradores, para apresentar o projeto de 

investigação. Nesse primeiro momento, foram feitas visitas aos colaboradores, ora nos CAPS 

ora nas suas residências, tendo em vista o agendamento da data e do local da entrevista, as 

quais foram definidas pelos colaboradores.  

A etapa da entrevista propriamente dita ocorreu no período de Junho a Julho de 2012. 

As entrevistas foram feitas individualmente com auxilio de um aparelho de MP4. Antes de 

darmos início às entrevistas, os colaboradores foram convidados a assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO B), ficando um termo para o colaborador e o 

outro para a mestranda, nos quais constavam os objetivos do trabalho, o método utilizado e o 

posicionamento ético adotado a partir da Resolução 196/96, que trata da pesquisa envolvendo 

seres humanos. O posicionamento ético adotado resguardou a garantia da sua livre escolha de 

participar do estudo, bem como assegurava a sua desistência a qualquer tempo, sem qualquer 

tipo de represália, sendo garantido ainda que a publicação da entrevista só ocorreria mediante 

a assinatura carta de cessão, de que iremos tratar mais adiante. 

A entrevista foi guiada pelas perguntas de coorte, que segundo Bom Meihy, (2005) 

são elementos fundamentais e comuns pelos quais devem passar todas as entrevistas. Foram 

elas: 

1. Há quanto tempo você está aqui neste serviço?  

2. Conte-me como tem sido a sua experiência para retomar sua vida na família, no 

trabalho, com os amigos? 

3. Quais foram seus principais desafios para retomar sua vida após a alta do serviço?  

4. Você está sendo (ou você foi) orientado para (conduzir a própria vida) fora do 

serviço? De que forma?  

5. Quando você teve alta (quando você tiver alta) do serviço o que fez (pretende fazer) 

para retomar a sua vida pessoal e profissional? 
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6. Quem apoiou você (a quem você pedirá apoio) para seguir com sua vida na família, o 

trabalho e na sociedade de um modo geral? 

7. Existiu algum tipo de dificuldade de acesso aos serviços que não são de saúde mental? 

No decorrer das entrevistas, percebemos que os colaboradores sentiram a necessidade 

de falar de suas experiências contando um pouco da sua história de vida.Nesse momento, 

afloraram seus sentimentos: ora choro, risos, silêncios, pausas... Eles contextualizavam seu 

presente a partir de um doloroso passado. 

Vale salientar, também, que entrevistamos familiares que se fizeram presentes no 

momento da entrevista, revelando fatos de modo mais detalhado e que eram significativos 

para compreender a história que estava sendo contada pelo colaborador.  No mesmo instante, 

as narrativas dos familiares foram validadas pelos colaboradores, e em alguns momentos a 

entrevista teve o tom de conversa e diálogo a três. 

Na História Oral, esse tipo de diálogo é permitido, pois a construção da narrativa não 

deve ser um exercício mecânico. A ação do entrevistado como narrador transpassa uma 

audiência visível e aparente, podendo-se ter uma audiência mais ampliada, incluindo, 

familiares, amigos, pares, adversários, superiores hierárquicos, imprensa, enfim, a sociedade 

como um todo (BOM MEIHY; HOLANDA, 2011, p.163). 

A pós-entrevista é caracterizada por Bom Meihy (2005, p.180) como “a etapa que se 

segue à realização da entrevista ou das entrevistas. Cartas ou telefonemas deverão ser 

enviados, a fim de estabelecer a continuidade do processo”. Neste momento, algumas 

dúvidas foram esclarecidas e explicamos por telefonemas que posteriormente uma reunião 

seria marcada para a conferência das narrativas. 

Após esta etapa, o material oral foi transformado em escrito, constituindo o corpus 

documental da pesquisa e seguiu as etapas propostas por Bom Meihy (2005) para sua 

elaboração, que foram a transcrição, textualização, transcriação e conferência. 

A transcrição se deu logo após a realização das entrevistas. Quanto a este detalhe, é 

pertinente justificar os motivos para tomar tal cuidado. Ao realizarmos a transcrição o mais 

próximo possível ao término da entrevista, temos ainda a recordação latente das palavras 

pronunciadas, do tom e dos gestos e expressões dos sentidos. Nesta etapa, transcrevemos tudo 

que foi dito, sem lapidar nada. Para Bom Meihy,“Nesta etapa foram colocadas as palavras 

ditas em estado bruto. Perguntas e respostas são mantidas, bem como repetições, erros e 

palavras sem peso semântico”(BOM MEIHY, 2005, p.197). 

Terminada esta etapa acima, iniciamos a textualização. Neste momento, foram 

eliminados alguns vícios de linguagem, palavras repetidas, erros de concordância foram 
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consertados, foram suprimidas também as perguntas de coorte. “Nessa fase, foram eliminadas 

as perguntas, tirados os erros gramaticais e reparadas as palavras sem peso semântico” 

(BOM MEIHY, 2005, p.201). Elegemos aqui nesta fase o Tom Vital. 

O tom vital se constitui como frase escolhida para ser posta como epígrafe na 

introdução da história da vida. Serve como guia para a leitura de entrevista, visto que 

representa uma síntese da moral narrativa (BOM MEIHY; HOLANDA, 2011).  

O tom vital em cada texto foi escolhido como síntese das histórias e o critério utilizado 

para escolha foi através de uma análise sobre a relevância desta abordagem para o 

colaborador em questão. Segundo Dias et al. (2008), o tom vital é considerado a expressão 

mais forte do texto, capaz de reunir todos os elementos de significados da entrevista, 

permitindo entender a melodia da narrativa de cada colaborador. 

A transcriação foi uma etapa desenvolvida logo após a textualização. Nela, acontece 

a recriação do texto. A recriação do texto falado em texto escrito deve guiar-se pelas ideias e 

não pelas palavras do colaborador, e deverá torná-la compreensível à leitura. Essa etapa 

evidencia o caráter conjunto da construção do documento (BOM MEIHY, 2005). 

Trata-se de uma etapa delicada, porém rica em detalhes. Ser fiel ao narrador e às suas 

manifestações vivas, ao mesmo tempo, ser criativo, recriar um texto, gerar palavras, frases 

não faladas, mas ditas, é um grande desafio que reflete a singularidade do trabalho em 

História Oral. 

Por fim, fizemos a conferência e ao colaborador foi assegurado o direito de realizar 

correções ou alterações que lhe conviessem, podendo ainda adicionar fatos ou vetar aqueles 

considerados inconvenientes. Sua palavra final foi respeitada em relação ao texto e a 

autorização para a utilização do mesmo foi feita mediante a assinatura da Carta de Cessão 

(Apêndice C). A carta de cessão é um documento fundamental para definir a legalidade do 

uso da entrevista. Ela pode dizer respeito tanto à gravação como ao texto final (BOM 

MEIHY, 2005, p.214).  

Para assinatura da Carta de Cessão, marcamos com os colaboradores da pesquisa dois 

encontros, um encontro em cada CAPS, e entregamos a cada um dos deles, as suas narrativas 

transcriadas. Uma das colaboradoras, dona Ielene, falou que ia escrever um livro com sua 

história e ficou muito emocionada ao ler sua narrativa transcriada. O colaborador Paulo 

divorciou-se pouco tempo depois que a sua entrevista foi realizada e solicitou que todas as 

referências à sua ex-esposa em sua narrativa fossem retiradas e assim o fizemos. Após a 

leitura, e questionamentos, todos assinaram a carta de cessão. 
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Nesse momento, foi perguntado aos colaboradores quem gostaria de manter nas 

entrevistas seu nome civil e, dos dez participantes, oito autorizaram. Os outros dois optaram 

por não se identificar e foram adotados pseudônimos sugeridos por eles mesmos: Beto e 

Alice. A justificativa que deram foi o fato de temerem que suas narrativas fossem 

identificadas por alguma pessoa de seu meio social e pudessem comprometer seu trabalho ou 

ambiente de estudo. Beto está trabalhando em um condomínio residencial e Alice passou 

recentemente no vestibular da UEPB. 

           Cabe aqui ressaltar o quanto é importante essa etapa da conferência do material e da 

assinatura da Carta de Cessão, pois possibilita neste reencontro, trocas, ajustes, validação e 

estabelecimento do vínculo de confiança entre o entrevistado e o entrevistador. 

Utilizamos, ainda, como recurso de registro das informações o caderno de campo 

que, segundo Bom Meihy e Holanda (2011, p.152), é nesse caderno que devem constar as 

impressões feitas a partir dos vínculos com entrevistas anteriores. O caderno funciona como 

um diário íntimo em que poderão ser registrados até os problemas de aceitação de ideias dos 

colaboradores, bem como quaisquer reflexões decorrentes de algum debate sobre aspectos do 

assunto. Levamos o caderno de campo em todas as entrevistas e nele foram registradas as 

nossas percepções sobre os colaboradores que nos ajudaram a construir a janela das 

entrevistas e no processo de transcriação do texto. Foram anotadas expressões como os 

choros, alegrias, tristezas, estados de humor, além da percepção do ambiente e do contexto 

onde se desenrolava a entrevista. 

Vale ressaltar que no momento da conferência do material realizado em um dos 

CAPS, o técnico de referência de alguns colaboradores do estudo (o profissional do CAPS 

Evandro) esteve presente e na ocasião com a anuência dos colaboradores e teceu comentários 

sobre as experiências de Paulo, Ielene, Soraya, Alan Gonzaga, Fátima Vilar, e Francir, 

ressaltando como foi possível incluir tais usuários através da arte e do trabalho. Esse 

profissional é enfermeiro e, além de atuar como trabalhador da enfermagem, também 

desenvolve atividades como oficineiro. Tais informações foram anotadas em Caderno de 

Campo e utilizados na análise do material empírico como fonte complementar. É importante 

ressaltar que esse profissional não fez parte da rede, pois esta foi composta unicamente pelos 

portadores de sofrimento psíquico em processo de desinstitucionalização. 

Terminadas todas estas etapas de trabalhar os achados da investigação com base nos 

pressupostos da História Oral de acordo com Bom Meihy e Holanda (2011), passamos para a 

análise do material empírico o qual foi discutido à luz da técnica da análise temática 

interpretativa proposta por Minayo (2006). 
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Segundo a autora (2006, p.316) fazer uma análise temática consiste em descobrir os 

núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência, signifiquem 

alguma coisa para o objeto analítico visado. Nessa fase, pautamos a análise em três etapas: 

1. Pré-análise: Leitura flutuante e exaustiva das transcriações das entrevistas, através da qual 

pôde - se determinar a unidade de registro (Tom Vital/ Expressões Fortes), a unidade de 

contexto (a delimitação do contexto de compreensão da unidade de registro), os recortes 

das falas e a modalidade de codificação e os conceitos teóricos que orientaram a análise.  

2. Exploração do material: essa fase consiste da operacionalização de definição dos eixos 

temáticos, vislumbrando alcançar os núcleos de compreensão do texto. 

3. Tratamento dos resultados obtidos e interpretações: nessa fase, foi estabelecida articulação 

entre os significados e os referenciais teóricos da pesquisa, respondendo às questões de 

coorte e seus objetivos.  

Após a análise, do corpus documental emergiram os eixos temáticos, intitulamos: 

Trajetórias de vida: da superação do preconceito ao fortalecimento da resiliência e como três 

sub-eixos temáticos: Da Casa aos Serviços Psiquiátricos; Do CAPS à família, escola e 

trabalho; Em busca de um novo lugar social: Possibilidades e dificuldades. Tais eixos são 

apresentados e discutidos no capítulo de discussão do material empírico. 

As histórias apresentadas no capítulo seguinte estruturam-se da seguinte maneira: 

Fizemos uma breve apresentação através de uma janela, tida na História Oral como necessária 

para contextualizar informações e apresentar cada colaborador, e logo após apresentamos o 

Tom Vital e a narrativa transcriada. 

Destacamos que para a realização desta pesquisa estivemos atentas para as 

recomendações da Resolução 196/96 atribuídas e conferidas pela Lei nº 8.412, de 28 de 

dezembro de 1990, no que se refere aos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres 

humanos (BRASIL, 1996). Inicialmente, o projeto de estudo foi submetido a uma pré-banca, 

que sugeriu alterações e ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal da Paraíba e após a aprovação foi encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba (CCBS/UFPB), 

sendo aprovado por unanimidade na 4ª Reunião Ordinária realizada no dia 29/05/2012, sob a 

CAEE 02495612.4.0000.5188.  
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4. AS HISTÓRIAS ATRAVÉS DA ORALIDADE: (RE)SIGNIFICANDO O PASSADO, 

DEMARCANDO O PRESENTE E EDITANDO O FUTURO. 

PAULO 

Paulo é um Jovem senhor de 40 anos, divorciado, pai de dois filhos, evangélico, 

simpático, bem humorado e de boa aparência. Apaixonado pela arte, Paulo faz pinturas belas, 

e encanta todos que conhecem suas obras. Sua entrevista foi considerada o ponto zero de 

nossa rede, por ser exemplo de fé, superação através do seu trabalho e Resiliência. A 

entrevista foi realizada na residência do colaborador, com a presença de sua mãe e irmã. 

 

 

Tom Vital: “Eu vejo a minha arte como uma terapia” 

 

 

A irmã de Paulo, que estava presente no momento da entrevista, falou que antes da doença ele 

quase virava sacerdote, dos beneditinos. Ele era muito inteligente, mas não era lá que Jesus o 

queria[...] Ele foi mudando o comportamento e teve a primeira crise que coincidiu com sua 

conversão. Ele adorava astronomia, adorava ler e tinha uma visão crítica de tudo.Era muito 

inteligente, mas quando se converteu ficou assim: - Só lia, só conversava e só falava coisas da igreja.  

Quando ele voltou da internação, o fanatismo religioso virou rejeição e ele atribuiu ao seu fanatismo 

o desencadeamento do surto, e ele voltou para igreja católica. 

Depois de um tempo, foi para o espiritismo e minha mãe perguntava: - Como acontece uma 

coisa dessas com meu filho tão inteligente? - Pode ser uma coisa sobrenatural, pode ser um trabalho 

feito, vamos procurar a razão! Buscamos em tudo quanto é religião [...], até nos convencermos que 

realmente era uma doença e procurarmos ajuda nos locais especializados. 

Paulo tomou a fala e começou a contar que desde 1999 [...] que eu estou com esse meu 

trabalho de artes, fazendo com que as pessoas reconheçam, valorizem, porque geralmente eles só 

reconhecem artistas de fora e não reconhecem os daqui da Paraíba. Eu me esforço em mostrar meu 

trabalho para as pessoas que gostam de arte, que apreciam arte e que querem conhecer meu trabalho.  

A descoberta de meu interesse pela arte foi quando estive internado no hospital psiquiátrico, 

eu estava em uma TO [Terapia Ocupacional] quando eu comecei a fazer um trabalho de pintura e ali 

as pessoas ficaram surpresas.A minha terapeuta que estava comigo na época gostou, se surpreendeu e 

disse:- Paulo quando você sair daqui não desista, vá em frente, faça um curso, se aperfeiçoe porque 

você tem talento para fazer! Quando eu saí do hospital eu fiz meu curso de pintura no DART e este 

curso durou três anos.Estudei com um professor de artes e fui também para o Centro 

Profissionalizante da Jovem.Eu fiz outro curso para me aperfeiçoar. Isso tudo antes de entrar no 

CAPS. 

Em 2008, eu vim para o CAPS. Eu fui tratar meu transtorno, estava precisando de 

acompanhamento médico, [...] psicológico, individual, e em grupo, pois estava precisando me adaptar 

com um grupo e me adaptei tanto, que as pessoas gostaram de meu trabalho lá de pintura, a gente fez 

tipo um ateliê da oficina de artes. Eu cheguei ao CAPS como uma criança que não tem muito afeto,  a 

quem falta carinho, então eu fui acolhido. As pessoas me trataram muito bem e eles disseram:- Paulo 

está aqui um novo lar! Ali eu fui despertando interesses, fui descobrindo que tinham pessoas com o 

mesmo problema que eu e que, como os outros faziam vários tipos de atividade como artesanato, e 
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outros trabalhos, e eu disse: -Ah! Eu posso me engajar nesse grupo. E eu gostei do grupo e até hoje 

estou nele [...].  

No CAPS, eu me sentia muito feliz e emocionado porque eu descobria que, numa pintura, 

muitas pessoas não sabiam como fazer nuvens, que é a coisa mais simples de se fazer, que é pegar o 

dedo e passar na tinta e passar na tela e ali as pessoas pensavam que era um pincel que fazia, e eu 

dizia, não! Não é o pincel.  

Outra curiosidade foi quando uma vez fui fazer uma restauração que até hoje meu professor 

lá do Centro de Convivência gostou e ficou impressionado, porque a tela caiu por cima da vassoura, 

o que a perfurou, e eu a restaurei fio por fio. Passei algumas coisas, como gesso, e ninguém notou que 

aquela era uma tela restaurada. [...]. Ela foi vendida, a pessoa gostou, ficou felicíssima, e não viu 

nada de errado na obra, achou tudo perfeito. E quem me ensinou isso foi a minha curiosidade, meu 

trabalho e a minha criatividade e eu fiz uma restauração! E para se fazer uma restauração é preciso 

fazer um curso fora [...]. 

Quanto ao CAPS, tem sido muito importante a inclusão dos pacientes, agora eu estou 

aprendendo, e despertando em mim o interesse de me melhorar, no sentido de expor meus trabalhos. 

Fiz exposições tanto no Centro de Convivência, quanto no Museu de Artes Assis Cheteubriand, no 

Projeto Cultural Itinerante. Lá eu me senti tão bem, porque tinham pessoas amigas, pessoas que me 

apoiam até hoje e ali eu percebi que estava saindo do anonimato, porque se eu não divulgo, se eu não 

mostro, as pessoas não conhecem o meu trabalho.  

Sempre que algumas pessoas valorizam e adquirem meu trabalho é bom para mim porque eu 

vou comprando material, fazendo mais trabalhos, produzindo mais, então os recursos têm sido para 

isso, para eu continuar. No momento, as pessoas adquirem as telas, nas exposições, agora mesmo 

estão expostas lá na Vila do Artesão. Eu não costumo frequentar a vila, mas tem pessoas lá que têm 

apoiado meu trabalho e estão divulgando. Eu tenho amigos lá e aqui também e quando eles apreciam 

uma arte mesmo sem adquirir para mim já é um apoio.Alguns dizem que assim quando eu puder eu 

vou lá e vou comprar um quadro. 

A principal dificuldade que enfrentei para retomar minha vida[...] foi financeira. Na época 

que comecei a estudar arte, era difícil comprar uma tela, comprar material para fazer o curso e eu 

não tinha apoio. Teve época em que eu colocava em exposição e não vendia nenhuma tela, tinha 

aquele prejuízo, porque eu gastava com frete, e no fim não tinha o lucro. Então, teve o momento que 

surgiu meu pai, que já faleceu [Paulo se emociona ao falar do pai]. Ele me ajudou bastante, para que 

eu pudesse expor meus trabalhos nos shoppings, em Bancos como a Caixa Econômica, na Justiça 

Federal, em hotéis, além de outros locais da cidade. Agora está dando mais certo, eu coloquei uns 

trabalhos no centro de convenções e foram bem apreciados, o público gostou. 

A irmã de Paulo complementou dizendo que no começo ele visava muito essa questão do 

vender, acho que era pela questão da dignidade mesmo, em dizer que produziu alguma coisa, porque 

Paulo antes de adoecer estudou no SENAI, foi um dos melhores alunos do curso de mecânica e até eu 

me emociono falando [irmã chora, ao falar de Paulo]. Ele estagiou em uma empresa de refinaria de 

óleos minerais e foi contratado. Ele gostava muito de trabalhar entende? E ele era muito dedicado. 

Então, quando ele se aposentou devido à doença, a autoestima dele caiu, ele deixou de ser uma 

pessoa produtiva, e quando ele começou a pintar, essa coisa do vender, era uma questão de dignidade 

para ele, é isso ele tinha o prazer, de chegar em casa e dizer: - Mãe eu ganhei isso! [irmã chora 

novamente, ao falar de Paulo].  

Ele tem dois filhos que vivem com a gente, que precisam comer, e nada funciona sem 

dinheiro. Mas hoje ele já não tem mais esse foco no vender, do dinheiro, isso foi muito no começo. 

Hoje em dia, ele se satisfaz até com um elogio, quando alguém chega e elogia, a gente sente que ele 

enche a alma de felicidade.  

Ao retomar a fala, Paulo disse: - Em relação à minha família, problemas todos tem,mas a 

gente tem que superá-los, e não tem limites para isso, e a confiança em Deus é acima de tudo. Eu 

coloco assim as minhas coisas nas mãos Dele, pois alguns dizem é um Dom, outros dizem não, é 

talento então eu tento dividir essas duas coisas, tento fazer de um tudo para que meu trabalho seja 

reconhecido.A pessoa que mais me apoiou na minha família,foi meu pai, in memorian, ele foi um 

incentivo para mim, ele me ajudou bastante, minha mãe sempre me apoiou, me apoia e me ajuda, 

minha irmã, minha família em si sempre me apoiam. 
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Eu, conversando com meus professores, eles me disseram o seguinte: - Paulo a vida de artista 

não é fácil, porque ninguém chega para te orientar sobre o que é necessário para você expor seus 

trabalhos, não chegam para te dizer que o é necessário! Quando eu botava uma exposição, não tinha 

quem me orientasse onde colocar os painéis, eu tinha que lutar atrás, às vezes eram  os donos de loja 

que me forneciam os materiais, me emprestavam às vezes os cavaletes das lojas de molduras, mas 

tudo era com dificuldade, surgia a ideia mas eu que tinha que batalhar, e ninguém me orientava. 

A fundação de cultura também me apoiou bastante. Naquela época em que eu estava expondo 

ganhei até alguns certificados e lá tive muitas orientações, me ajudaram com transportes, para eu 

levar as telas, J. e M. A., da Fundação de Cultura, que era na Getúlio Vargas.  

No CAPS, o que tive de apoio, foi uma coisa muito boa, porque eu pude crer que lá tinham 

pessoas verdadeiras, que confiavam no meu trabalho, eu colocava nas mãos de Evandro a 

responsabilidade de levar, vender e trazer os trabalhos que não vendessem. Foi ele que pediu meu 

apoio. Eu gostei de ter participado de uma oficina de artes, sobre as cores primárias, secundárias e 

terciárias.Gostei, também,  de ter orientado e, quanto às pessoas vi que elas gostaram de me ver 

participando e ali elas viram a possibilidade de fazer um tratamento e se recuperarem melhor. Porque 

eles estão em um ambiente de recuperação, e eles estavam ali se recuperando, através da arte como 

uma terapia [...]. 

Eu vejo a minha arte como uma terapia, faço porque eu tenho prazer, me dá vontade de fazer 

o trabalho e essa alegria que eu tenho quando faço uma pintura encanta muito as pessoas. As pessoas 

perguntam: - Você não pinta rosto? Digo que não, que esse tipo de pintura não é minha 

especialidade, que pinto mais paisagem, marinha, frutas, flores, animais, etc. Até uma psicóloga que 

era minha terapeuta e me ajudou bastante. Ela disse a mim que a pintura e as cores mexem com a 

mente, porque quando você mexe com as tintas e cores, aquilo ali ajuda a mente e a recuperação do 

paciente. 

Eu gostaria de falar ainda do de uma paciente lá do CAPS, ela disse a mim: - “Paulo pinta 

um beija-flor”, [...] Então eu perguntei porque um beija flor.Ela,então, me falou: -Porque é tão bonito 

eu cheguei e disse: - está certo e eu fiz o beija-flor pra a paciente, cheguei para ela e disse: olha já fiz 

o beija-flor [risos], e ela ficou muito feliz.  

Eu gostava também de uma oficina de artesanato de uma Terapeuta Ocupacional. Seu A. era 

um senhor, esculpia em madeira, fazia trabalhos na madeira, pareciam xilogravuras, mas eram 

outros trabalhos, ele era um artesão também. Recentemente, eu fiz um concurso de selos dos correios 

e esse concurso me deu a ideia de criar, porque eles sugeriram a preservação da caatinga nordestina, 

e quando eu fiz o trabalho eu ganhei a participação.Não ganhei o prêmio, esse trabalho dos correios 

não eram só selos, eram aerogramas, e aquilo foi um incentivo para mim, pois fiquei no banco de 

artistas dos correios. Essa nomeação assim já me empolgou.  

Outra vez, eu estava no Luiza Motta [Shopping de Campina Grande], e chegou uma pessoa 

dos Estados Unidos, uma norte-americana, e ela comprou, adquiriu um trabalho meu, e levou para o 

país dela com as cores do Brasil. Era verde e amarela a tela, era um caminho e era uma paisagem. A 

americana chegou perto de mim falando outro idioma, mas tinha outra pessoa ao lado, um intérprete 

e ela gostou de meu trabalho e ali eu pude, revelar meu talento no exterior, que eu nunca pude 

imaginar que pudesse alguém de fora gostar de meu trabalho aqui.  

Tive incentivo de apoiadores como o DART [Departamento de Artes da UFCG], o Centro de 

Convivência, a Caixa Econômica, a Casa da Cultura, dos locais públicos onde eu colocava as minhas 

exposições, como o SESC açude velho e do centro, a Vila do artesão, da Justiça Federal e do Centro 

Profissionalizante da Jovem.  

Eu nunca revelei, na maioria desses ambientes, que eu era do CAPS. Porque sempre que 

aparece um trabalho meu, tem aquelas pessoas que são contra. Esses pontos negativos geralmente 

acontecem, grupinhos existem em todos os lugares[...] Uma vez aconteceu [...] quando fui vender 

umas telas a um senhor, [...], ele encomendou, depois que a  levei  ele disse que tal dia me pagava e 

não me pagou. Eu não fui atrás, pois fiquei sabendo por alto, que ele descobriu que eu tinha 

transtorno mental. Eu com receio deixei para lá, não fui atrás, perdoei, mas são coisas que 

acontecem, infelizmente[...] Mas tiveram várias pessoas que encontrei, que até faziam encomendas, eu 

mesmo, ia até a residência delas, nos apartamentos e levava as telas [...]. Eu não revelava a elas que 

me tratava no CAPS, porque eu achava que fugia à ética [...].O CAPS me ajudou em questões 
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financeiras, na questão da venda das telas, só em uma exposição que eu fiz no centro de convivência 

eu vendi quatro. 

Complementando o que Paulo disse acima a irmã toma a palavra fala: - Gostaria de dizer que 

para a família, o CAPS foi muito importante, porque Paulo tinha histórico de internações no Maia e 

no João Ribeiro [Hospitais Psiquiátricos de Campina Grande], e quando a gente o levou para o 

CAPS, eu pensei que ia ser mais um sofrimento. Coube a mim sempre levá-lo para estas instituições. 

Quando ele não estava bem, acionava a polícia. Tive que fazer quatro anos de terapia para 

“desencanar” da culpa. Eu vi que em todas as situações eu fui a mais sensata, era a mais forte, e aos 

mais fortes cabem as tarefas mais difíceis, e sempre foi muito difícil para mim todas as vezes que tive 

que internar meu irmão.  

E no CAPS, eu pensei assim, meu Deus vai ser mais um. Mas eu vi que não, eu vi que era bem 

diferente. O acolhimento em todos os lugares eu tive. Acho que o mais traumático foi no Hospital 

Psiquiátrico. Apesar do apoio que recebia do [Médico Psiquiatra], [...]no CAPS, tive a sensação de 

aconchego, de não me sentir desamparada, porque tem essa coisa dos TRs [Técnicos de Referência]. 

Você tem a referência de alguém, que você se reporta se preciso for, e quando dizia assim é para 

medicar e levar para casa.A gente já ficava com medo, pois é triste essa sensação, de que você gosta, 

mas que você tem medo, não sabe do que ele é capaz. É uma sensação dividida, você tem a pessoa 

perto, mas você quer vê-la longe, é uma sensação horrível, e quando diziam assim: - Ele vai para 

casa! Eu temia a volta dele, mas quando ele voltou e foi progredindo cada vez mais. Ele ia quase todo 

dia, depois foi diminuindo, diziam: -Paulo só precisa vir uma tarde, e a gente foi vendo o progresso 

dele, a estabilidade. 

 Uma coisa fundamental foi ver esse reencontro com um médico particular dele, também 

trabalhava no  CAPS. Reencontrando este médico, nos sentimos amparados, também pelo TR, pela 

estrutura, [...]. Então eu acho fundamental assim, em nossa situação, você saber sobre a doença 

mental e essa coisa da família, eu acho que é importante também, porque a gente vê que tem pessoas 

que têm toda uma negativa da família, vergonha, estigma, e é muito difícil de lidar, porque não 

admite tomar remédio, surta, e diante de tudo isso que a gente está vivendo, nas crises da mulher dele, 

agora é Paulo que tem segurado a onda. Tem situações que eu digo:- “Meu Deus, Paulo passou por 

isso e não surtou?” Ele tem segurado a onda, tem sido manso demais, nas situações em casa, graças 

ao CAPS [irmã sorri emocionada]. 

Ao retomar a palavra Paulo disse: - A igreja me deu suporte e apoio também, pois quando eu 

estou assim querendo encontrar Deus, eu vou para a casa do senhor. Chego lá e eles me dão 

oportunidade para eu falar. Aquilo dali é tão bom! Quando eu falo do amor de Deus, as pessoas 

sentem que precisam ouvir uma palavra de Deus, então eu gosto de participar, gosto de ir ao culto 

evangélico, a igreja é perto de minha casa, o pessoal ora por mim, pergunta como vou, e sempre 

brincam comigo e aquilo ali me ajuda [...]. Desde os 16 anos que eu me converti, e quando eu me 

converti só era eu em casa, era difícil as pessoas saberem lidar com uma pessoa evangélica[...] 

Depois foi que minha família acolheu, foi acreditando, meu pai que Deus levou [...], Chegou a hora!, 

E eu estou aqui.  

A mãe de Paulo que também estava na sala ouvindo Paulo falar complementou a fala de 

Paulo dizendo: Eu e o pai dele éramos católicos, mas quando ele adoeceu as pessoas chegavam para 

mim para falar que a doença dele era espiritual. O povo dizia leva para tal canto [relacionado ao 

tratamento espiritual de Paulo], eu levava, bati todo canto que você pensar de ruim eu fui! Mas sou 

feliz por isso, sabe porquê? Porque através desses locais, como a mesa branca que eles dizem que são 

os Cadercistas, em tudo eu fui, fui em Centro Espírita, fui em terreiro umbanda, pra onde você 

imaginar[...] O problema dele era muito sério, uma hora ia pra rezadeira, e outros diziam, não tem 

que levar para um “canto pesado”, porque o problema dele não se resolve em mesa branca.  

Paulo retoma a fala e finaliza dizendo: - Alta pra mim é uma palavra muito forte, porque eu 

nunca imaginei chegar a esse ponto. Acho que alta para mim é como se dissessem assim: -Paulo você 

vai ganhar um prêmio, e esse prêmio você vai se valorizar por muito tempo, confie que o que você fez 

valeu a pena. Ah... [risos] eu não sei se estou preparado para receber alta neste momento, até agora 

eu não sei como é que vai ser! 
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FRANCIR 

 

Francir é uma mulher de 45 anos, cearense, mãe solteira de dois filhos, artesã, 

guerreira e batalhadora. Sempre deu seu melhor para alimentar e criar seus filhos, mas sofre 

com a indiferença de um deles e isso foi um dos fatores agravantes de seu sofrimento 

psíquico. Concedeu sua entrevista no CAPS, entretanto, posteriormente à entrevista me 

convidou a visitar sua casa, e me mostrou seu brechó e seus artesanatos. A casa simples 

mostra sua identidade: é colorida, decorada, com móveis que recuperou e restaurou do lixo. 

Muito do todo é de material reciclado e ela tem muito orgulho de tudo que conseguiu fazer. 

 

Tom Vital: “Eu sofro a dor da indiferença, e isso é muito difícil de apagar...” 

 

 
Eu vim me dar conta de meu processo de adoecimento assim depois dos 30, 40 anos de idade, 

quando o quadro realmente estava se agravando. Mas assim, deixa eu contar minha história!  

Meu adoecimento começou desde criança, quando eu ia para o colégio sentava na última 

fileira, para ninguém me chamar, sentia aquele medo [...], era um sintoma da síndrome do pânico, 

hoje eu tenho consciência disso! E quando eu andava na rua, andava bem escondida, bem pelo pé da 

calçada para ninguém me ver, pois tinha medo das pessoas se aproximarem de mim, e falarem 

comigo. 

 Minha história é longa, viu? Esses sintomas começaram quando assassinaram meu pai, no 

Ceará.Eu tinha três anos de idade e foi no dia de meu aniversário[...]. A minha mãe ficou com dez 

filhos para criar, e alguns anos depois ela vendeu a panificadora que meu pai tinha e veio embora 

para Iguatu no Ceará. Chegando lá, houve um acidente com meu irmão de três anos de idade que 

estava atravessando a rua quando um carro bateu nele e ele faleceu. Eu vivenciei todo o sofrimento. 

 Houve também histórias minhas que envolveram estupro. Minha mãe comprou um hotel em 

Campina Grande e começou a batalhar, foi servir almoço para “peão” de ferrovia, e entre uma coisa 

e outra ali, eu criança correndo no hotel, brincando, um deles disse: -Vamos ali, galeguinha,  e ele 

disse a minha mãe: - Dona Francisca, eu vou dar uma voltinha com ela. Ali já começaram os abusos, 

com as mãos. Eu tinha no máximo nove anos de idade, ou até menos que isso. Ainda usava aquelas 

meias que tinham umas bolinhas penduradas[...]. Então, esse moço pegou, me levou na praça, em um 

banco escuro e ali fez com os dedos o que ele bem queria, e depois me levou de volta para casa. 

Quando cheguei em casa, percebi aquilo sangrando, mas como eu era criança não entendia, e até 

hoje eu lembro muito bem disso, não se apagou de minha memória. 

Minha mãe vendeu tudo lá no Ceará, veio morar em Campina Grande, PB, como já 

disse.Comprou este hotel na rua João Pessoa e era naquela época o único hotel que tinha em 

Campina. Então, aqueles artistas circenses quando vinham fazer show ficavam lá, e várias pessoas de 

fora se hospedavam lá também, então, vez por outra, ainda por volta dessa idade - dez, doze anos -  

eu era abusada por esses artistas também. Eu tinha medo de dizer a minha mãe, que não tinha tempo, 

não parava, então eu deixava para lá. Eu tive um padrasto e por volta dos dez, doze anos de idade fui 

abusada por ele também. 

Depois de um tempo, minha mãe vendeu o hotel, foi embora novamente para o Ceará, e me 

deixou com minha irmã aqui em Campina Grande. Eu me recusei a voltar para lá, porque eu não 

gostava das lembranças de lá. Quando ela voltou para o Ceará, colocou uma granja, junto com meu 

padrasto.A minha irmã foi morar ali na Frei Caneca [Rua de Campina Grande], e ela me colocou 

para estudar no Ginásio Evangélico. Estudei lá muito tempo, minha mãe mandava o dinheiro, pagava 

a mensalidade, fiquei morando com minha irmã, meu cunhado e meu sobrinho pequeno.  
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Eu era muito bonita,  entendeu? [...] As pessoas diziam que eu era muito bonita mesmo, e com 

passar do tempo, meu cunhado abusou de mim também, e na época eu tinha o que? -Quatorze anos. 

Eu cheguei para a minha irmã e relatei o que aconteceu e ela disse: - Você vai voltar para o Ceará, e 

eu voltei! Chegando lá, não quis ficar por causa de tudo que já lhe contei e vim embora para a casa 

de uma tia minha aqui de Campina Grande, e fiquei na casa desta tia em Santa Rosa [Bairro de 

Campina Grande], para terminar os estudos e o curso que eu queria fazer.  

Uma outra pessoa de que tenho lembrança que abusou de mim foi o instrutor da banda da 

escola e professor de educação física também. Eu dizia: - Eu não quero, eu não quero, eu não quero! 

E ele fez. Então isso marcou demais minha infância e adolescência, pois foi muito abuso, sabe?  

Algum tempo depois, já adolescente, eu conheci uma pessoa do Rio de Janeiro, bem mais 

velho do que eu, e me convidou para uma festa na casa dele. Ele morava vizinho a mim, quando 

cheguei lá, fui abusada novamente! Só que dessa vez piorou o quadro, pois eu tinha por volta de 

dezoito anos, e desse estupro fiquei grávida.  

O meu filho hoje tem vinte e seis anos, e quando eu cheguei para este homem para dizer que 

eu estava grávida, ele disse que não assumia, deixou para lá e acabou a conversa. Eu me sentei no 

meio fio da casa de minha irmã e me perguntei: e agora? Em seguida, eu disse: - Eu não tenho outra 

opção, vou voltar para o Ceará. Quando eu cheguei lá, minha avó era parteira, e minha avó quando 

me viu mais cheinha - Eu era muito magrinha, pesava trinta e oito quilos-, ai ela chegou pra minha 

mãe e disse que estava acontecendo alguma coisa comigo. Minha mãe que tem seis filhos homens e 

três mulheres, e ela defendia mais os homens, e ela disse: - Você pode pegar sua barriga, seu filho, e 

pode ir embora.  

Voltei para Campina Grande com a barriga e literalmente sem nada. Então quando eu 

cheguei aqui, não tinha onde morar, o que comer, onde ficar, não tinha nada! Eu era estudante, então 

eu fui procurar ajuda de quem? Dos amigos, do pessoal que estudava comigo, inclusive Glória, que 

era uma professora minha, e eu pedi faxina na casa dela. Os amigos da escola me ajudaram da 

seguinte forma: disseram que tinha uma casa fechada, que era um embrião, aquelas casinhas bem 

pequenas, desocupado, mas tinha um problema: ela tava cheia de material de construção dentro. Eu 

disse: - Não tem problema! Eu tirei [os materiais da casa], e passei mais de duas semanas quase sem 

andar, com sangramento, sem contar que eu caí na calçada e fraturei o joelho. 

 Minha mãe veio algum tempo depois em Campina Grande e me viu nesta casa e disse assim: 

Quem fará seu parto é Deus, e quem cuida é Deus! E me deu as costas e foi embora.  

Passados os nove meses, fui parir na maternidade Y, e lá era muito precário, aquelas agulhas 

de ferro tortas, aquele material precário, aquelas salas cheias de sangue, as parteiras antigas e 

sujas.Para fechar o quadro eu tive eclampsia. [Francir sorriu] É, hoje eu dou risada!  

Duas horas da tarde, começaram a me dar medicação para induzir o parto, e quando a 

parteira tirou a criança, ele estava muito escuro, preto, [cianótico]. E eu dizia: - O pai é branco, não 

tem condição dele ser negro, mas mesmo assim fiquei muito feliz.  Tiraram ele rapidamente, minha 

pressão estava lá em cima, era vinte tanto que estava, perdi muito sangue no parto, e a hemorragia 

não parava[...]. Mas resumindo, tive o menino e sobrevivi!  

Batalhei! Fui correr atrás de meu curso de enfermagem, terminei, e trabalhei na casa de 

saúde, e dessa criança o pai não quis saber, e eu também não fui atrás, porque eu disse: - Eu sou 

capaz, eu vou criar esse filho!.Eu criei meu filho. Sofri muito, e depois do parto, fiquei tendo muita 

dor de cabeça, cheguei a passar trinta, quarenta dias com dor de cabeça, [...] e fui deixando para lá, 

mesmo com o “nervoso” de sempre, sabe?  

Eu saía da casa de saúde que era onde eu trabalhava de sete, oito horas da noite [...] e ia 

buscar meu filho na escola, falava com a diretora, que ficava com ele na escolinha, ali em Bodocongó 

[Bairro de Campina Grande], até eu chegar. Descia lá para pegá-lo, e o levava para casa. Tinha vez 

que eu chegava quase nove horas da noite na escola, para no outro dia ir dar plantão de novo. Os 

plantões era esquema de rodízio: às vezes era de dia, outras vezes era à noite.  

Certo dia, eu perdi o emprego da casa de saúde, pois fechou, e a gente saiu sem direito a 

nada, não recebemos nada. Depois fui para o Hospital W [Hospital e pronto socorro de Campina 

Grande] que abriu, era de I. A. e pouco tempo depois, também foi fechado, e perdemos novamente o 

seguro desemprego. Eu com um filho para criar e uma escola particular para pagar, tinha comprado 

também uma casa da CEHAP e tinha que pagar também. Com isso, comecei a peregrinação, pois 
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enquanto eu estava bonitinha e novinha os hospitais ainda me aceitavam, ainda trabalhei no Hospital 

X, na Maternidade Y [Hospitais de Campina Grande], tudo isso antes de eu adoecer. 

Agora o que acontecia: meu filho já nasceu com bronquite asmática, tomava amnofilina e 

decadron na veia, e nem inalador, nem luz elétrica tinha,[...] e eu saía com esse menino quando ele 

adoecia a pé. Muitas vezes eu ia dar plantão olhando ele e muitas vezes ele estava internado e eu de 

plantão.  

E esse filho foi negado pelo pai por dezoito anos. Quando o menino completou dezoito anos ele 

me disse, que queria conhecer o pai. Eu disse a ele que não precisava, que ele já estava criado, com 

estudo, [...] mas depois de praticamente 18 anos o pai assumiu o filho por causa da justiça. No inicio 

ele recusou, teve que fazer o DNA. Ele hoje recebe uma pensão, do pai que é engenheiro e pastor.Eu 

batalhei muito para conseguir essa pensão.Quase fui presa dentro do Fórum, meu filho fazia 

aniversário em 25 de dezembro. e demos entrada 24 de dezembro, e lá eles diziam que ele não ia ter 

mais direito a nada [...] E ficavam ah! - E o J. L. [pai] tem outro filho? - Ninguém sabe disso por aqui 

não! Eu entreguei toda documentação, eles coloram inúmeras dificuldades, mas consegui com muita 

luta.Quando eu cheguei com o cartão da pensão em casa, depois de tudo, veio a parte pior. Meu filho 

pegou o cartão de minha mão, e disse: - Me dê o dinheiro é meu, você não vai ficar com um centavo 

daqui, foi do meu pai![Francir chorou].  

Ele hoje tem carro, tem moto, é professor! E seu precisar dele pra fazer uma consulta, não 

tenho como ir. Nunca entrei no carro dele, mesmo eu estando doente, sem conseguir andar, ele não se 

compadece. E o CAPS não sabe disso, eu não posso telefonar porque eu não tenho crédito, e o que 

mais me doeu foi quando ele olhou para a minha cara e disse: - “Eu tenho vergonha de você!”. Pouco 

tempo atrás, ele fez o curso do Redentorista [...] e hoje tem uma pensão de 1.500 reais. Eu nunca 

consegui receber benefício algum do auxílio-doença, pois a pensão dele é no meu nome. 

 Meu filho chegou para mim e disse: [...] - Saia dessa medicação, você não tem nada, [...] 

trabalhe! Ele foi um cara que teve dinheiro para pagar curso de redentorista, curso na UFCG, e 

muitos outros cursos. Compra hoje o que quer, e eu, que corri atrás de tudo o que ele tem hoje?E 

para tocar minha vida, eu saía ali naquele canal catando resto de torneira, resto de lixo. A reciclagem 

é tão importante para mim, para vender, levar o pão pra casa, para meu outro filho comer. 

Foi quando começou a história do artesanato, eu andava muito a pé catando as coisas para 

reciclar. “Quem te move é a necessidade, a necessidade gera reação, e a criatividade vem da 

necessidade”. Quando eu olhava para o chão e via aquela peça no chão me vinha a idéia de juntar 

com outra. Não tinha dinheiro para comprar material para fazer minha arte, então, eu ia catar lixo 

mesmo. Em minha casa não tenho uma cadeira para sentar, tudo que tenho lá é do lixo, tudo 

reformado por mim, e quero que você veja, fotografe, e mostre para quem quiser. 

Há mais ou menos seis anos, a doença começou a se agravar pelo seguinte fato: começou a 

faltar alimentação em casa para o meu outro filho, para o pequeno, eu ia para a feira da prata e para 

o centro para vender chaveiro, peguei briga como camelô, pois o [ex Prefeito de Campina Grande], 

tirou todos os camelôs do meio da rua, quiseram até me linchar, [...] mas fui atrás de espaço para 

expor meu trabalho, botar minha barraquinha, porque o que eu vendia por um real, dois reais, dava 

para meu filho mais novo comer. Eu era artesã, não era camelô, mas eu entrei ali no meio, pois era 

meu lugar de trabalho. As contas como água, luz, amontoavam-se, cortavam às vezes, e eu sempre 

com a bolsa dos artesanatos vendendo.  

Eu cheguei aqui no CAPS, foi através disso, porque quando vi que ele [filho mais velho de 

Francir] via que eu e o irmão dele passávamos necessidade, que eu andava a cidade todinha a pé, eu 

chegava com os pés estourados de calos em casa, mostrava a ele e ele dizia: - Quem caiu não se 

levanta mais! Então, eu via meu filho mais novo passar necessidade, eu via que ele passava fome e 

tudo isso foi me perturbando.  

E nestas longas caminhadas eu fui levando muito sol na minha cabeça, sangrava pelo ouvido, 

sangrava pelo nariz, fui bater no Hospital Z [Hospital de Campina Grande], minhas pernas e braços 

começaram a inchar, e daí, eu tive um crise muito grande, não sabia mais quem eu era, falei em 

outros dialetos, em outras línguas, até minha voz mudou, e meu filho mais velho dizia, porque você 

está falando assim? Eu tenho vergonha de você! 

Agora, para agravar, a bolsa escola de meu outro filho foi cortada, porque ele fez 16 anos, e 

ele está bem magrinho, ele tem 1.70, e pesa 48kg, mas foi isso que me fez adoecer. 
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Olhe, quando eu tive a primeira crise, eu fui pra Emergência Psiquiátrica [Antiga e extinta 

Unidade de Saúde Mental], que era lá perto da caixa econômica federal, foi minha irmã que me levou 

e lá não teve medicação que me sedasse. Na segunda crise fui pra o Dr. Edgley [Local da nova 

Emergência Psiquiátrica], e depois para cá para o CAPS, e aqui minha família nunca veio, se você 

procurar no prontuário você vai ver.  

Meu filho estava com doze anos quando eu tive a crise, e meu filho mais velho disse: - Eu 

mesmo não vou tomar conta de doido!E foi embora, e meu filho pequeno foi embora para a casa de 

minha mãe, e quando eu cheguei em casa eles não estavam mais, e eu fiquei só em casa.  

Mas, resumindo, meu filho mais velho foi expulso da casa da minha mãe, porque quando ele 

chegou lá ele não queria ajudá-la nas despesas da casa, como pagar o aluguel. Ele exigia que ela 

fizesse almoço, queria que fizesse as coisas para ele na hora exata, e não queria dar nada em troca. 

Então meu irmão o colocou para fora, então ele veio de volta para minha casa e ele está na minha 

casa de volta até hoje.  

A principal dificuldade para eu me reerguer foi a questão financeira, a questão da saúde, 

depois a questão do preconceito, que foi grande [...]. Eu tive apoio da igreja, de alguns amigos, agora 

eu não tive apoio justamente dentro da área de saúde. Eu fui barrada em vários hospitais, e não fui 

atendida por médicos com quem eu trabalhei por vários anos. Fui com meu filho com quatorze anos 

na época, quando eu tive uma crise e fui bater no Hospital Z, onde eu trabalhei, e a médica de lá 

disse: - Eu não vou lhe atender, porque você é paciente do CAPS! 

 E até hoje se eu chegar a um posto de saúde e disser que sou paciente do CAPS, eu não sou 

atendida, pois eles acham que todo mundo que é atendido no CAPS é doido e que vai quebrar tudo e 

agredir todo mundo. A impressão que eu tenho é essa. E eu comecei a sentir isso na pele, e comecei 

com aquele medo, a memória não ficou a mesma coisa não, eu tive uma crise muito grande de pânico 

e eu fui para casa de minha irmã. 

Eu fui barrada nos serviços de saúde muitas vezes, inclusive eu estou aqui com uma consulta 

marcada para o dia 29 deste mês de março, porque quando eu cheguei lá no PSF dizendo que estava 

com dores na costela e nos pés, que não estava conseguindo andar, o médico disse: - Infelizmente, 

isso é osteoporose e a medicação é muito cara, e tem que fazer um Raio X e a gente vai ver o que é 

que tem. 

 Eu fui atrás, isso aconteceu agora em Janeiro de 2012 e lá deixaram meu exame de lado, pois 

sabiam que eu era do CAPS, quando cheguei para perguntar à moça que agendava os exames me 

disse ah, eles ainda não estão marcando, ainda estão de férias nas praias, deixe passar o carnaval, 

isso já agora em março. No posto de saúde das Malvinas eles ainda me atendem, pois minha prima é 

a diretora de lá, então mudou, hoje em dia, mas antigamente era diferente,. 

 Eu fui também ao Hospital V [Hospital de Emergência Campina Grande], estava com uma 

dor muito forte na costela, e chegando lá, o menino que foi comigo, que me levou, antes de eu chegar 

para ele e dizer que não dissesse que eu era paciente do CAPS, na hora de fazer a ficha, eu sem 

prestar atenção pois eu estava chorando com muita dor, ele disse a moça que estava fazendo a ficha 

que eu era do CAPS.  

E ela se levantou e disse para outra: isso é paciente do CAPS, e uma piscou o olho para outra 

e disse, chama Dra. Fulana, para ver se ela atende, daí a doutora disse, não a gente não atende esses 

pacientes aqui não. E vieram me dizer, e eu falei, mas aqui não é um hospital de trauma, aqui não faz 

raio x, o problema não é osso, e elas continuaram falando, não aqui a gente só atende tiro, facada e 

trauma,  e elas disseram que problema assim como o meu não atendia,  e colocaram logo dois 

seguranças do meu lado. Nessa hora eu me segurei sabe, mas tem hora que não dá para segurar 

porque realmente deu vontade de agredir mesmo, de fazer um bocado de coisa.  

Eu perguntei onde ficava a direção do hospital, então elas disseram: - “você vai ali e fala 

com fulana”, que era a assistente social, e eu fui e perguntei, vem cá, essas médicas não vão me 

atender porque eu sou do CAPS? Mas meu problema é na coluna, eu só quero um raio x. Por essas e 

outras, hoje em dia se eu quiser ser atendida em algum serviço de saúde, eu não digo que sou do 

CAPS, pois se eu disser ninguém atende, esse é um ponto. 

Esse final de semana meu filho disse: - Você está pensando que trabalhar é isso? Você vai ali 

e vende dois colares, [...] vende uma blusinha dessas, e você acha que está tudo bom? Trabalhe como 

eu, o estudo que eu tenho é graças à pensão que meu pai me deu[...] 
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E eu, como mãe?E eu que fui atrás de tudo? Não dei nada? Ele ainda continuou dizendo: - 

Mulher erga essa cabeça, você vai conseguir, pois a gente só vale o que tem, se você tiver dinheiro 

você vai ficar boazinha. Eu não acho que o essencial da vida é ter dinheiro, mas ele acha,para mim, o 

necessário para eu viver bem, é ter saúde, condição de trabalhar com arte, conseguir vender meus 

produtos, e ter uma vida simples. Eu não quero um carro, nem uma mansão, nem um iate, eu quero 

simplesmente que o mundo conheça a arte. Eu queria que meu filho dissesse um dia assim: mãe, eu 

vou colocar um ateliê para senhora [Francir chora e trava a voz], pois ele colocou uma loja para a 

noiva. 

Falando em pessoas que me apoiaram, a minha psicóloga foi uma das pessoas essenciais 

para eu retomar minha vida fora do CAPS, a minha técnica de referência também e as pessoas que 

visitam o meu brechó. Mas como moro em uma comunidade carente, muitas vezes as pessoas que me 

compram em meu brechó não têm dinheiro para pagar, e o que eu faço? Peço um quilo de alimento, 

em troca, e meu dois filhos comem esse alimento, que é em troca de meus trabalhos, da minha arte. 

A vila do artesão me apoiou, a AMDE [Agência Municipal de Desenvolvimento Empresarial], 

no sentido de expor meus trabalhos. Na época, teve uma pessoa que me apoiou, que me colocou lá, 

que foi S. R., na época era diretora da AMDE, e aqui no CAPS, como já lhe disse. Evandro me apoiou 

e me chamou para fazer uma oficina, com ele. Mas é o que eu te digo: eu preciso de apoio financeiro, 

eu preciso de ajuda. Eu posso pedir ajuda para um cara como meu filho? Até meu cartãozinho que eu 

pedi para ele fazer, ele entende tudo de computador, nem aquilo ele fez. 

 Eu tentei colocar lá em casa uma escola de arte, para crianças, em minha sala, afastei minhas 

coisas, disponibilizei a minha mesa, a única que eu tinha, mas as mães não tinham condição de pagar 

uma mensalidade de dez reais, mesmo eu dando o material para a reciclagem, e tudo que eu tinha eu 

dava, e eu dizia, então tragam um quilo de alimento, e foi essa a maneira que eu fui encontrando para 

sobreviver fora do CAPS.  

Com o tempo, eu fui proibida de vender minhas peças dentro do CAPS, pois às vezes eu 

vendia para usuários e para profissionais e alguns não pagavam, e depois começaram a acontecer 

algumas oficinas de arte aqui dentro do CAPS, e aí começaram a vender as coisas que eram 

produzidas no CAPS, então eu não podia vender mais. 

Nos eventos que houve no CAPS, eu não cheguei a mostrar meus artesanatos, pois muitas 

vezes eu não tomava conhecimento, e não tinha convite. A única instituição a quem eu recorro é a 

ANDE. Eu não considero que o CAPS tenha me apoiado muito no sentido do incentivo ao meu 

trabalho, quando eu cheguei aqui eu já era artesã. 

Quem mais me apoia na questão da arte não é a igreja, no bairro as pessoas que compram lá 

trocam por um quilo de alimento, e minha irmã que mora em Fagundes, ela tem uma fazenda lá, e ela 

também trabalha com arte, então às vezes ela me cede algum material que ela tem, que sobra, mas ela 

nunca tem tempo para nada, às vezes eu ia lá, mas eu fazia isso, não faço mais. 

Quando a AMDE me chamou agora, eu disse que ia precisar de material para eu expor lá, e 

eu não tive o apoio de ninguém no CAPS, minha família não me apoia em nada, minha mãe não me dá 

nem um real para o ônibus, nem para o pão. 

Olhe, eu não tenho muita coisa para te dizer do CAPS não, eu acho o CAPS muito bom, agora 

que nós, artesãos, precisávamos de mais apoio, isso eu continuo afirmando.Uma vez eu falei para a 

coordenadora, que eu precisava de apoio, acho que muitos precisam, se tivesse esse apoio, e levasse 

nossa arte para fora, e a gente ganhasse o dinheiro da gente dignamente, ai sim afirmaria que ele 

funciona nesse sentido. 

 O CAPS foi fundamental em minha recuperação porque eu nunca trabalhei na saúde mental 

quando eu era técnica de enfermagem, eu não sabia do que se tratava, eu não sabia o que eu tinha. 

Quando eu cheguei aqui, eu tive conhecimento do que era a síndrome de pânico, a bipolaridade, a 

depressão, [...]. Mas aqui no CAPS, eu não me reestabeleci totalmente não, mas me ajudou bastante, 

não me ajudou em tudo, porque eu também busquei outras soluções lá fora.  

     Que foram quando eu corri para a AMDE, corri para batalhar com esse brechó, cheguei a 

pedir coisas para as pessoas, que eu estava precisando! E o fato de me afastar também da família, 

porque se eles não têm nada de bom para me oferecer, só pra me adoecer. Logo, para eu continuar 

nessa melhora e retomar minha vida, eu procurei me afastar, daquilo que me fizesse mal, então a 

primeira coisa que eu me afastei foi da minha família, infelizmente eu tenho que dizer. 
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Você já imaginou seu filho entrar todo dia em sua casa e não dar um boa noite nem um bom 

dia? Você preparar uma comida com o que você tem, e ele olhar para a comida e dizer que não 

come? Chamar sua comida de lavagem[...]? é complicado. Simplesmente porque você não tem 

dinheiro! 

 Meu filho diz: - Eu queria ver a senhora como era antes, a senhora era enfermeira, era 

bonita, a senhora era isso e aquilo. Mas eu não tenho mais condição de retomar minha carreira de 

enfermeira, pois depois que eu tive esses problemas ou eu fiquei fria demais ou emotiva demais!  

E eu já era assim, eu perdi um emprego uma vez, porque eu fiquei com um menino[paciente 

que exigia cuidados intensivos] lá no Hospital Z [Hospital Geral de Campina Grande], que estava 

com problema, e eu passei a noite todinha sentada perto dele, eu nunca tinha trabalhado com criança, 

e ele estava na UTI adulto.  No dia seguinte, meu chefe disse: -Você está suspensa por três dias, e eu 

disse: você não vai me suspender, você vai me botar na rua. E sabe porque o Sr. vai me botar na rua? 

Primeiro porque eu não ia deixar uma criança uma noite todinha sozinha gritando de dor a noite 

inteira. E ele perguntou: - E os outros pacientes?Por que você não cuidou a noite inteira? E eu 

respondi: - Por era a criança quem estava necessitando de mim! E passou-se uma semana, ou foi 

quinze dias eles estavam me chamando de volta, disseram que a UTI não funcionava direito sem mim.  

 Agora, hoje em dia, eu tenho reações que eu posso chegar a matar um [...], e eu não tinha 

isso, no evento do hospital [relacionada a questão do preconceito], deu vontade, eu passei pelos dois 

seguranças, e deu vontade de bater nos dois! E bati nos braços deles, de um lado e de outro, como 

aquelas portas de banco. E eu dizia: - Pode vir atrás de mim, vai me prender, vai me bater? - Podem 

fazer o que quiser, mas que eu vou passar eu vou. 

 Eu briguei com meu filho esse final de semana, eu só tenho quatro cadeiras, uma eu quebrei 

nas costas dele, porque ele levantou a mão para bater em mim. Outra vez quando eu estava em crise, 

ele colocou minhas duas mãos para trás como se fosse me algemar, e ele disse, reaja para eu lhe 

internar no Hospital X [Hospital Psiquiátrico de Campina Grande]. 

Eu reconheço que eu tenho problema, eu sofro a dor da indiferença, e isso é muito difícil de 

apagar, doeu quando meu filho chegou para mim e disse que eu não era ninguém, que quem caiu não 

levanta mais, que a comida que eu batalhei pra conseguir não é nada. Esse é meu sofrimento! E eu 

disse a ele: - Eu tenho pena de você, que Deus cuide de você! Pois você não sabe o que está dizendo, e 

hoje eu batalho para tocar minha vida, e faço minhas peças e tento vendê-las, e quando eu não vendo, 

troco por alimento, e assim vou vivendo.   
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RUBENIR 

 

Rubenir é Jovem de 24 anos, Campinense, solteiro, Testemunha de Jeová. Encanta 

com seu sorriso largo, e sua simplicidade. É confiante, pensa no futuro, e atualmente, para 

ganhar a vida, vende algodão doce. Sua entrevista foi realizada na residência de sua mãe. 

Uma casa simples, porém aconchegante, com quadros na parede, e uma revenda de produtos 

naturais dentro da casa. Estava bem e à vontade no momento da entrevista, e sua mãe estava 

presente quando ele concedeu sua entrevista. 

 

 

Tom Vital: “Acredito que minha vida está voltando ao normal, pois sei que sou capaz!” 

 

 

Vão fazer três anos em outubro, que me trato no CAPS. Fui para lá porque tive uma crise. 

Comecei a escutar vozes, tendo alucinações visuais e auditivas [...]. Lá não fecharam meu 

diagnóstico, o médico não falou o que eu tinha.  Fui encaminhado para o CAPS, através de minha 

mãe, que primeiro me levou para Emergência Psiquiátrica do Dr. Edgley, e de lá me encaminharam 

para o CAPS, e até hoje continuo me tratando. Também me levaram para o Dr. Maia [Hospital 

Psiquiátrico de Campina Grande] três vezes, mas não tinha vaga.Eu fiquei pior no tempo da Crise, 

mas depois eu fui melhorando. Eu acho que para quem tem transtorno mental fica meio difícil para se 

entrar no mercado de trabalho, porque têm pessoas que dizem que tomam remédio, outras pessoas 

que não. 

Antes de entrar no CAPS, eu estudava, [...] embora tivesse sem estudar, não por causa da 

doença, mas devido à falta de recursos para comprar o material escolar, porque passei a morar só. 

Eu estudei no Raul Córdula [Colégio Estadual de Campina Grande], e depois fui para o colégio 

padrão no Jeremias [Colégio Estadual de Campina Grande]. Hoje em dia, eu não moro mais só, 

moro com meu irmão mais velho, perto da casa de minha mãe. 

Atualmente, eu não estudo mais, mas eu pretendo voltar a estudar, a partir do mês de Junho 

deste ano. Eu acredito que minha vida está voltando ao normal, pois concluí que eu sou capaz. Até 

mesmo o próprio perito do INSS me falou que eu sou capacitado para o trabalho, por isso eu não 

tenho direito ao benefício. 

No último emprego que eu arrumei, eu não disse que tomava remédio, quando foi no terceiro 

dia de serviço eles me mandaram para casa, talvez eles perceberam que eu tomava remédio 

controlado, e eu acho que foi por causa disso sim que me colocaram para fora, ou talvez, porque eu 

não era capaz de executar o trabalho.Até agora,de carteira assinada arrumei só esse emprego, mas 

nem cheguei a assinar o documento, iam assinar, mas me colocaram para fora antes disso 

acontecer.Foi numa empresa de limpeza urbana, no Santa Rosa. 

No CAPS,  fui orientado a retomar minha vida. L. [coordenadora do CAPS II de Campina 

Grande] me dizia muito para eu procurar um emprego, voltar a estudar e a psicóloga C., elas me 

incentivavam a voltar a estudar e trabalhar. As oficinas de que participei no CAPS foram as de artes 

manuais, de educação física, e nesta eu gostava da parte do alongamento e participava também do 

grupo terapêutico. 

 Atualmente, vendo algodão doce, mas,para ser sincero, não dá para tirar um dinheiro legal, 

eu tiro uns vinte reais por dia, dez reais, quinze, depende do dia, para não ficar liso, não ficar parado 

[...] mas eu gosto de vender algodão doce, eu vendo lá na zona leste, nas Malvinas, no Presidente 

Médice [Bairros de Campina Grande]. Vendo a unidade de algodão doce a 0.50 centavos, e não sou 

eu quem faço, pego no rapaz que faz e vendo. Eu só estou me virando melhor, por causa de meu 
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irmão, pois ele é pintor, trabalha e coloca as coisas para dentro de casa, e eu só faço ajudar ele, 

financeiramente, e quando sobra um trocado meu, dá para eu comprar uma roupa, [...] alguma coisa 

pra mim.  

Eu ajudo meu padrasto também nas pinturas, é trabalho temporário, mas eu não tenho jeito 

para pintor. O que eu sei fazer é auxiliar de serviços gerais, faço telemarketing, eu fiz cursos disso lá 

no SENAI, foram 45 horas de aula, duraram três meses o curso, eu ia dois dias na semana, foi o 

CAPS que nos indicou para fazer esses cursos lá.O CAPS também me apoiou no sentido de me dar o 

benefício do cartão “vale-mais”, que a gente passa gratuitamente no transporte público. Eu me acho 

capaz de fazer telemarketing, agora assim, tem clientes que são chatos, e é necessário manter sempre 

o bom humor. [risos].  

 Em questão de melhora, o grupo terapêutico de que participo no CAPS me ajudou, pois me 

auxiliou a me comunicar melhor, a contar minha história, formei muitos amigos lá, é uma coisa que 

gosto, tem R. que é um amigo que gosto muito lá, tem L., K., muitos colegas. 

Primeiramente na família, quem sempre me apoiou foi minha mãe, ela me acolheu na casa 

dela enquanto eu me recuperava, eu só tive uma crise, e até hoje eu ainda tomo medicação que é a 

Risperidona e o Biperideno. Quando adoeci voltei a morar com minha mãe, e depois que me recuperei 

voltei a morar só, eu quis assim, viver minha vida independente de novo, e um ano depois que voltei a 

morar só meu irmão foi morar comigo, e para me sustentar eu vendo algodão doce. Depois chegou 

meu irmão veio morar comigo então mudou um pouquinho a situação financeira[...] Então, o apoio 

que recebi foi de minha mãe e meu irmão. O meu pai tem outra família e dele não recebi apoio, e na 

comunidade que eu moro não recebi apoio também não, no momento que eu adoeci eu estava fora da 

igreja, por isso também não tive apoio da igreja. 

A mãe de Rubenir que estava na sala no momento da entrevista complementou a fala dele e 

revelou: -Hoje em dia eu acho que ele está muito bem, tendo em vista o que ele era [...]. Com o 

tratamento dado no CAPS, graças a Deus ele melhorou, posso dizer que 100%, pois ele colaborou 

bastante [...], ele tomou o remédio direitinho, na hora certa, no dia dele ir para o CAPS ele foi, e as 

vezes eu ia com ele. Se não fosse o CAPS ele poderia estar hoje, em uma clínica psiquiátrica[...]. Eu 

sei que as pessoas que vão para lá ficam pior, e graças a Deus ele não chegou a ser internado, e hoje 

ele trabalha, faz as coisas direitinho, no limite dele, mas faz, pois têm muitos que nem fazem. Isso 

para mim foi ótimo! Se não fosse com o apoio do CAPS, não sei se eu aguentaria sozinha. 

Eu sou separada do pai dele[...] Eu e meu esposo atual que o apoiamos. Sei que esse 

problema dele foi bastante influenciado pelo pai dele que era muito agressivo, e uma pessoa que não 

colaborava para um círculo familiar feliz. Os irmãos observavam ele vivendo isso, e eu me queixo 

muito. Quando ele teve a crise, eu estava separada, meu filho mais velho trouxe ele de volta para 

casa, disse que ele tava ficando doido, e eu disse que não acreditava na doença dele, que trouxesse 

ele para casa e eu não acreditava quando ele, meu filho, me falou, que escutava vozes. Só acreditei 

quando uma profissional do CAPS falou que era possível. [...] Agora, seria minha vez de estar ao lado 

dele, pois eu tive que dar apoio como mãe. Atualmente, meu outro esposo dá bastante apoio a ele, 

conversa com ele, entrosa ele nas conversas, na recreação, essas coisas assim, tudo isso tem ajudado, 

e eu estou sempre ao lado dele.  

Rubenir retoma a fala dizendo: - Não sofri nenhum tipo de preconceito nos serviços de saúde, 

todo mundo me atende como qualquer outra pessoa. Algumas pessoas daqui do bairro sabem que eu 

sou do CAPS, mas eu me considero igual a eles. Às vezes eu digo que sou do CAPS, mas só a algumas 

pessoas, porque o preconceito é grande.  

O CAPS me ajudou muito a me inserir novamente na sociedade através de incentivos que 

foram voltar a estudar e trabalhar, ele também me ajudou a me recuperar das crises, desde quando eu 

adoeci e fui para lá, sempre me atenderam bem. M. eu não sei se ela é psicóloga, ela quem me 

acolheu, minha técnica de referência N., também sempre me ajudou lá. 

Eu vou ficar um pouco desanimado quando eu receber alta, por que eu gosto muito do CAPS, 

pois eu gosto muito das atividades do CAPS, e dos amigos que tenho lá. 
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BETO 

 

Beto é um simpático senhor de 41 anos, nascido em Campina Grande, Casado, pai de 

duas filhas. Atualmente, trabalha de porteiro, em um condomínio residencial, tem muito 

cuidado para não sofrer recaídas e ninguém perceber que um dia foi usuário do CAPS. Beto 

optou por que fizéssemos sua entrevista no CAPS. No dia do depoimento, estava bem 

humorado e bem vestido. Pediu discrição em sua entrevista e fomos para uma sala de oficinas 

desocupada, onde não houve interrupções, nem fomos incomodados. 

 

 

Tom Vital: “Tenho cuidado para que as pessoas não percebam que eu sou, ou o que fui ...” 

 

 

        Vai fazer uns dois anos que estou no CAPS, procurei o serviço primeiramente porque eu 

estava delirando, tive uma crise forte, saí correndo na rua, com sensação de que alguém estava me 

perseguindo, pensando coisa da minha mulher, com um ciúme doentio [...], sentindo perseguição no 

emprego também e foi onde tudo juntou e estourou. Lembro de algumas coisas, outras não. Passei um 

tempo feito um louco correndo na mata, então foi que eu vi que eu tinha que ter um tratamento.  

        A minha esposa já tentou me trazer para cá e eu pensei que ela queria me internar, pensava 

bobagem a respeito dela, mas na verdade não era. Eu vim perceber que ela estava certa em ter me 

trazido para cá, e eu me senti um pouco receoso, porque uma hora eu via a necessidade de estar no 

CAPS, outra hora eu sentia até um pouco de vergonha, porque vi que os outros pacientes eram mais 

graves que eu. Naquele momento, fiquei envergonhado, e perguntava: -Meu Deus,por que eu estou 

aqui? Fiquei pensando várias coisas: -Será que eu estou doido? -O que aconteceu comigo? -Perdi a 

noção? Eu fiquei assim, baratinado.  

  Depois fui aprendendo, conhecendo os usuários[...], sei que são pessoas especiais e que 

precisam de atenção. Fui tomando os medicamentos, frequentando o serviço, prestando atenção na 

forma que eles conduziam o tratamento. Minha irmã sempre vinha para cá comigo, me 

acompanhando, me sentia um pouco dopado pelos remédios, desorientado, às vezes nem sabia o que 

eu estava fazendo, me sentia como uma criança naquela inocência e ela me ajudou muito. Então, fui 

percebendo que realmente eu tinha necessidade também de estar aqui, para me tratar. Aqui, eu fazia 

oficinas de colagem, pintura, e depois fui transferido para o futebol[...].  

     O CAPS me ajudou em muitos sentidos de minha vida. Eu tive uma melhora e o serviço me 

ajudou no sentido de me reabilitar na sociedade novamente. Depois do CAPS, consegui voltar a 

frequentar meu antigo ambiente de trabalho. No início, senti um pouco de medo, mas com a força de 

vontade, e com a garra de tentar vencer esse medo, eu consegui voltar lá, pois estive sempre buscando 

forças. O CAPS melhorou também o convívio com meus filhos, família, e tudo isso me ajudou.   

 Atualmente no trabalho estou firme, eu estou trabalhando como porteiro, em um Condomínio 

Residencial em Campina Grande, e em meu trabalho graças a Deus, estou sendo respeitado e fazendo 

o possível para atender às necessidades da função. Tenho cuidado para que as pessoas não percebam 

que eu sou, ou que fui um usuário do CAPS, um portador de transtorno mental. 

Nas entrevistas de emprego, eu nunca informei que eu tive esse problema, e estou tendo 

aquela força de vontade, daquela forma mesmo, de tentar me reabilitar, e me posicionar como um ser 

humano normal. Desde dezembro que eu estou trabalhando lá, ainda estou na fase de experiência, 

indo com cautela, prestando atenção em tudo, na entrada de moradores, de carros, de veículos, 

tentando identificá-los através de placas, olhando a fisionomia dos moradores, tudo isso para 

desempenhar bem a função. 
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 Em minha família, melhorou a convivência.Eu não tinha um relacionamento afetivo, de 

carinho com meus filhos antes. Aliás, tinha só com uma filha, a mais nova, com a mais velha eu era 

um pouco receoso, não sei por que, talvez porque a gente se pareça demais. Éramos um pouco brutos 

um com o outro. E eu vejo que nesse aspecto eu mudei muito, hoje eu chego e dou beijo nela, antes eu 

só falava de longe [...]. Não tinha esse negócio de cumprimentar com beijo, abraço e hoje eu faço 

tudo isso.  

Hoje em dia, eu e minha esposa somos só amigos, a gente está separado, ela está morando com 

uma irmã dela, e ela está ajudando a criar a sobrinha dela, ela é tia pela primeira vez e está dando 

esse apoio a ela.Nosso relacionamento melhorou, eu tenho contato com ela. Hoje mesmo eu fui deixar 

uma parte da pensão, e a gente conversou bastante, eu disse a ela que eu devia perdão a ela. Ela 

reconheceu que devia ter me escutado mais, que devia ter conversado mais. Foi muito satisfatória a 

conversa que a gente teve, eu fiquei feliz porque ela reconheceu também a parte dela, e eu pedi 

perdão a ela, por eu ter estado ruim espiritualmente antes. 

Meu negócio antes da crise era só de casa para o trabalho, sem procurar Deus. Eu bebia 

muito, e isso só me atrapalhava, porque a bebida alterava o meu sistema nervoso. Eu bebia cerveja, 

vinho, no dia que eu estava de folga eu enchia a geladeira, e ficava escutando música em casa e 

bebendo [...] e com aquilo mais tarde eu vi que estava me comprometendo. 

Um dos principais desafios para retomar minha vida foi o medo de recaídas. Eu ficava sempre 

atento e buscando a melhora. Eu tinha medo, pois às vezes eu andando olhava para as pessoas, e 

começava a imaginar que elas estavam olhando para mim de um jeito diferente. Tenho me cuidado 

para que não volte, também continuo tomando a medicação, só que eu tava observando que a 

medicação estava me engordando muito, me deixando muito sonolento e, na maioria das vezes, eu 

queria só estar deitado, mas eu buscava aquela força de tentar me levantar, de não ficar só deitado, 

de tentar me animar. 

A doença não me atrapalhou na questão de conseguir trabalho, porque tentei manter o 

máximo de sigilo, não cheguei a comentar, fui perguntado na entrevista se tive doença mental, mas 

neguei. Perguntaram isso porque eu trabalhei vinte anos em uma empresa de varejo, e questionaram 

porque eu tinha saído de lá. Eu dei a desculpa de que queria pedir minhas contas, pois estava me 

separando da mulher, e que tive problemas e tentei me afastar, ou seja, que eu queria fugir do 

problema. 

No CAPS, eu fui orientado sim a tentar conduzir minha vida sozinho. Foi difícil, eu fui 

orientado a tentar esquecer meu antigo trabalho. Se eu frequentar o ambiente onde trabalhei, ainda 

sinto um pouco de saudade, mas tive que esquecer, pois era passado, e daí eu me reergui e comecei a 

frequentar o ambiente sem ficar mal, porque na minha cabeça eu deveria ter ficado lá. 

Graças a Deus, hoje eu estou entrando de outra forma, eu freqüento e digo a mim mesmo: eu 

não tinha só aquilo ali. Eu me desestabilizei um pouco financeiramente, perder aquele emprego, fez 

uma diferença financeira muito grande para mim, pois eu tinha vinte anos de trabalho e um de salário 

estável, mas nesse emprego novo eu estou ganhando quase igual ao que eu ganhava antes. 

Lá a pressão era muito grande, pois tratava-se de uma empresa de varejo, sempre lidando 

com clientes, e com funcionários problemáticos, onde eu e mais quatro pessoas tomávamos conta de 

mais de setenta pessoas.Eu era o chefe e eles eram os quatro líderes. A gente tinha muitos problemas, 

a maioria dos funcionários era mulher, e surgiam muitos atritos, conflitos por interesses pessoais, e a 

gente tem que manter a calma, sem se elevar. Eu era muito agitado, eu trabalhava em uma velocidade 

tão grande que eu dizia que se eu não fosse recompensado pela empresa, seria recompensado por 

Deus, pois eu estava fazendo meu trabalho para servir ao próximo. 

Eu sei que estudar eu não consigo mais, porque acho que já chegou meu limite,  já dei o que 

tinha que dar. Então, vou parar por aqui e essa função que estou exercendo hoje de Porteiro, acho 

que foi trazida por Deus. 

Eu fiz três ou foi quatro entrevistas, nos concorrentes do mesmo ramo que eu estava antes, e 

não fiquei. Não sei se foi o estudo que interferiu na hora da entrevista, porque eu falei que não 

estudava mais, até errei, pois eu era para ter dito que estava em andamento, mas eu disse que só tinha 

o primeiro grau.  

Eu vi também os salários que eles ofereciam, e o que eu estou ganhando sendo porteiro, é 

quase o mesmo salário de uma chefia, e eu vi que não era a minha vez de ir para lá. Então eu recebi 

esse emprego com muita gratidão, agradeço a Deus. Fazendo um comparativo, vi que ganho quase 
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igual a um chefe, e sendo chefe teria que trabalhar muito mais, ia ter aquele desgaste e eu podia não 

suportar. Mesmo sabendo que eu não ia trabalhar naquele ritmo que eu trabalhava antes, tive medo 

de voltar a sentir os sintomas da doença novamente. 

Então esse emprego veio bem a calhar, trabalho um dia sim, outro não.  Posso trabalhar em 

um dia, no outro descanso. Estou no horário noturno, eu gostei, pois se encaixou bem para mim, e 

tenho tempo de agir minhas coisas durante o dia. 

Minha irmã me apoiou no sentido de me trazer para o CAPS, e me acompanhar, uma tia 

minha também que sempre me dizia para erguer a cabeça, não baixar a cabeça dando atenção e 

forças para me reerguer.  

Teve uma amiga, a Soraya, que eu conheci aqui, a gente fez um curso juntos no SENAI, 

conversávamos muito, ela sempre me esclarecia sobre a doença mental explicava, se era genético, se 

vem de pai, de mãe, ela sabia até dos CID [Código Internacional de Doenças]. Percebi que ela tinha 

mais experiências que eu, ela era uma pessoa bem extrovertida, comunicativa, então teve essa 

participação dela também. 

 O SENAI fez uma parceria com o “Instituto Muito Especial do Rio de Janeiro”, eles vieram 

para cá e fizeram as inscrições de pessoas especiais como surdos e mudos, da saúde mental, com 

deficiência física, e montaram uma sala no SENAI só para estas pessoas. Lá eu pude observar que 

tinham pessoas com problemas maiores que o meu. Foi através do SENAI que eu consegui esse meu 

emprego, com a parceria desse instituto, que é uma ONG e nos deu esse curso durante seis meses. Eu 

fiz o curso de operador de telemarketing, informática, porteiro, e através deles, deixei o currículo lá e 

fui chamado para esse meu trabalho. 

Nos serviços de saúde, de modo geral, não houve nenhuma forma de preconceito não. Mas na 

minha casa tive uma experiência de preconceito com o meu irmão. Ele ficou me rejeitando, pois 

durante minha crise, ficamos na mesma casa, no mesmo espaço, e fiquei sabendo por outras pessoas 

que ele dizia que convivia com doido. Ele não observou na verdade que eu estava doente e precisava 

de ajuda, e ele por ser o mais velho, por estar dividindo espaço comigo, ele agia como se quisesse se 

livrar de mim. Hoje a gente está bem, mas por incrível que pareça, parece que o problema passou 

para ele, não sei qual foi o motivo, mas ele estava se sentindo perseguido também. Ele não mora mais 

aqui, mora na capital, lá ele procurou ajuda e está tomando remédio controlado. 

O que o CAPS me trouxe de ajuda foi minha reabilitação, e com a convivência que eu tive 

aqui, pude ver que as pessoas têm necessidade de ter carinho. Eu percebi que aqui se trata as pessoas 

dentro de suas necessidades. 

Eu queria terminar dizendo que o CAPS deve existir sempre, pois,além de uma convivência 

satisfatória, ele obtém a melhoria do paciente, com mais oficinas, com os cuidados, com as 

medicações, com a atenção dos funcionários, com todos esses fatores o usuário só tem a ganhar.  
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ALICE 

 

Alice é uma Jovem de 29 anos, solteira, professora da educação básica e espírita. 

Considera-se introvertida e não consegue fazer muitos amigos. É inteligente, bem articulada, 

passou recentemente no vestibular e iniciou o curso de Pedagogia na Universidade Estadual 

da Paraíba. Agora, no segundo semestre de 2012. Sua entrevista foi concedida em sua 

residência Estava bem à vontade, apesar de dizer que tempos atrás, seria muito difícil para 

mim conseguir falar com ela, bem como conseguir uma entrevista desta natureza. Muito 

discreta, e tímida, pediu que sentássemos na sala de estar de sua casa, e sua mãe saiu da sala, 

para deixá-la mais à vontade. 

 

 

Tom Vital: “O desafio pra retomar minha vida é o de me relacionar com as pessoas”. 

 

 

Antes de adoecer, eu estudei na escola normal, e no Nenzinha Cunha Lima [Colégio Estadual 

localizado na cidade de Campina Grande], fiz duas vezes o ensino médio, pois no Nenzinha não tinha 

curso profissionalizante. Fiz escola normal para ser professora primária, e quatro anos de curso, 

concluindo em 2007. Nessa época, eu estudei já um pouco perturbada, e depois da conclusão desse 

curso, em 2009 as coisas mudaram. Eu sou muito quieta, não sou muito aberta a amizades. Eu não 

conseguia olhar para o rosto de meu pai, de minha mãe, ficava fechada. Eu não me lembrava do rosto 

de meu irmão, não olhava direito, não conseguia. Eu não sabia como tirar isso de mim.  

Antes de ir para o CAPS, cheguei a ser internada na emergência psiquiátrica, por cinco dias, 

fui levada por minha mãe. Acho que foi mais uma questão espiritual, pois eu fui gritando, falando 

muita bobagem [...], que não tinha nada a ver comigo. Eu fiz coisas que eu não faria, e até hoje 

acredito que foi um problema espiritual. Com cinco dias me mandaram de alta para casa, e eu já não 

fazia mais o que fiz. A Psiquiatra da emergência foi quem me encaminhou para o CAPS.Vim para o 

CAPS em Janeiro de 2009, mas só em outubro comecei a frequentar o serviço. Quando eu cheguei ao 

CAPS, o jeito que eu via as pessoas era com preconceito, pois eu me achava normal. Depois eu me 

acostumei com todo mundo, e comecei a gostar das pessoas de lá. 

Eu me sentia perturbada, não conseguia me relacionar bem com as pessoas, e fui para o 

CAPS para tentar melhorar. Lá eu fui acolhida e me encaminharam pra as oficinas e depois para o 

médico. Começaram a passar remédio, e depois de um ano quando eu estava lá, um médico me 

receitou o remédio certo. No começo, não me dava bem com a medicação, eu vinha oscilando, não 

tinha melhorado ainda, [...] e esse médico passou o remédio que eu tomo até hoje, e até hoje eu estou 

bem. Eu acho que eu ainda necessito do medicamento, mas estou bem melhor do que eu era. Eu era 

muito fechada, não conseguia conversar, e se antigamente você chegasse aqui, você não me acharia 

muito cativante. Acho que você não se agradaria da Alice de antes. Hoje eu me relaciono bem melhor 

com as pessoas, minha vida em família também melhorou. 

Lá no CAPS, todo mundo gosta de mim, e eu gosto de todo mundo, tanto dos funcionários, as 

TR [técnicas de referência] e dos usuários. Hoje, eu gosto de qualquer um, pode ser do jeito que for, 

mais doente, ou igual a mim, ou se recuperando. As oficinas são muito boas, sempre vão estudantes 

fazer estágios, e passam coisas diferentes para a gente. Nas oficinas, trabalhamos com pintura, com 

bijouteria, e gosto de trabalhar com isto [...], produzimos pulseiras, cordões, e gosto das conversas 

delas que têm, nos incentivado. Eles acolhem bem a gente. 
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Eu trabalhei como professora: auxiliava e também ficava sozinha com a turma, em um 

escolinha em Santa Rosa, e outra escola municipal aqui perto de minha casa. Em uma era segunda 

série, e outra quarta série. Eu gostava de ensinar. No ano passado, estava em sala de aula, com uma 

amiga auxiliando. Esse ano arrumei uma escola para trabalhar, mas não deu certo com a professora 

de lá, ela era chata, não queria compartilhar os conhecimentos dela. Acho que ela não foi com minha 

cara e preferi sair. Não acho que sofri preconceito, pois eles não sabiam de meu tratamento lá.  

Na escola, eu fiz o ENEM, fui fazer as provas sem nenhuma pretensão de entrar. Fiz por 

fazer, e passei. E quando vi que passei pra pedagogia na UEPB fiquei mais animada, pois achei que 

poderia fazer mais do que estava fazendo.  

O principal desafio pra retomar minha vida é o de me relacionar com as pessoas, pois eu me 

relacionava e as pessoas ficavam meio assim comigo, não com cara feia nem com nada, mas devido à 

minha postura bem séria e difícil.  

Lá no CAPS fiz várias amizades, os técnicos, os médicos, as psicólogas, todos tratam a gente 

muito bem, todo mundo igual. Não tem aquilo de tratar bem só aquele que esteja estabilizado. Eu 

gosto tanto do CAPS, que fico até sem vontade de sair, pois eu gosto de ir pra lá. Quando eu estiver 

de alta, vou sair feliz, pois estarei mais independente, mas ao mesmo tempo vou sentir falta de lá. O 

CAPS não me ajudou a conseguir emprego, mas me ajudou em relação à profissão através dos cursos 

disponibilizados para a gente lá no SENAI, em parceria com o Instituto Muito Especial, que era do 

Rio de Janeiro. Ficamos ocupando uma sala, e lá a gente fazia vários cursos, como auxiliar 

administrativo, arquivista, promotor e repositor de vendas, serigrafia,eu fiz todos esses cursos. Uma 

pessoa que nos apoiou muito foi uma assistente social do CAPS, ela sempre ia lá para saber como 

estava o pessoal. Eu sempre tive vontade de fazer outros cursos, além dos que já tinha feito na escola 

normal. 

No CAPS, tem a psicóloga que também nos apoia, que conversa com a gente, pergunta como 

está nossa vida, o que está acontecendo em casa, como vai a semana. Assim, ela vai nos orientando. 

Lemos textos, que nos estimulam a melhorar, a ter atitudes melhores e aprender com os erros do 

passado. Elas sempre falam alguma coisa boa, as pessoas que passam por lá também nos ajudam, 

como já falei, e assim vamos aprendendo. 

Em minha família, minha mãe foi quem mais me apoiou, ela sempre esteve comigo, meu pai 

não, pois ele trabalha fora, se preocupa com os trabalhos dele. E dos amigos não tive apoio, pois não 

revelei nada do tratamento, não comentei nada de minha doença. No trabalho também não comentei, 

pois podia ter preconceito.No posto de saúde aqui do bairro, a gente é bem recebido, mas eu não 

cheguei a revelar lá que eu faço tratamento.Minha mãe é quem, às vezes, vai com o cartão pegar 

meus medicamentos, e lá eles não falam nada. Meu irmão também usa o mesmo tipo de medicamento 

que uso, e também nunca teve problema. 

Atualmente, eu frequento o centro espírita, já fui para consultas, receber orações, e fazia 

estudos também, e a gente descobre como atuam os espíritos na vida da gente. Hoje em dia, eu mudei 

totalmente, estou quase normal. Lá não dá para ter muita amizade, pois todo mundo vai às reuniões e 

fica escutando as palestras dos expositores, e quando termina a gente vem para casa.  

Tem apenas uma amiga minha que sabe de toda minha história, uma amiga que é professora, 

que eu fui auxiliar dela, ela sabe que eu faço esse tratamento, e ela me apoia me dando dicas de 

coisas que vão me impulsionando. Ela sempre me inclui nas coisas, me ajuda, é uma grande amiga. 

Esta professora com quem tenho amizade também é espírita e por causa dela estou me inserindo nos 

trabalhos de lá. Participo de estudos nos domingos à tarde, estamos estudando um livro que é 

referência  para os espíritas que é o Nosso Lar. De 5 as 6h já é outro estudo, mais aberto, para outras 

pessoas, e nesta reunião já é discutido o Livro dos Espíritos, que é como a bíblia, para a gente. E o 

evangelho segundo o espiritismo, também discutimos, cada um tem um dia de estudo. Eu vou na 

quarta e no domingo, eu me sinto bem lá, e acho que explica muita coisa, mas eu não tenho 

preconceito com nenhuma religião, eu gosto de todas, e para mim todas são importantes. Não fazendo 

o mal, não praticando sacrifícios, como tem algumas religiões que fazem, eu não tenho nada contra. 

Quando eu receber alta do CAPS, eu quero estudar firme, aprender e trabalhar. Eu quero um 

emprego. E o maior problema que eu sinto, e que me queixo aqui em casa é a falta de emprego, pois 

há pouco tempo, eu tentei um que não deu certo, mas eu vou conseguir, e o maior desafio para mim é 

esse.  
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SORAYA 

 

Soraya foi uma das pessoas mais extrovertidas que entrevistamos. É uma mulher de 46 

anos, carismática, brincalhona, forte, de fibra, com uma beleza exótica. Mãe solteira de um 

filho que considera um presente de Deus. Passou por muitos problemas vivenciais junto com 

sua família e isto foi fator preditivo para seu adoecimento mental. Considero-a um ser muito 

resiliente, sua história de vida nos comove. Em um certo momento de sua narrativa, ela se 

definiu como uma Fênix, por considerar que ressurgiu das cinzas. Ela estudou para conhecer 

sua doença e foi se descobrindo e, consequentemente, se ajudando no seu processo de 

Reabilitação. Sua entrevista foi concedida na Vila do Artesão, no Box em que ela estava 

trabalhando, lugar que ela se orgulha de fazer parte e que construiu uma ampla teia de amigos 

ao seu redor. 

 

 

Tom Vital: “Para retomar minha vida, passei a acreditar em mim!” 

 

 

Para começar minha história, tenho que falar de doze anos atrás, quando eu percebi que 

minha irmã era portadora de algum quadro de transtorno mental, e sempre se negava a um 

acompanhamento, a um atendimento, e pelos absurdos que ela vinha fazendo, eu percebia que aquilo 

não era normal, só que não aceitavam. Logo na sequência minha mãe começou a desenvolver 

Alzheimer e meu sobrinho entrou na marginalidade aos 14 anos, se envolvendo também com álcool e 

drogas.  

Em 2003, minha sobrinha desenvolveu esquizofrenia e essa doença você não pega, você 

carrega os genes e certo dia você desenvolve, e até então eu já vinha lendo muito sobre saúde mental. 

Eu procurei conhecer e buscar entender o que estava acontecendo com minha família, para que eu 

pudesse ajudar, pois não estava fácil. Tive que deixar minha vida, tive que parar de trabalhar, para 

cuidar de uma família que na verdade nunca me deu apoio.Nessa época, eu já era mãe, meu filho 

nasceu em 1997, e em 2003 minha sobrinha foi violentamente estuprada e desenvolveu esquizofrenia, 

e por ela ser menor de idade não houve tratamento, nem acompanhamento, no Hospital Psiquiátrico 

que existia na cidade, não tinha esse tipo de atendimento à criança e ao adolescente, o programa 

sentinela e o conselho tutelar foram totalmente alheios à situação. 

Nunca tinha vivido um quadro desses, e daí eu comecei a deduzir que ela perdeu algo muito 

importante para ela, isso eu deduzi por conta própria, e nisso a minha irmã estava no auge da doença 

também, e quando minha irmã está em crise é terrível, até porque ela era uma pessoa de índole, 

caráter e personalidade duvidosos, e o quadro contribuiu muito para que ela piorasse.  

Nessa mesma época, meu sobrinho estava fazendo da casa de minha mãe uma boca de fumo 

para uso de droga e roubo, e eu com uma criança com cinco anos, precisando urgente passar por um 

procedimento cirúrgico em Recife, eu estava completamente descontrolada. Minha sobrinha passou 

por uma internação de cento e dezesseis dias Hospital X [Hospital Psiquiátrico de João Pessoa], até 

que eu por meios, não ilegais, mas muito bem tramados eu consegui tirar ela de lá, pois eu fiz uma 

denúncia de maus tratos, fui lá várias vezes e encontrei minha sobrinha sem roupa. 

 Um Juiz que hoje é desembargador me orientou a tirar minha sobrinha de lá, sem prejudicar 

ninguém, mas pedi provas que eles estavam me entregando ela, e quando ela já estava comigo levei 



64 

 

minha  irmã para assinar um termo de guarda, enfim, ganhei a confiança dela com almoços regados a 

vinhos, pois se eu fosse contra a minha irmã ia complicar tudo mais ainda. Eu entendia a fuga dela de 

não voltar para casa, por saber de meu sobrinho e do seu envolvimento com as drogas. E tudo isso 

com minha mãe completamente esclerosada, um filho dependente de mim, precisando fazer cirurgia, 

eu tinha que tirar minha sobrinha de lá para cuidar de meu filho em Recife, se eu disser a você que foi 

fácil estou mentindo. 

Por tabela, quando chegou o CAPS em Campina Grande em 2003, eu procurei o serviço e na 

verdade ficaram as duas, minha irmã e minha sobrinha. Eram dois quadros completamente diferentes 

e eu não sei te dizer qual era o mais difícil com que eu estava lidando, mas te digo que o mais difícil 

foi lidar comigo mesma, por me achar a tal, a gostosa, a poderosa, aquela que aguenta tudo. E 

naquela época que eu ia muito ao centro de convivência, as meninas do CAPS diziam: - Soraya  

conversa com alguém, marca uma consulta, faz uma terapia! E eu meio que deixando para lá. [...] De 

repente, as coisas meio que se estabilizaram graças a Deus. 

Em Junho de 2009, eu estava me sentindo diferente. Eu não sou uma pessoa agressiva, 

explosiva, barraqueira. Eu sou de agir, eu imponho até onde eu sei que eu posso e devo ir, claro que 

todo mundo ouve um não, mas por que o não? – Porque você não quer fazer, ou porque você não 

pode fazer? Enfim eu comecei a me sentir diferente, eu estava intolerante. 

Por exemplo, se eu estava lavando um prato e alguma coisa desse errado naquele momento, 

jogava e quebrava o prato, quebrava garrafa de água, garrafa de café, eu estava completamente 

diferente, aquela não era eu, com diversas crises de choro, nessa época o CAPS não estava mais na 

Getúlio Vargas [Avenida de Campina Grande], e nessa época se o indivíduo estivesse estabilizado, 

ninguém queria mais acompanhamento e até hoje não tem. 

Procurei o CAPS três vezes só que eu ia no período da manhã e tinham pessoas lá que não me 

conheciam, e me foi negado atendimento por eu não ter acompanhante. Eu expliquei a minha história 

e dizia que realmente não tinha quem me acompanhasse, falei que tinha uma mãe com Alzheimer, um 

sobrinho em recuperação pelo uso de álcool e drogas e a situação de minha irmã e não tinha quem 

me acompanhasse e ninguém de fora quer se envolver nisso, mas eu me envolvo com o problema de 

todos.  

Na terceira vez que me negaram atendimento, eu cheguei em casa, tomei banho, dei um 

tempo, acendi um cigarro, e sai de casa para ir à procuradoria da saúde, pois eu sei de meus direitos, 

conheço meus direitos, só que antes de ir ao ministério público, resolvi dar mais uma passada no 

CAPS, ai dei de cara com Cacilda, quando ela me viu, eu disse: - Eu preciso de ajuda! Então já fui 

direto para o acolhimento. E ela me perguntou: - por que não procurou antes? E eu disse: - Eu 

procurei, só que eu não tinha acompanhante, e eu estava indo agora ao ministério público fazer a 

denúncia. 

Lá no CAPS tem um monte de pessoas trabalhando, que são um brinde político, que tem nojo 

de um toque, nojo das pessoas que fazem tratamento. Digo que se tem um lado sujo, não custa, vai e 

limpa, depois lava a mão, ensina a higienização bucal, íntima. Eu fazia isso com os usuários lá, 

ensinava a usar o banheiro, lavar a mão com sabão, e o pessoal gostava de mim por lá, porque eu sou 

deles mesmo, entende? Muitos dizem: - Nem parece que tu és como a gente! E dizia:- Porquê? Só 

porque eu sou mais gostosa, (risos), pois eu brincava para caramba com eles, e dizia: - Deixem de 

besteira.  

A doença começou em mim assim, achei que era „piração‟ de minha cabeça, eu comecei 

ouvindo vozes que só mandavam eu fazer coisa ruim, coisas que tinha certeza que não faria, e eu 

dizia: - Não é possível,  não tenho idade para desenvolver isso, já passei dos quarenta, é um caso 

raro, desenvolver esquizofrenia depois dos quarenta. Até porque eu tenho uma história de vida que se 

tivesse de ter desenvolvido seria muito antes, isso não existe, vou ser um marco na história.  

Então, começaram a me medicar com medicações que não estavam funcionando, e de repente 

parei de me alimentar, desenvolvi um transtorno alimentar, não anorexia, que eu não me achava 

gorda, mas eu travei de um jeito que [...] eu não comia, fiquei com 46kg, tinha 78kg. Não me 

higienizava, eu estava literalmente apodrecendo. Sugeriram internação psiquiátrica, mas eu tinha a 

convicção de que se eu me internasse, não sobreviveria,conheço a história lá dentro, e eu não tinha 

condições físicas.  

Eu precisava só de uma revisão de medicação. Pedi para tentarem outra maneira comigo, 

outros testes, pois a medicação não estava funcionando em mim. Ai começou ao CAPS me mandar 
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para o PSF e o PSF me devolvia para o CAPS, alegando que eu estava me negando, não estava 

aceitando o tratamento. A médica chegou um dia para mim e disse: - Você sabe que eu posso fazer 

internação involuntária,  não é? E eu respondi: - Sei, mas não vai fazer, pois eu estou lhe avisando, 

eu não vou sobreviver! Eu estava tão debilitada fisicamente que eu não sobreviveria, eu estava com 

todos os minerais, e taxas baixas, eu tava com a pressão baixa, estava apodrecida fisicamente e 

emocionalmente. E o pessoal de casa não sabia como lidar com a situação. 

Meu CID lá é meio que indefinido, como eu sei de todo CID X de cor praticamente e o meu 

muda muito, às vezes é F31, é F32, às vezes sobe, às vezes desce, estão ficando tudo é doido, e eu 

nesse meu transtorno depressivo me tacaram fluoxetina, e eu sei que ele é usado também em dieta de 

emagrecimento, e perguntei se eles queriam terminar de me matar. Eu sei que era meio difícil lidar 

comigo também, eu não precisava de Haldol, Carbamazepina, para que eu ia tomar um 

anticonvulsivante? 

Para retomar minha vida, te digo que na verdade eu passei a acreditar em mim, entreguei a 

Deus, pois se eu disser  a você que eu segui a receita médica, segui não! A única visita que recebi do 

CAPS foi para perguntar qual o tipo de droga que eu usava, e eu neguei ser dependente química [...] 

Nessa época, meu filho estava terminado o bimestre da terceira série, tinha notas boas, e acompanhou 

tudo isso, se não tivesse com as notas boas, tinha tido uma baixa mesmo.  

Eu passei quase quatro meses nesse quadro terrível, claro que antes disso eu passei por 

aquele processo de euforia, que a medicação não estava me fazendo bem, estava me acelerando, cada 

pessoa reage de uma forma diferente, e comecei a discordar do tratamento, e deixei claro que não ia 

entrar nessa não. Foi ai onde surgiu o jogo de empurra CAPS, PSF. Depois de muito tempo surgiu um 

atendimento individual, que desde o início eu tinha certeza que precisava de um individual. 

Eu precisava acreditar em mim, eu estava já há uns quatro meses sem me higienizar, tava 

cheia de cicatrizes no corpo, de escaras que ficaram feridas em meu corpo sem higienização,estava 

jogada literalmente no chão, no grude, e chamei por Deus e disse: - Se ver que eu mereço me ajude a 

sair dessa, pois minha família precisa muito de mim, e eu comecei a sentir uma energia que me dizia: 

- Vai, levanta! E quando levantei “deu a gota mesmo”, foi de repente que me reergui [...]. 

 E voltou aquele lado de guerreira, tipo assim, o que não fizeram por mim, eu vou fazer pelos 

outros. Para eu voltar a me alimentar foi difícil, pois estava tudo reduzido, e por conta própria pedi 

um hemograma, e um dosagem de todos meus minerais, e vi todas as minhas carências, e comecei a 

repor manipulado, e fui retomando minha vida. 

Eu estou aqui na vila do artesão desde outubro de 2011, e isso me ajudou para caramba, 

ganhei até um pesinho aqui, se bem que acabei com essa neura de ganhar peso. Eu não me incomodo 

mais com isso, tomo meu banho de manhã, passo meu hidratante, uso um protetor solar, boto um 

batom e venho trabalhar bem cheirosa. Voltei a viver, e se eu te falar que foi fácil, te digo que não foi, 

a retomada foi difícil.  

O meu sobrinho que eu te falei ainda hoje é alcoólatra, e segundo ele eu fui a culpada dele ter 

se livrado das drogas, mas não fui eu, Deus me usou como instrumento. E depois que passou tudo 

isso, ele me disse uma coisa que me doeu muito - que eu tinha sido uma noiada como ele tinha sido, 

que eu estava viciada em crack - mas fiz todos os exames toxicológicos para provar que não usava. 

Veio irmão de minha mãe de salvador querendo me internar, foi tanta história, foi tanta coisa sabe.  

Hoje claramente eu estou me afastando do CAPS, eu não gostaria de me afastar, porque eu 

sei que lá posso fazer, tem muita família lá que não sabe como buscar, como conseguir ajuda, e eu 

posso conseguir. Eu chamo o CAPS de irmandade, eu me sinto muito melhor ao lado dos usuários do 

que da equipe.Os usuários quando passavam muito tempo sem me ver, enlouqueciam quando me 

viam, quando eu chegava todo mundo dizia, fala baixo para eles não ouvirem tua voz, pois se eles te 

ouvirem vão correr das oficinas, e corriam. Consegui levar muita gente para o SENAI para fazer os 

cursos, mas muitos não queriam. 

Na época do SENAI, a gente almoçava todos juntos no restaurante popular, nós, os surdos-

mudos, era uma ninhada. [...] Incentivei várias pessoas lá, um amigo meu mesmo só estava 

matriculado em dois cursos, ou era um, e eu falei: - Você vai fazer! - Você não tem querer não, você 

vai fazer o curso de porteiro comigo! Eu dei minha vaga de informática a ele, e percebi que ele não 

absorveu e ele fez de novo comigo na segunda turma, eu tinha que impor mesmo. Tinha curso de 

informática, de auxiliar administrativo, serviços gerais com manutenção, três na área de vendas a 
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nível de telemarketing, técnicas de vendas para negociação, repositor, arquivista, eu fiz todos claro. 

(risos).  

Eu fiquei chocada quando encontrei X [um dos colaboradores da rede] no CAPS, eu conhecia 

ele há muitos anos [em um supermercado da cidade], ele era chefe lá, e eu perguntava muito por X e 

só me diziam que ele tinha saído, e não me davam mais informações, até que um dia dei de cara com 

ele no CAPS, até porque ele surtou fora do prazo de validade. Eu disse a ele que o CID dele estava 

falso, que ele não tinha aquilo não (risos), e comecei a dizer a ele:- Confie em você, bola para frente, 

siga adiante. E lá no CAPS eu peguei no pé dele, para onde eu ia levava, enturmei ele com os outros 

usuários, pois ela era bem centrado, muito diferente de mim que sou acelerada, se me ver quietinha é 

preocupante. Quando estou quieta aqui na vila vem todo mundo atrás pra ver o que aconteceu. 

Na verdade eu já estou de alta, desde terça feira, mas eu não vou deixar de ir lá não, queriam 

me dar alta alegando falta, e eu disse que não, pois não faltei, não sou de faltar nada, e isso me 

irritou [...] E eu fui observando pessoas entrando no horário que eu estava aguardando, que eu já 

tinha pedido, e segunda feira passada fui lá questionar porque eu não tinha sido comunicada, pois lá 

tem bons profissionais também, como Lúcia, Cacilda, Joyce, são sem comentários. 

O que me apoiou muito foi quando eu comecei a perceber que eu estava conseguindo fazer, 

pois eu não tinha quem fizesse nada por mim. Eu comecei a ajudar os usuários mais graves que eu, 

que estavam em crise, comecei a dar força a eles, dizia: - Acredite em Deus, confie em você. Eu me 

usava como exemplo. 

O que o CAPS me trouxe de bom foi meus companheiros mesmo, o quem me ajudou foram os 

usuários. Fazia tanto tempo que eu estava sem ganhar cheiro, sem ganhar abraço, sem ser tão 

esperada, sem ser tão desejada a chegada. Imagina você chegar e todo mundo pular em cima de você, 

isso é muito bom! Porque eu sei que até onde eu pude, eu fiz bem para eles,mas eles me fizeram muito 

mais, eles não sabem e não tem noção do bem que me fizeram, não me rejeitam, me aceitam, não 

sabem o bem que me fazem. 

A minha alta do CAPS está acontecendo agora, ia acontecer segunda e eu disse que não, que 

não era hora ainda, aí eles fizeram a parte técnica, e alegaram que eu faltei, não pude ir lá, pois 

surgiram mais horários aqui, elas vieram aqui umas três ou quatro vezes conhecer a minha ninhada, 

foi muito bom, eu gosto muito de estar perto deles, porque na verdade é o meu mundo. Eu não 

gostaria de ter que me afastar deles, não estou falando de equipe,estou falando do pessoal [referindo-

se aos usuários].Na equipe, alguns tem nojo da gente, lá tem poucos profissionais, a maioria é brinde 

político, e conhecem muito pouco da área da saúde mental, mas na medida do possível me relaciono 

bem com todo mundo. 

Na verdade, quem me trouxe aqui para a vila do artesão foi uma pessoa que me conhece há 

trinta anos e desde a planta que eu estava afim de entrar aqui na gastronomia, pois eu cozinho bem 

para caramba [...] e eu nunca que queria vir, acho que eu estava com medo. Eu estava viciada em não 

produzir, se bem que depois de tudo, produzi muito bem, e vendi muito bem. Aqui eu trabalho muito, 

em várias lojas, na 38, na 47, 46,  27. A minha linha é customização de roupas, bijuterias, alimento, 

eu vejo um bocado de coisa. Mas aqui na vila não vendo o que produzo, fico nas lojas de vendedora, e 

ganho diária, aqui é uma chance de me enturmar, conhecer pessoas. Tenho a chance de vender o que 

produzo, porque sei fazer, mas o pessoal daqui é muito desunido, cada chalé destes são três donos, e 

eu prefiro estar solta, sem me envolver. 

A vila do artesão me ajudou,  pois aqui é meu mundo. Eu ainda não consigo me alimentar em 

casa, ainda não venci isso, se eu passar dois ou três dias sem precisar sair de casa, eu como uma 

besteira, uma torrada, um pão, mas refeição em si, só faço aqui, na praça de alimentação, a gente 

compra almoço, divide [...] Eu desisti de tentar comer em casa, pois toda vez que tentava travava,  

vinha tudo na minha mente, as vozes, os sintomas, parei, quis mais não.  

Depois que eu entrei aqui na vila eu disse: - Esse é meu mundo, aqui tenho muita gente que 

me dá forças, mas também sou muito criticada, é que esse meu jeito de ser incomoda muita gente, 

aqui eu trabalho em muitas lojas, e eu sou muito boa de venda, eu vendo para caramba, mas eu não 

vendo enganando cliente não, eu recepciono, conquisto, e se eu não finalizar a venda naquele dia o 

cliente volta a me procurar,  chegam não procurando a artesã, mas me procurando, ai isso desperta 

inveja em cima das outras. Já surgiram duas oportunidades de emprego para mim depois que eu estou 

aqui, mas eu não fui, só para não sair daqui, pois eu gosto muito daqui, apesar destes muídos.  
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Na minha família, não tive muito apoio, era cada um no seu quadrado, eu ocupo um cômodo 

no quintal da casa de mãe, eu e meu filho de quatorze anos, ele passou agora pra o CEFET, instituto 

federal. Filho de Soraya, você quer o que? (risos).[...] A minha relação com esse meu menino é uma 

delícia, mas ele é muito independente, desde os cinco anos de idade que o educo para que ele se torne 

imune a toda aquela loucura lá de casa, imune à marginalidade, à droga, a tudo,  e sempre deixei 

claro que na vida ele sempre terá mais de um caminho. Tem o A, o B e o C, o A é o certo, o B é o 

duvidoso, e o C, cara, nem vá, pois se você for para o C, é tão difícil você chegar no B, para voltar 

para o A é muito difícil.  

Sempre orientei para que ele nunca entrasse nas drogas e marginalidade. Hoje ele está com 

14 anos, já passou no IFPB, da escola dele só passou ele, é um orgulho para mim, passou por período 

de greve, estuda em escola pública, mas é muito centrado, na dele, não se envolve com confusão. 

Quando eu estava na crise, eu não conseguia tomar banho era Y quem trocava minhas 

calcinhas, foi terrível pra ele viver aquilo tudo, e quando ele viu que eu estava me erguendo, me 

cuidando, ele ficou feliz, me ajeitava, ele vem muito aqui para vila ficar comigo, eu converso tudo 

com ele, até minhas doidiças, e eu sei que ele gosta de mim assim mesmo. O mais gostoso é que a 

gente conversa toda noite, eu, ele e peãozinho, nosso gatinho, às vezes, a gente senta costa com 

costas, ele é mais alto que eu, e eu pergunto como está a escola, o relacionamento dele com os 

colegas e professores, etc. Eu digo a ele: -Y tu sabe que eu te amo, né? E ele diz: - Sei, né? e ele me 

diz: - Tu sabe que eu não queria outra mãe na vida? Ele foi o único acerto da minha vida! 

 Eu já ocupei inúmeros cargos na minha vida, só que quando pensava em família e voltava 

para casa, ai pronto, enterrava tudo que eu já tinha vivido. Antes de adoecer, eu tava fazendo 

quentinha, só que antes disso, fui gerente de um motel, fui tesoureira do pão de açúcar em Brasília, 

mas eu num ligava com isso não. 

Nunca aconteceu dificuldade de acesso aos serviços de saúde comigo não, aconteceu com 

minha sobrinha no hospital Regional [Atual Hospital de Trauma de Campina Grande]. Até porque 

está na Lei orgânica municipal que um hospital público geral tem que ter uma enfermaria 

psiquiátrica, só que essa lei não é cumprida, e claro quando eu citei a lei eu fui muito mal visada, 

muito mal aceita, eu disse:- Se virem, transfiram, arrumem vaga em qualquer hospital, mas ela vai 

tomar a medicação dela. E ela estava na situação de paciente e não usuária. Duas profissionais do 

CAPS, nos deixaram lá, e fizeram questão de dizer que ela era do CAPS. Samara, muito mal, caindo 

das pernas com queda de glicose, ai eu disse: - Se virem! 

Eu não daria chance disto acontecer comigo não, pois a primeira coisa que faria era chamar 

a imprensa, não me envergonho de ser do CAPS, pelo contrário, sou muito assumida, tem isso comigo 

não, eu sempre vou ser do CAPS,sempre vou ser usuária da saúde mental, meu bem (risos). Eu 

deveria ter estudado para estar também na área, para humanizar aquele povo. 

Eu não sou de botar meu filho no colo não, aliás, muitas vezes ele é quem me coloca no colo, 

muitas vezes o papel é invertido. Ele me orienta a não me meter em confusões de família, ele pega na 

minha mão e me tira. 

Eu tenho uma grande facilidade de me relacionar, eu e a loiraça coordenadora daqui 

[Referindo-se novamente a vila do artesão] a gente se ama, eu pedi para ela umas vagas de corte e 

costura, pra meu povo do CAPS,e ela me deu. Fui lá no CAPS, falei com as TR, falei com as 

psicólogas, e pedi para elas selecionarem quem tem perfil e verem que vão fazer, pois são 45 dias 

intensivos, ganha transporte, alimentação, e uniforme. O curso é de segunda a sábado, intensivão. Os 

instrutores são do SENAI, as máquinas são daqui da ANDE, e as verbas são do grupo trabalho, 

emprego e renda, ou seja, é um curso maravilhoso, mas até agora não mandaram ninguém. 

Eu sei que às vezes falta coragem mesmo, chegar aqui às 7h, parar meio dia, meio dia e meio, 

e à tarde só sai seis, sete da noite, de segunda a sábado, mas tem que querer, quando eu estava no 

SENAI a gente passava o dia, e foi sufoco convencer o povo [...]. 

Eu amo os meninos da residência terapêutica, eles vão um dia para o CAPS, eu vou muito no 

centro de convivência, lá oferece alguns cursos também, tem informática, tem artes cênicas, eu ia 

fazer lá, mas surgiu o SENAI. 

Eu tenho vontade de abrir meu restaurante, mas o que eu não tenho é grana para me bancar, 

mas aqui a vila é show, tem dia que venho com a roupa de Maria bonita tu tem que ver, é muito 

engraçado pois os clientes adoram, e dizem: - Eu quero ver essa doida aqui no mês de junho! E eu 

disse: - Só vai dar eu! Sou conhecida como Soraya da rua do meio! (risos). 
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O que eu digo sempre à irmandade lá do CAPS é que eles não esperem que a medicação só 

resolva não, eles vão ter que querer, eles vão ter que acreditar neles, eles vão ter que se por em 1º 

lugar. Oriento para não usarem a situação porque tomam tarja preta, tarja vermelha para se 

vitimizar, muito pelo contrário, faz muito tempo que estamos tentando criar uma associação e esse 

negócio não sai do papel, porque muitas famílias usam essa situação para vitimizar, eles não são 

incapazes. Quem disse que são incapazes, gente?  

O Brasil tenta até mostrar através do dia D, dia do Autismo, dia do Down, ai depois morga 

tudo. E tem gente que diz que o choque elétrico acabou, não acabou, eu acessava entre uma aula e 

outra no SENAI, os sites dos manicômios lá de Barbacena, tem muita coisa na internet, tem a história 

da loucura, tem cada coisa que eu fiz questão de mostrar a eles, principalmente aos que se 

vitimizavam.  

Teve um dia que um gritou comigo no restaurante popular e disse: - Quem tu pensa que é? - 

Tu é uma doente! E eu disse: - Doente de que? - A lepra mudou de nome, é hanseníase, tem 

tratamento gratuito pelo SUS, HIV eu não tenho, câncer eu não tenho, e continuei[...] - Eu sou doente 

de que, me diga? Porque eu tomo tarja  preta? Menina, tomar tarja preta hoje em dia é luxo, colega 

(risos muitos risos), as pessoas não devem se vitimizar por causa disso, e o que é que tem ser do 

CAPS? 

Com 14 anos eu tive um professor do técnico em contabilidade, eu terminei muito cedo, com 

16 anos, José Agra, até hoje quando ele me encontra no calçadão ele diz: - Ainda é doida como é 

inteligente? Com 14 anos ele já me dizia, que o doido ele tem que ser inteligente e vice-versa.  

Te digo mais, talvez se eu tivesse uma família que me mimasse, eu não teria ficado gostosa de 

novo não, eu não teria reagido, talvez  não tivesse nem saído da crise.  [Uma TR do CAPS] lá no 

CAPS ela me apoiou, ela viu que eu não era aquilo, ela me viu além da doença, e eu não vou ser 

hipócrita de dizer que segui a prescrição não, porque não estava funcionando.Eu acredito muito em 

Deus, acredito em reencarnação, e eu dizia: - Senhor, se ver que eu mereço, pode mandar, porque tem 

um monte de gente precisando de mim. Eu estava jogada na sujeira do quarto, no chão, eu joguei 

tanta coisa fora, porque estava podre, lâmpada do quarto quebrado, telha, fio, quebrado, e talvez eu 

não tivesse sobrevivido se tivessem me internado não. 

Eu estava sem acreditar em mim, eu estava esperando que alguém fizesse por mim, o que eu 

fiz pelos meus, porque faziam, aprontavam e tinham eu! E eu estava naquela carência talvez de 

alguém que me colocassem no colo, de alguém que me desse um banho, me higienizasse, corasse meus 

pelinhos, fizesse minha axila, de alguém que me hidratasse. Meu filho não conseguia me dar banho, 

mas mesmo assim trocava minhas calcinhas, eu fedia para caramba, eu tinha um odor terrível, meu 

cabelo estava enorme, mas estava seboso, desenvolvi seborreia, ai mandei cortar. Eu tinha muitas 

dores, muito espasmo muscular, e em dia quando eu estava adormecendo, ai eu voltei a si, foi quando 

eu cheguei no CAPS toda gostosa e cheirosa, bem magrinha, bem sequinha, as pernas finas, no salto, 

ai disseram: - Essa é a Soraya que conhecemos, e eu disse: - Cheguei![...] Eu sou a fênix! 

O que eu deixo é que todos nós temos um pouco de louco, e doido é quem não acredita que é 

(risos) pois tem gente que se considera sã, e eu tarja preta num agiria daquele jeito. E que jamais 

deixem de acreditar em si, bote você do primeiro ao milésimo lugar, é você, você e você, entendeu? 

Não cometa os erros que cometi não, de me deixar por último não, seja muito você, claro, um pouco 

de ambição é bom, e não viver o hoje sem pensar no amanhã, isso é burrice, resumindo, que não 

cometa meus erros. 
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IELENE 

 

Dona Ielene é uma simpática senhora de 60 anos, bem vestida, bem cuidada, e 

espiritualizada. É divorciada e mãe de uma Jovem também chamada Ielene, carinhosamente 

chamada de (Leninha). Recebeu-me muito bem em seu ambiente de trabalho, na Vila do 

Artesão, e ficou feliz em conversar comigo. Conta que depois que desencadeou a doença 

mental e concomitantemente a neurodegenerativa (Parkinson), tudo mudou e hoje está 

recomeçando sua vida. Sua entrevista foi concedida no Box do CAPS, localizado na Vila do 

Artesão, foi lá que ela escolheu para conversarmos, pois disse ser um lugar tranqüilo, onde ela 

se sentia bem. 

 

 

Tom Vital: “Estou recomeçando, estou aprendendo tudo outra vez!” 

 

 

Fui criada dentro de um caminhão, aprendi a dirigir um caminhão, nunca tive mãe presente, 

minha mãe me abandonou, meu pai foi quem cuidou de mim, e de meus dois irmãos. Ela nos deixou lá 

no Recife, mas eu estudei. Acho que meus dois irmãos conseguiram só o ensino fundamental, e eu 

terminei os estudos no Rio de Janeiro.  

Quando adolescente tive passagens em casas de prostituição aqui [Referindo-se a Campina 

Grande] e tive uma caminhada longa e pesada. Hoje meu único vício é o fumo, drogas nunca me 

ofereceram e nunca tive vontade, bebida não gosto, só gosto de energético.Para ir me livrando desse 

sofrimento escrevia, até hoje escrevo, agora só o que é ruim que vem mais a mente o passado, os 

momentos bons não vem. Não vem o momento bom que eu viajei quase o Brasil todo, os momentos 

bons que eu tive com o pai da Leninha que pescava, até rede de pescar eu tenho[...]. Eu amava dirigir 

e não posso mais devido ao Parkinson. 

Eu me lembro até de um fato terrível, que eu tive que passar aqui em Campina Grande 

quando eu fugi de Recife pra cá. Vim procurar minha mãe, ela foi casada três vezes, que eu não a 

chamo de mãe, a chamo pelo nome, mas veio o juizado de menor levou ela presa. Raimundo Asfora 

que foi advogado de meu pai e disse que ele me internasse e internasse meus dois irmãos, por eu ser 

uma prostituta e meus irmãos ladrões. 

No Recife, e eu fui internada em limoeiro, porque eu era muito fujona, mas eu nunca fui pra 

prostituição. Eu vinha do recife pra casa da minha mãe que era o sítio, sítio dos pais dela, mas a I. 

quando eu tinha 12 anos, eu já tava quase terminando 5ª série se eu não me engano... Ai então, João 

de Barros me levou presa pra Recife, passei um Natal na FEBEM [...]e ele disse se eu não fosse 

virgem e não  passasse no exame que comprovaria que eu era virgem, eu não entrava mais em casa.  

Eu tenho documento até hoje, eu mostrei a doutora, tava velho, amarelo, mas eu era virgem. 

Ai eu jurei pra mim mesma que aquela foi a ultima vez que ele me prendeu. Pulei o muro de traz 

quando ele viajou pra Arco Verde no caminhão, pulei, e de repente chegava aqui e I. pagava um taxi. 

Sabe o que I. fez? Me mandou de volta [Referindo-se ao Rio de Janeiro].  

Me casei com 15 anos, nem seios eu tinha, nem era menstruada. Fui pro Rio de Janeiro 

mudaram meu nome e quando eu que vinha de lá pra cá com meus irmãos, ela dizia que eu tinha que 

ganhar dinheiro pra ela. Mas eu não nasci pra ter essa vida, ou porque Deus colocou a mão na minha 

cabeça. Deus disse: - “Embora ninguém ensine a ela quem sou Eu, mas Eu vou ter misericórdia 

dela”. E Deus teve. 
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Fui casada com um policial, o pai da minha filha, trabalhava depois ele não quis que eu 

trabalhasse mais. Você sabe como eu fazia? Fazia colchas de crochê, frete com Kombi pra pagar a 

faculdade, aliás, as despesas, pois a UFRJ [...] era Federal. Mas você sabe que tinha os custos e foi 

assim que eu vivi, só pra trabalhar e estudar. 

Eu me casei e descasei no Rio de Janeiro e trouxe minha filha pra cá [Referindo-se a 

Campina Grande] porque minha mãe morava aqui. Tive uma filha mas eu não soube ser mãe, eu não 

sabia o que era, não sei tive adolescência, não sabia o que era ser criança, nunca tive uma boneca 

certo? Então eu pensava que filho era assim, [...] pensei que criar filho era da maneira que fui criada. 

Agradeço muito meu Deus e a Campina Grande que me apoiou que tudo tem abençoado[...] Essa 

cidade me acolheu a mim e minha filha,  trabalhei aqui de contadora numa firma no Alto Branco. 

Na época tinha os cabelos longos na cintura e cortaram meus cabelos, não sei se foi ladrão, 

se foi gente mandada [...] eu fiquei um mês internada no Pedro I [Hospital Geral de Campina 

Grande], [...] comecei a declinar, fui parar no hospital do câncer do Recife porque as dores eram 

imensas do pescoço pra cima, a falta de paciência, e meu padrão de vida diminuiu. Tinha um certo 

padrão de vida, ganhava bem e tinha uma filha adolescente e [...] minha casa foi vendida nesse bairro 

aonde morava e vim morar aqui no Centenário [Bairro de Campina Grande].  

Quando já era aposentada, tive uma telemensagem em casa que me deu muita dor de cabeça, 

fiquei 6 anos com essa telemensagem, fazia carro de som etc, mas chegou certo tempo em que, não 

agüentei mais, foi quando veio o mal de Parkinson e depois o surto. Esse mau de Parkinson veio numa 

época em que outrora eu não sabia como lidar, hoje eu tiro de letra, mas naquela época não. 

Há 6 anos cheguei neste CAPS [...] não sei o ano, mas eu tinha tentado o suicídio. Tentei o 

suicídio pela primeira vez[...]. Era véspera de Natal [...] me levaram pra CAPS, primeiro fui praquele 

CAPS [...]da rua da Caixa Econômica [Referindo-se a Unidade de Saúde Mental, que funcionava nas 

instalações do antigo hospital central e que hoje está alocada no Hospital Dr. Edglay e atualmente 

chamada de emergência psiquiátrica], passei o Natal lá, foram uns 15 dias e de lá me transferiram 

pra aqui[...] 

Participava das oficinas, antigamente[...] eram maravilhosas, vinham muitos pacientes, , um 

fazia ponto de cruz, outro fazia fuxico, só não pintava, elas não pintavam, [...]e assim trocava aquela 

alegria, então aquilo me contagiava porque eu sou só, não tenho marido.  Então aquilo era muito bom 

então tinha a coisa de pele de me se identificar com as pessoas. Quando eu não me identifico com 

determinada pessoa não vou maltratá-la, mas aquela coisa de pele eu não tenho. 

Com o passar do tempo essas pessoas foram se afastando e eu fui ficando, então depois de 

quatro anos eu estava fazendo ponto de cruz num pano de prato [...] e tive uma crise, eu continuava 

tendo crises, eram crises de raiva, crise de ódio. 

Pronto, agora mesmo, agora eu to com uma raiva tão grande no coração, estou pedindo a 

Deus que tire essa raiva, que se ele não tirar eu vou fazer besteira. Uma vizinha em frente a mim me 

tomou um celular da caixa, novinho e 100 reais da minha aposentadoria dizendo que me pagava há 6 

meses e toda vez ela me ver dá as costa e entra e não me dá satisfação.  

A minha filha está fora de casa porque eu esganei ela, [...] já vai fazer um ano agora. Por 

conta que eu disse: - Leninha me faça isso e isso! A minha filha não tem paciência pra essa doença 

minha, e ela não me olhava de frente. Então ela chegou me respondeu de costa e eu disse: -Leninha 

me responda de frente, ou sim ou não, errado ou certo, mas de frente menina de costa não. E ela 

repetiu o que fez anteriormente. Peguei-la pelo cabelo e disse: - Vá embora!  

Ela era muito distante de mim, era uma pedra. Ela não é um diamante, mas ela é uma pedra 

mais preciosa do que um diamante. Formou-se em administração de empresas é noiva há nove anos 

[...] Só é aquela moça restrita como eu, não tem muita amizade, não se relaciona [...] mas isso foi a 

falta de carinho, foi a falta da presença da mãe, então como eu te disse, eu não soube ser mãe sabe? 

Pensei que mãe era aquela que dava alimentação, roupa boa, colégio bom. Errei, mas o que eu posso 

fazer? Agora é tarde! 

Eu considero que me reergui sozinha, primeiro pela pouca fé que eu tenho em Deus porque se 

eu tivesse mais fé, seria outra pessoa. Não tive apoio de família, o único apoio que as vezes tenho é 

minha filha que liga e pergunta: -A senhora está tomando os medicamentos? Eu digo: - Estou 

tomando sim, e só tem um que não estou tomando direito que é o Neozine, que ele é muito forte pra eu 

vim pra cá [Referindo-se a vila do artesão],  eu fico feito um robô aqui, já deixei de tomar diversas 

vezes pra não dá vexame aqui. As meninas ficam preocupadas quando não tomo o Neozine [...] 
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 Eu não tenho amigos, não confio nas pessoas! Como é que vou confiar se a maioria das 

pessoas já me decepcionou? Mas isso não quer dizer que eu também não decepcione as pessoas está 

me entendendo? Não quer dizer que o mundo gira em torno de mim, gira em torno do círculo que 

convivo hora! Se minha vizinha fez algo comigo, eu não vou mais discutir, não vou mais cobrar, não 

vou mais a porta dela, não vou mais ligar, não vou mais nada, acabou-se pra mim encerrou. 

Eu sou uma pessoa muito azeda, por exemplo, se uma pessoa diz pra mim é isso, é isso e 

pronto. Eu vou montando o meu quebra cabeças e quando coloco a última pedra eu sei se você serve 

pro meu círculo de amizade ou não. Eu sou dessa maneira, embora, aquela última pedra se encaixe, 

lá na frente, talvez, eu a ache errada.  

A dificuldade que eu to tendo agora no CAPS é com o médico psiquiatra [...] porque eu 

converso, doutor esse problema na voz, foi uma convulsão que eu tive, [...] demoraram a me atender e 

eu com dor de cabeça, a pressão subiu demais e tive essa convulsão e fiquei assim, tem hora que eu 

falo bem, tenho também lapso de memória. 

Gosto de assistir nas quartas feiras o programa sabor da vida, eu digo é parecida, a não é 

todos os dias, mas as quartas tem um horário de artesanato nesse programa, [...] então aquilo que 

passa eu vou tentando fazer e saio comprando as revistas, comprei um pano de prato lá no CAPS, 

para fazer crochê.Comecei a participar da oficina do Evandro [...] agora, já com a loja aqui aberta, 

mas ele já tinha iniciado, mas eu não queria mais frequentar aquelas oficinas, freqüentei por quatro 

anos e se eu continuasse com Evandro eu não ia me desenvolver[...] Então o que, foi isso que veio a 

minha mente. No sentido de conquista de aprender e a voltar a ser independente. 

Eu sou igual uma criança que esta aprendendo a andar, tudo a doutora diz começar, não é 

começar é recomeçar, começar é você continuar aquilo que você parou, então eu digo é recomeçar, 

estou recomeçando, estou aprendendo tudo outra vez mas com outra visão, de outra maneira.No 

trabalho também estou reaprendendo,não estou mais naquela “utopia”, não estou mais nas trevas. 

Agora tirei a mascara, eu tenho duas mascaras, essas duas que eu to lhe dizendo. Não vou dizer pras 

pessoas, que o CAPS é ótimo. O CAPS existe pra isso, pra inserção do ser humano na sociedade, mas 

só que não é só o medicamento, [...] faz as oficinas e pronto. E aquele que não tem familiar como eu?  

Tenho irmãos no Recife, tenho irmãs aqui, mas, eles têm vergonha de mim. Eles não tinham 

no passado mas agora tem, como se eu tivesse o nome CAPS aqui na testa. Eu me formei de 

professora agora depois de doente querida. 

Meu maior inimigo era o medo, eu tinha medo de pegar ônibus,passei cinco anos sem sair de 

casa. O braço só vivia escondido com medo [referindo-se a vergonha pelo braço tremer bastante 

devido ao Parkinson]. Hoje eu sei dizer não, nem toda vida eu soube dizer não sabe? [...] Não gosto 

de quem vive perguntando: - O que foi isso na tua mão? Se eu estiver boazinha eu digo logo assim: - 

Moça eu não gosto de falar por favor, não insista.  

Então é uma nova adaptação de vida, eu tenho que aprender. Eu gosto muito de livro de 

autoajuda e a bíblia. Tem um livro do Professor Mariz [...] que serve também pra vida cotidiana. Eu 

estou aprendendo o seguinte: Estou aprendendo a me amar! Agora estou procurando como me amar, 

qual é a maneira que eu vou me amar, eu não sei o que é sentir isso. Eu sei o que é sentimento de 

raiva, mas não sei a diferença de raiva, de ódio, de rancor,de mágoa, eu não sei a diferença desses 

sentimentos. Agora, eu sei sim do sentimento de respeitar as pessoas, de ter carinho pelas pessoas, 

isso eu sei, mas eu não sei se esse carinho, é amor, é amizade, o que é!  

O CAPS não me ajudou vamos ser bem claras, depois que eu sai da oficina do CAPS,fui falar 

com a senhora I., ela disse: - Sabe fazer crochê? Eu disse: - Sei sim senhora. Peguei a documentação 

do CAPS, que tinha a medicação e autorização também, peguei fui pra lá com ela, quando eu peguei 

na agulha de crochê ela disse: - Não precisa nem mostrar que sabe, comecei, essa daqui foi a 

primeira boneca que fiz [Mostra uma linda boneca de crochê] [...] essa aqui eu não vendo por 

dinheiro nenhum. O que senti quando terminei essa boneca, foi uma vitória comparada a quando uma 

criança aprende a escrever o nome, porque não existe coisa melhor, quando você é mãe, e seu filho 

chama você mãe, ou quando você é uma professora e uma criança lê o nomezinho dela e escreve, foi 

uma sensação indescritível. [...] 

Teve uma artesã aqui que me ajudava a levar-me até o ponto do ônibus com as duas sacolas 

pesadas, só que eu sempre disse que aquela barraquinha ali não era minha [referindo-se ao Box de 

venda de artesanato, na vila do artesão], sempre disse que era do CAPS, mas nunca ninguém do 

CAPS passou lá pra ver, nem dá passagem nem nada. Toda sexta-feira debaixo de chuva e de sol dois 
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anos, estou aqui. Tinha ajuda de uma artesã, [...] almoçava lá naquele restaurante de 1 real com 

comida deliciosa, já me conheciam lá, um segurava a bandeja, mandava eu sentar colocava na mesa. 

Então isso me foi ajudando, foi me fortalecendo, tenho a impressão que tem que existir 

humanização e solidariedade, mesmo vocês sendo enfermeiros, médicos, tem alguns que são, mas 

alguns dentro deles tinham alguma coisa de humano. Eu acho que alguém no CAPS [...], despertou 

pra me ajudar, e eu aproveitei essa ajuda, não sei como, não vou lhe dizer que eu não sei e desenrolei. 

Disse a Evandro e a doutora que faz oficina que não voltaria mais, que recebi alta de lá e vim pra cá 

[referindo-se a vila do artesão].  

O momento da alta para mim foi a mesma dor do dia da minha separação, quando eu sai do 

cartório, do fórum, foi como se o cortasse aquele vínculo, foi como se fosse uma morte, pra mim 

aquilo ali. Porque o impacto que eu tenho não é na hora é no outro dia, pode acontecer o que 

acontecer agora, mas amanhã é que eu vou sentir. Lembro que eu passei mal quando sai do CAPS, 

passei uns 15 dias, posso lhe dizer que o CAPS nem sabia. Eu tomei remédio em dobro, pra ficar bem, 

é como um alcóolatra que bebe pra esquecer, assim era eu, o CAPS nunca soube disso. Hoje em dia 

eu só tomo a quantidade que eles me dão, eles me dão contado sabe? Mas antes eu tomava o dobro, ai 

dava um jeito de Deus mandar força sabe? A doutora disse para eu me cuidar [...] para que isso não 

se repetisse de novo. 

Senti alegria quando nós viemos pra cá no dia 10 de junho de 2011, vai fazer um ano, já tinha 

inaugurado aqui, inaugurou no dia 22 de dezembro de 2009, mas a secretaria de saúde ainda não 

tinha entregue essa loja do CAPS [...] sabia que era nova perspectiva, que era uma integração social, 

mas o que eu sabia, sei que no fundo não é assim.  

Pois nós vivemos num mundo muito cruel, aliás, não é o mundo não, o mundo é maravilhoso, 

é lindo, foi Deus que fez, mas as pessoas são cruéis! Nem todas que te dão a mão não, você já notou 

que quando as pessoas, eu aprendi isso quando eu me formei, que quando as pessoas pegam sua mão 

de leve, sua mão tem que ter força, não é apertar com força não, mas com certa firmeza, [...] você 

sente aquela pessoa, ai quando vem com aquela mãozinha assim leve, isso não é cumprimento. 

Não senti que o CAPS me deu força, agora elogio eu recebi, até hoje recebo, mas eu procuro 

fazer por onde, agora lembrando bem, que eu não sou igual a ninguém, eu não sou melhor do que 

ninguém, mas também igual não quero ser. 

Futuramente eu gostaria[...] de fazer faculdade de advocacia. Sou formada em 

Administração, Técnico em contabilidade e sou professora, [...] mas sempre quis advocacia para ser 

juíza, a juíza não faz as leis, mas é pelas leis. Nós não temos o código penal. Por causa da injustiça. 

Sofri preconceito na rua onde eu moro, diziam que eu era louca. Coisas como: - Não mexa 

com ela não que ela é doida. Aqui não, aqui esse pedaço me respeitam [referindo-se a vila do 

artesão] também ninguém diz não, só diz que eu sou muito charmosa, pois eu gosto de usar o meu 

chapeuzinho. Eu já trabalhei com elas lá na praça e a coordenadora daqui é uma pessoa muito 

amável, muito carinhosa que dá muita força [...] a ANDE me ajudou também. 

Não tive apoio de minha família, digo a você que sou só eu, eu, eu e eu. Eu estou aqui, lhe sou 

muito sincera, primeiro por mim, porque eu preciso de mim, segundo porque eu preciso ajudar 

aquelas pessoas que eu não aguento ver aquele sofrimento mais, porque tem pessoas ali que não tem 

capacidade de vim pra cá, então já que elas tão fazendo aquelas oficinas vendo o que produzem aqui. 

Eu freqüentava a Seicho-no-ie,não sei se você já ouviu falar, tem até aqui, a sede dela é na 

Almirante Barroso [Avenida de Campina Grande]. É um tipo de filosofia que só fala em Deus, diz por 

exemplo [...] benditas ao entrares benditas ao saíres, é uma maneira de agradecer a Deus e a ele por 

você ter entrado aqui. Agradecer tudo, agradecer a você por estar aqui, agradecer meu Deus pelas 

forças que Deus me deu pra levantar-me e vim aqui abrir a loja, pois tem dia que isso aqui cansa. Se 

você pensa que só porque está sentadinha ali não cansa, cansa, mas eu tenho que dizer: - Deus muito 

obrigada, quando eu estou arriando as portas eu digo: - Deus obrigada por esses segundos e esses 

minutos e essas horas que fiquei aqui, embora não tenha vendido nada, mas assim mesmo eu te 

agradeço. Então é Seicho-no-ie me ensinou isso, que tudo tem que ser agradecido. Se eu acordei 

tarde, perdi o ônibus, obrigada meu Deus, e assim a minha força foi erguendo, assim minha mente foi 

desenvolvendo-se outra vez.  

Não freqüento culto evangélico, espiritismo, não frequento nada embora acredite na 

reencarnação e acredito em OVNIS, acredito que exista vida em outros planetas. Isso ai eu trouxe lá 

do meu passado, isso ai não morreu em minha mente não. 
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Esse dedo aqui foi antes do CAPS [mostra dedão do pé], aqui foi esmagado pelo piano que eu 

tocava, fui limpar com uma secretária numa época de São João [...] ele virou que os pés, as rodinhas 

ficaram, a ponta ficou no meu pé, isso aqui tudo é cirurgia, eu tenho calo aqui, eu não posso usar 

esses sapatinho não, nem rasteirinha posso usar, só Anabela, pois aqui não tem circulação.  

Fui no Hospital Y diversas vezes, tomei uma injeção que tem que tomar, antes era de mês em 

mês e agora é de seis em seis meses por causa da circulação, dizem que é muito perigosa, e não é 

qualquer um que pode aplicar, você deve saber como enfermeira que só enfermeiro pode aplicar essa 

injeção. Então, o que acontece? Meu dedo quase que apodrece ai fui para o Hospital Z, e um doutor 

que tem lá que é Ortopedista ele disse, tava doendo muito, incomodando muito, eu não tava 

aguentando andar, ele disse: - Feliz é você, por eu não ter cortado o seu dedo... fui procurar o 

neurologista pra ele fazer uma tomografia ai ele disse: - Conscientize-se que isto é mal de Parkinson 

e se você não teve antes foi porque você passou determinadas coisas, mas você teria mal de Parkinson 

de qualquer maneira. Rafael Holanda, rasguei a receita na frente dele e joguei em cima dele, por ele 

ter me desrespeitado, foi antes dessa convulsão que essa cabeça ficou assim. 

Nos serviços de saúde nunca me negaram atendimento, não sei se é porque eu chego muito 

calminha, sabe? A não ser que me esquentem, se me esquentarem não chamo palavrão. 

Se precisar falo que sou do CAPS, se não precisar eu não falo, mas eu falo com o maior 

prazer como eu falo aqui. Faço questão que todas as pessoas saibam que eu sou paciente do CAPS, 

que eu faço tratamento no CAPS, e que eu não sou louca e que o CAPS não é só pra louco [...]Tem 

paraibanos que num sabem o que é CAPS e moram aqui em Campina Grande, então faço questão, 

não tenho vergonha de dizer. 

Eu faço questão que todos saibam que isso aqui é confeccionado por eles [mostrando os 

artesanatos que vende na vila do artesão], porque tem pessoas lá no CAPS que você olha e estão 

dopadas com aqueles remédio.  E ali fazendo uma caixinha, na aula de dança, na aula de teatro [...]E 

você não dizer que aquele paciente é tratado ali, que existe o CAPS III [...] lá da coordenadoria até 

os serviços gerais todos tem respeito por nós, isso num é tão bonito você dizer e você ser grata? 

Como forma de auto ajuda e para me reerguer, hoje em dia anoto coisas importantes no meu 

caderninho, porque eu gosto de falar bem,  e como estou reaprendendo, é a forma de estar me 

inserindo outra vez. Eu entendo tudo mas não sei exprimir, sou aquela criança que está com o choro 

aqui dentro querendo chorar e num posso, quero falar e num sei, quero pensar e num sei, quero tomar 

uma atitude e num sei, tudo tem que ser espontâneo mas não sei se aquele é o caminho certo ou o 

errado, essa é a dificuldade da qual que eu acho que não tem CAPS que vai ajudar, isso só depende 

de mim.  Isso que eu estou entendo agora, só eu posso fazer isso, totalmente boa não fico mais, já 

tenho 60 anos hoje faz um mês que eu fiz 60 anos, então, isso é mais do que lógico que eu, que passar 

do tempo os neurônios vão se deteriorando [...]. 

A maior tristeza que eu tenho em minha vida é minha filha não me aceitar, não é tanto a 

família, é minha filha, mas essa. Fazia um mês que ela não falava comigo, eu posso ligar pra ela todo 

dia que eu tenho bônus, mas como o trabalho dela é puxado, ela tem que dormir cedo e não quero 

incomodá-la. Aos sábados ela está em casa e eu espero ela ligar, espero uma atitude dela[...] ela 

ontem mandou uma mensagem e disse: - A senhora não tem mais filha não? Então eu mandei, 

ontem[...] resposta dizendo que ela era uma pedra mais preciosa, que tem mais valor do que o 

diamante, eu esqueci o nome da pedra ela é só vendida para Alemanha e pro Japão e a azul é mais 

valiosa.  

Essa pedra é minha filha, então eu disse [...] que ela era o brilhante mais precioso, a estrela 

mais bonita da constelação, e liguei pra ela e ela disse: -Muito obrigada pelas suas palavras letradas, 

e eu disse: - Mas você não é, minha filha? Ela tem um riso lindo, ela é bonita igual a você, e tem o 

cabelo da cor do seu, é branquinha assim como você, só é baixinha, pequenininha mas é um tesouro. 

Eu não quero que ela venha me visitar, não quero que ela venha morar comigo, morar com uma 

pessoa que tem transtorno não é bom, então essa é única tristeza que tenho. 

Ela comprou uma casa agora, e embora seja no nome dela, ela disse que vai me deixar morar 

até eu morrer ou vice-versa [...] O noivo dela está morando em Manaus e tudo leva a crer que ela vai 

casar e vai morar lá. Ora, se há menos de um quilômetro ela num me procura como a mais vários e 

vários quilômetros será que ela vai me procurar?  

Mas isso eu não cobro dela, só queria que ela fizesse uma ligação pra mim, só uma, isso me 

satisfaria. Agora filha uma palavra de uma mãe não cai no chão.  
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Se eu for primeiro do que ela, vai chegar o dia dela querer ligar e não vai mais ouvir a minha 

voz, vai chegar o dia que ela vai querer fazer uma visita aquela mãe que foi ingrata e não ter mais 

essa mãe, porque eu tenho 60 anos e até hoje eu procuro pela minha mãe, fugi muito, fui muito presa 

em juizado de menor no Recife que meu pai me prendia e até hoje procuro minha mãe. [...], mãe é 

mãe seja lá o quem for, não precisa você está beijando, abraçando, basta dizer: - Você está bem mãe? 

Você quer alguma coisa? Embora você não possa dar, só isso que eu queria, mas, isso só depende 

dela. 

O nome de minha filha é o meu nome porque já estava separada e precisava urgentemente da 

carteira da Polícia Militar pra ajudar porque o pescocinho dela tava mole e já estávamos separados, 

e o pai já estava com outra e eu precisava dessa carteirinha e tinha que registrá-la. Eu queria que o 

nome dela fosse Bárbara, Bárbara Desiré, ele não quis, disse que Bárbara era nome de macumbeira, 

num tinha opção, ali no cartório nas carreiras, tinha que ser aquela oportunidade pra não colocar na 

justiça, é muito ruim você que ir pra justiça para tudo, então foi feito Ielene de Barros Antônio.  

No meu caso, troquei de nome, por um codinome, porque essa Ielene que está nos 

documentos, que tem CPF, tem identidade, tem residência fixa, não existe mais, só existe para, para 

sociedade é é, para empreendimento, para documentos entendeu? Eu não posso ser uma pessoa dúbia 

né? Tirar nova documentação, não posso fazer isso, mas, eu adotei o nome Sofie, então quem me 

conhece agora, como é seu nome? - Sofie. Me identifiquei com o nome assistindo o filme Mama-mia, 

gosto muito da música... eu gosto de uma coisa mais sofisticada, então assistindo o filme mama-mia 

eu digo num vai ser Sofia não, vai ser Sofie, com PHIE, Sophie. Também li um livro que Sophia é 

grego e significa a Deusa da sabedoria e eu to precisando muito de um atalho de uma deusa, ainda 

mais da sabedoria, juntei o útil ao agradável. 

Agora no CAPS me chamam de Ielene não tem jeito, lá não tem jeito, eu também não posso 

[...] mas quando a doutora disse que eu tinha que começar eu disse: - Não eu vou começar e vou 

recomeçar desta maneira e outra coisa, eu tenho ojeriza a homem. Não sou lésbica, não sou contra, 

não tenho esse tipo de descriminação, mas, tenho nojo de homem sabe o que é nojo?Vários fatos 

aconteceram na minha vida para eu ser assim, um deles não dá pra contar, mas o ultimo dá. Eu 

estava tentando alugar uma casa e um senhor que eu pensava, por isso que eu disse a você que não 

confio nas pessoas, pensava que era um cidadão de bem e ao entrar na casa ele tentou me estuprar e 

disse que gostava de sexo assim, assado, descaradamente. Embora no passado já sofri isso. 

[Referindo-se ao tempo de infância] 

        Quanto ao CAPS ele é tudo isso, ele dá estrutura pra você, mas você tem que ter força suficiente 

pra voltar a ser inserida na sociedade. Ele ensina a você isso, mas se não, você não tiver boa vontade, 

se você não se esforçar não adianta. Hoje como forma de me inserir na sociedade desenvolvo, 

trabalho com, trabalho principalmente com crochê, fios no caso fuxico, pintura, e decopagem que é 

aquela no qual, que você, não tem aquele papel auto colante, que você faz o desenho e cola.  

Me considero autodidata, aprendi tudo pelas revistas, [...] tenho inúmeras revistas de todo tipo, de 

crochê o que você pedir, uma toalha ou uma saída de banho, eu sou expert, eu gosto, eu sou expert no 

crochê, agora os outros eu faço pela revista como o ponto de cruz. Aquela duas colchas que você está 

vendo uma preta e aquela, aquela ali, aquela eu não sei dizer o nome, fui eu quem pintei, agora 

pintura eu estou fazendo com menos frequência porque quando eu vou fazer o acabamento a 

mãozinha não quer obedecer [Referindo-se ao Parkinson] ai estraga. Tudo que eu pego com essa 

mão, ela solta involuntariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

FÁTIMA VILAR 

 

Fátima Vilar é uma artesã, de 47 anos, nascida em Campina Grande, casada, mãe de 

três filhos e avó de um menino. Tem uma família maravilhosa, que a apóia e sempre esteve 

ao seu lado nos momentos difíceis de sua vida. Produz peças lindas de crochê, oriundas do 

artesanato. Sua entrevista foi concedida em uma salinha no CAPS, e estava muito tranqüila e 

feliz com a vida que está levando atualmente. 

 

 

Tom Vital: “O pior desafio foi enfrentar meu medo” 

 

 

Antes de vim parar no CAPS, eu tinha insônia mas achava que era normal, e não dava 

importância, passava noite inteira assistindo televisão e achava que era uma coisa normal[...]. 

Depois meu quadro foi se agravando e comecei a ter aceleramento no coração, e foi quanto minha 

família tomou providência. De início me passaram por um clinico geral, ele percebeu que eu não 

estava bem e me encaminhou para o CAPS. 

Fez 5 anos, agora em abril que estou no CAPS, vim tratar minha depressão. Eu não dormia, 

[...], meu coração era muito acelerado, pensava até que estava com problema cardíaco. Chorava 

com tudo, tinha medo de sair só[...]. Cheguei aqui, dessa maneira.No início foi muito difícil porque 

eu não aceitava o tratamento, achava que essa medicação era para gente louca. Eu tinha um 

pensamento diferente de quem era louco, e hoje [...] não tenho mais. Foi difícil de aceitar todo esse 

processo. Eu fui aos poucos retomando minha vida em casa junto com a família [...], quando 

reconheci que eu dependia da medicação e que ia ficar boa, fui voltando as minhas atividades 

normais de casa. 

Durante todo o tratamento, quem sempre me acompanhou foi minha filha mais velha e meu 

esposo. Eles sempre me ajudaram. Eles sempre acharam que eu tinha que procurar um médico, que 

tinha que fazer o tratamento. Minha filha me ajuda tanto que ela não está mais morando na casa 

dela, voltou a morar comigo, porque ela acha que tem que me ajudar mais um pouco e meu esposo 

sempre me apoiando graças a Deus. 

Para retomar meu trabalho, no inicio foi difícil, porque a medicação dá muito sono na 

gente, e como eu faço artesanato tem que ter muita concentração e as vezes deixava para lá. Hoje 

[...] já me adaptei ao horário da medicação, horário de dormir, já faço as coisas tranquilamente.  

Uma de minhas grandes dificuldades foi enfrentar o pânico de subir num ônibus e dormir, 

perder o lugar onde ele para, por causa dessa sonolência causada pela medicação [...]. O pânico de 

que eu tinha de andar no ônibus, de andar no carro, de sair de casa enfim, eu tive que enfrentar 

porque não podia viver minha vida inteira dentro de casa, e eu não era dessa maneira. Então meu 

pior desafio foi enfrentar meu medo. 

Depois do tratamento fui ficando melhor, abri uma lojinha na minha casa. Compro roupa 

também em Santa Cruz [Cidade do Interior de Pernambuco] e revendo. Vendo os meus artesanatos 

também na vila do artesão, e quando eu viajo com meu irmão que tem um parque de diversão, levo 

meus cachecóis e penduro lá numa ombreira e num cabide, e vendo também. Meus artesanatos, 

meus cachecóis, já foram até para o Paraná. [risos]. Tudo isso aconteceu depois que eu entrei aqui 

no CAPS, não conhecia nem Santa Cruz. A primeira vez que fui a Santa Cruz foi difícil, passei até 

mal lá, porque eu achei que eu ia me perder. Hoje em dia eu vou normalmente, vou uma vez por 

mês. 
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Meu esposo, meus três filhos e meu irmão, sempre souberam do meu problema. Todos eles 

me apoiavam no sentido de achar que eu devia trabalhar que não era só pra ficar deitada. 

Pensaram inclusive em deixar, por exemplo, eu viajar pra eu vender minhas coisas fora, tudo isso. 

Eles me incentivam muito, minha filha fica em casa para eu sair para o tratamento, para vila do 

artesão vender meus artesanatos[...]. 

E da minha família eu não tenho nada acrescentar, tenho três filhos, dois menino e uma 

menina e um neto, já tenho um neto com onze anos, Graças a Deus na minha casa agente vive 

tranquilo, não tenho nada a reclamar da vida não, só a agradecer a Deus pela minha família. 

Meu psicólogo do CAPS sempre me ajudou a superar meus medos, falava que a minha vida 

não seria só aqui dentro do CAPS, que eu tinha que aprender a viver lá fora. A gente conversando 

assim como estou com você individual, eu contava meus medos pra ele, e sempre me deu essa força, 

para tocar minha vida lá fora, enfrentando meus medos. 

Aqui no CAPS eles sempre me apoiavam, me ensinando, porque eu já tinha um certo Dom 

pode-se  assim dizer, mais ele nunca foi aflorado. Eles me ensinaram a aflorar meu dom, e me 

incentivaram a sair vendendo meu artesanato, como eu tenho hoje a venda na minha casa, vou pra 

vila do artesão vender. Aqui eles sempre cultivaram isso, quando tem um evento sempre me chamam 

para ajudar a vender, eles me apoiaram muito neste sentindo. 

Quando eu receber alta daqui, acho que vou continuar trabalhando mais, mais, e mais. Vou 

continuar no meu artesanato, procurar aprender coisas diferentes e nem pensar que eu tive este 

problema. O que vai ficando de ruim vai ficando pra trás, eu quero ser totalmente independente, sem 

pensar no que eu tive, o que passei. O CAPS me ajudou porque descobri meu talento. Eu era criada 

dentro de uma bolha, não conhecia o mundo, mas quando eu sair do CAPS eu quero continuar 

trabalhando, trabalhando, trabalhando[...] 

Quando chego nos serviços de saúde em geral, não acho justo usar minha doença para 

passar na frente de todos, por exemplo, não uso a minha depressão para ser atendida em outra 

coisa. Atualmente estou no dentista fazendo um tratamento, e cheguei lá como uma pessoa normal, 

fui pra fila, fiz minha ficha, fiz o Raio x, pra cuidar dos meus dentes. Eu não cheguei dizendo: - Ei, 

tomo medicação e preciso ser atendida primeiro, não!Eu não identifico que tenho este problema, 

porque eu acho injusto eu querer passar na frente de outras pessoas, já que estou pudendo andar, 

falar acharia injusto querer passar na frente de outra pessoa. 

Certa vez sofri preconceito, por incrível que pareça, de uma menina que mora perto da 

minha casa, ela trabalha aqui perto e não sabia que eu fazia parte do CAPS. Ela perguntou se eu 

trabalhava aqui, e disse não, que era usuária, e o primeiro carro que vinha, era até um carro 

alternativo, ela pegou foi embora e nunca mais conversou comigo, e ela conversava comigo 

normalmente, mas eu não me importei, achei até engraçada a maneira como que ela agiu. Não 

tenho vergonha de dizer a qualquer pessoa sou usuária do CAPS! Não tenho, porque eu realmente 

faço tratamento, estou bem, faço minhas coisas, e costumo dizer que não rasgo dinheiro, e não me 

sinto triste, quando outras pessoas fazem o que ela fez. Para mim tanto faz se a pessoa tem 

preconceito ou não, comigo eu levo na brincadeira. 

O CAPS me ajudou muito, porque tu imagina o jeito que eu estava, a situação que cheguei 

aqui, chorava com tudo, que não aceitava nada, e o pessoal do CAPS, foi me dando apoio, me 

ensinando as coisas. Me ensinaram a viver novamente, abriram as portas pra mim pra tudo na vida. 

Meu grupo da pastoral da criança também me deu muito apoio. Nas sextas feiras a gente faz 

um sopão e muitas vezes eu não tinha condição de ir ajudar, mas elas iam me buscar em minha casa 

para eu ficar lá com elas conversando. Todo encontro que tinham que a gente pesava as crianças e 

eu sem condição de fazer isso, mas elas iam me buscar, só pra me dar apoio, pra eu ficar 

conversando, não me deixar em casa só assistindo televisão. Faz dezessete anos que eu sou líder 

comunitária, acompanho dezesseis crianças, todos os meses, eu as visito nas casas, vejo como está a 

saúde delas pra encaminhar ao médico. Na terceira sexta-feira do mês, elas vão lá na nossa 

comunidade e a gente vê o peso, se tiver obesa a gente indica a nutricionista e se tiver abaixo do 

peso também, e a gente fabrica a multimistura que a gente dá pra elas. 

Lá na nossa rua a gente é muito isolado e não tive muito apoio de meus vizinhos, é cada um 

no seu cantinho, não tenho muita intimidade, cada um vive a sua vida independente, não tem esta 

historia de você saber que seu vizinho está doente e chegar pra visitar, não tem. 
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Hoje eu me sinto útil, poxa vida! Me sinto como se realmente eu trabalhasse mesmo sendo 

um tratamento. Como venho pra oficina de artesanato, sei que é um tratamento, mais eu me sinto 

como se eu estivesse trabalhando, porque na oficina eu produzo, eu vejo que as pessoas compram 

aquele produto e me sinto muito útil por isso. Logo, do CAPS o que tenho é só agradecer, a todos 

aqui envolvidos no tratamento. Eu nunca fui maltratada, se eu tivesse sido eu falaria com certeza, 

agradeço ao pessoal daqui, pois todo mundo foi pelo menos, muito bacana comigo.  
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HILDEBERTO 

 

Hildeberto é um senhor de 55 anos, casado, pai de três filhos, evangélico, muito 

religioso, extremamente de bem com a vida, e bem humorado! É servidor público, e voltou a 

trabalhar depois do tratamento no CAPS. Adora animais e sua vida não tem graça sem seus 

cinco cachorros mansos e dóceis que cria livremente em sua casa. Concedeu a entrevista em 

seu domicílio e no momento estava presente sua esposa, que sempre o apoiou e acompanhou 

em todos os momentos de dificuldade de sua vida. 

 

 

Tom Vital:“Quem me sustentou foi a palavra de Deus” 

 

 

 
Quando criança morei em São Paulo, passei quatro anos lá com meu pai[...], trabalhei muito 

e acho que tudo isso me ajudou a adoecer. Eu criei medo de chuva, lá ocorria muita tempestade e eu 

vivia assombrado [...]. Acho que tudo isso prejudicou muito minha mente. Depois que eu vim embora 

pra aqui, que cresci um pouco mais, comecei a vender dindin [sacolé],[...] trabalhei muito com isso. 

A noite,eu trabalhava na prefeitura, na limpeza e de dia sempre trabalhava com outra coisa. Acho que 

adoeci por que eu trabalhava muito! Trabalhei na prefeitura, trabalhei no diário da Borborema 

entregando jornal e tudo isso era muito puxado para mim.  

Minha esposa sempre esteve do meu lado, os meus filhos também pra você ver como são as 

coisas, o mundo desabou duas vezes em cima de minha cabeça. Sua esposa se lembra que há mais ou 

menos um mês antes dele adoecer da cabeça, ele vinha sofrendo, tomando muito remédio, se tratando 

com o urologista, pois estava doente da próstata. A próstata ela tampou a passagem da urina, e ele 

não conseguia urinar em pé, só urinava se tivesse deitado ou dormindo e foi tomando remédio 

demais[...], remédios fortes! Sentindo muita dor, era cinco caixas, de remédios toda semana. 

Agora está fazendo cinco anos que eu fui operado no dia 30 de abril, estava com uma sonda 

pois não urinava. Marquei os dias que passei com a sonda durante a doença que o médico tentou 

tratar com remédio, mas passei cento e dezessete dias de sonda,e eu estava num sofrimento muito 

grande. Logo depois fui operado e passei doze dias internado, tomei sangue direto, mas fiquei bom, e 

pra você ver como são as coisas [...], depois veio essa do CAPS! Ai completou! E quem me sustentou 

foi a palavra de Deus. 

               Eu comecei a ler a bíblia e me impressionar nas leituras, tive revelações. Foi quando 

Comecei a ficar perturbado e surtei mesmo! Mas acho que o surto foi consequência de muitas outras 

coisas também [...]. Eu nunca tinha pregando, eu era católico, e quem prega é o evangélico, mas 

enfim, eu fui até na detenção, e já estava no processo de adoecimento, só que não compreendia. Todo 

dia tomava um banho, trocava de roupa e ia pregar no Regional [Hospital de Trauma de Campina 

Grande], era muito próximo de minha casa. 

Chegando na casa de detenção, falei com o diretor e pedi pra pregar uma palavra no 

presídio depois da visita, falei com o rapaz e ele deixou eu entrar, e lá eu disse: - Nem sou padre, nem 

sou pastor mas tive uma revelação divina e quero pregar uma palavra aqui pra nunca mais o sangue 

ser derramado! O diretor me proibiu de pregar lá alegando que eu poderia entrar apenas com ordem 

judicial, e sai com muita raiva de lá, e nesse dia eu surtei de vez [...]. 

Este fato coincidiu com a morte de meu primo, eu corria sem destino feito louco mesmo, 

nesse dia não comi nada, o que eu tomei foi um chazinho pequeno lá no velório, nem sentia sede, nem 

fome, dizia que era um enviado que Deus mandou. 
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Para completar, peguei o que era de imagem de santo aqui em casa, tinha uma estátua 

enorme de Padre Cícero, do tempo que eu era solteiro, peguei, e botei dentro dum saco, peguei os 

cigarros de minha esposa que eram os vícios dela, uns vinhos que tinha ganhado e botei dentro do 

saco também, juntei dois sacos de 60kg de coisas. E dizia a minha esposa: -Você  expulsou Jesus 

daqui de dentro de casa e nunca mais eu entro aqui! Peguei esse saco fui deixar lá no Padre, aqui na 

paróquia da comunidade, era um sábado de tarde, só que o padre não estava e joguei os sacos na 

secretaria. Depois sai sem destino, me procuraram por tudo que é lugar [...]. 

Quando tive esse surto,chamaram até meu chefe da prefeitura e um colega. Meu chefe me 

encontrou e trouxe aqui pra casa no carro dele, quando chegou aqui ele queria me botar dentro de 

casa, e eu dizia: -Dentro de casa não! Não entrei, meti o pé sem querer entrar. Eu chamava eles de 

filho do cão. Chamaram então, a polícia e me levaram no carro da polícia, para a unidade 

[Emergência Psiquiátrica]. Quando a policia chegou eu só fiz mostrar a bíblia, e sai numa boa, sai 

porque eu queria sair, se uma criança abrisse a porta, o portão eu sairia. 

Eu estava tão tranquilo com a polícia, que quando cheguei na unidade comecei logo 

pregando. Dizia que todo mundo ia ficar bom com a bíblia, com o novo testamento. Quando me 

levaram pra falar com a psiquiatra, foi que começou a confusão, pois eu pensava que estava bem, e 

não me reconhecia doente. E enquanto eu falava com a psiquiatra, eu tentava convencê-la pra ela 

deixar eu sair. Estava tão tranquilo que o rapaz disse: -Eu dou uma medicação oral?[...] Ai veio ele 

com aqueles copinhos, mas eu dei uma tapa na mão do rapaz que foi comprimido pra todo lado, e eu 

dizia: - Eu não estou doido pra tomar remédio!Ali a doutora disse: - Pronto encerrou por aqui, tem 

que imobilizar ele, e saíram andando comigo e me pegaram, eu ainda esperneei, mas não teve jeito, 

me amarraram. E pra aplicar injeção? - Deu trabalho viu! Eu não deixava, mesmo amarrado e foi 

assim minha chegada na unidade[...]  há exatos quatro anos, [...]. Depois fui transferido pra o CAPS 

e fiquei me tratando lá.  

Pra mim o tratamento foi maravilhoso, pois eu creio em Deus![...] Primeiramente teve a 

mão de Deus e eu sempre acreditei que ia ficar bom, acreditava nos médicos, nas medicações e o 

tratamento do CAPS me ajudou muito. Quando cheguei lá, para dizer a verdade, passei uns três 

meses numa agonia grande, se eu me sentava não conseguia está sentando, me levantava e me sentava 

umas cinquenta vezes no dia [...], era assim nessa agonia mas o doutor foi mudando o remédio, e eu 

fui melhorando. 

Passei muito tempo sem me socializar com ninguém, aquelas pessoas estão ali não é por 

maldade. E eu num soltava de jeito nenhum a minha bíblia pequena, e houve esse mistério, eu dormia 

muito quando eu estava tomando a medicação, e quando eu acordava a primeira coisa que eu olhava 

era a bíblia. Lá no CAPS passei muito tempo sem participar das oficinas, ia e voltava pra casa sem 

participar de nada, pois algumas oficinas eram brincando, e eu ficava com raiva e dizia que eu não 

podia está ali, e me perguntava: - Como é que eu posso estar ali pulando, brincando, dançando com a 

bíblia na mão? Eu ficava sozinho no canto sentando e a turma lá brincando, e depois que eu fui 

melhorando, e compreendendo que não precisava mais andar com a bíblia e deixei guardada em 

casa, e entrei na brincadeira do psicólogo do CAPS. Gostava também da oficina de pintura, 

mandavam gente pintar, desenhar e fazer um bocado de coisa. 

Olha, eu vi tanta coisa boa lá no CAPS, eu tenho lembrança dos meus amigos usuários, das 

amigas, coitados todos no sofrimento, mas tenho tanta lembrança boa deles. Eles me ajudaram muito, 

todos eles Graças a Deus. Nas oficinas, quando eu comecei e fui melhorando, fui prestando bem 

atenção, compreendendo o que eles diziam, o que mandavam fazer eu fazia, isso me ajudo muito. A 

gente jogava bola, íamos pro campo, a gente brincava ali na quadra com as meninas. 

A principal dificuldade quando fazia o tratamento foi voltar para casa, pois eu estava um 

pouco agoniado ainda, mas como eu [...] lhe expliquei o pessoal de minha família e que trabalhava 

comigo compreendeu. Expliquei que eu tinha passado por essa situação ai eles mesmos me apoiaram. 

Minha esposa ficava comigo direto, ia comigo lá no CAPS, pois eu não tinha condição de ir só e ela 

ia todo dia me levar, e me buscar.  

Durante o tratamento eu não estava me sentindo totalmente em condição de voltar a 

trabalhar, é como eu te dizia lutar com gente não é brincadeira. O CAPS me ajudou bastante, porque 

na proporção que eu fui melhorando, eu prestando atenção em tudo que diziam em tudo que mandava 

fazer. Aquelas oficinas [...].Eu ia fazendo tudo direitinho [...]. E me ajudou no sentido do emprego 

porque a pessoa nesta situação, não compreende nada e eu comecei voltando aos poucos, prestava 
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atenção em tudo. Na segunda-feira mandavam a gente falar de nós, dizer o que passou e ali eu 

contava o que aconteceu comigo. 

Eu passei um ano e pouco no CAPS, em tratamento, e quando estava bem recebi alta. Lá, as 

pessoas sempre disseram que tudo é possível, se a gente acreditar, se a gente crê, sempre me 

incentivaram a pensar positivo. Sempre penso que a tempestade é grande, mas depois vem a bonança. 

Eu dizia:- Eu saio daqui se Deus quiser, vocês vão ver, pensem como um bebê, pois ele pensa 

positivo! E Deus me tirou de lá e do tratamento e estou aqui trabalhando. 

Hoje estou trabalhando, estou bem graças a Deus. Olha, enfrentei essa situação muito bem, 

porque o pessoal lá no meu trabalho compreendeu que eu passei [...]. Eu trabalho tomando conta de 

gente. Não é brincadeira, lidar com gente, botar pra trabalhar. São seis pessoas que tomo conta. Meu 

chefe colocou pessoas boas para trabalhar comigo, é só gente compreensiva.  

As três mulheres que trabalham comigo são novatas, são desse concurso novo, meu filho até 

passou também, ele é gari. Elas me compreendem muito bem e os carroceiros também. Todos sabem 

que eu passei por essa situação. A gente planta muita semente, está escrito: “O que o homem planta, 

ele colherá”. Eu plantei uma semente e eu vi o resultado dela. Vou te contar como plantei essa 

semente: - Há muito tempo atrás eu vendia picolé, trabalhava a noite era uma dificuldade. Quando a 

pessoa te pedir uma coisa, qualquer coisa nunca diga a ninguém e Deus que está no céu te 

recompensará! “Deus que te vê ocultamente te recompensará publicamente”.   

Vou contar como, era um tempo difícil a inflação grande, tinha dois filhos, duas crianças de 

leite e eu tive que trabalhar pra me virar, fiz muito trabalho por fora da prefeitura e eu vinha no sol 

quente voltando, da circular que fazia no domingo vendendo picolé, e quando cheguei do forrok pra 

lá, vendi um picolé que custava cerca de 40 centavos hoje em dia, a um cidadão que morava aqui 

perto de casa que não tinha muito juízo[...], só que ele me deu cerca de um real, e encontrou comigo  

e me perguntou: - Esse dinheiro dá pra comprar um picolé? Eu disse: - Dá pra comprar dois e sobra 

troco, e ele disse: - Me dê! Ai eu botei os dois e não tinha 20 centavos pra dá a ele e que eu fiz? Eu 

não fiquei com o dinheiro dele, dei mais um picolé pra ele, no caso ficou um picolé a 20 centavos se 

fosse hoje em dia, pra você entender. 

            Sai feliz, pois tinha feito uma boa obra, me calei, é como eu to dizendo, não pode dizer a 

ninguém, porque se você fizer, uma boa obra e você sair dizendo, ai o povo vai dizer que você é bom. 

Só que ai ganhamos a recompensa do homem e a palavra de Deus não diz assim, ela diz “Deus que te 

vê ocultamente te recompensará publicamente” foi o meu caso. 

Eu plantei muitas sementes, mas também colhi e é assim mesmo, se ele plantar o bem hoje, 

lá na frente você vai dizer:-Mas meu Deus como é que as coisas estão tão boas? Eu atribui muito e 

também tá escrito: “Seja fiel no pouco não e te confiarei o muito”. Eu fui fiel em que? Em 20 

centavos? Com ele era uma pessoa que não compreendia o que era dinheiro, ou seja, um inocente de 

Deus, Deus me confiou o muito. A prova é tão grande que está escrito, que meu Deus me 

recompensou publicamente: - Você não está aqui em casa me entrevistando! Está vendo como são as 

coisas? 

Eu sempre fui eu em todo canto que eu chego, não tenho vergonha de dizer que sou usuário 

do CAPS, isso é coisa da vida pode acontecer com qualquer um. Diminui minhas medicações, hoje só 

tomo uma fluoxetina de oito horas da manhã, e um diazepan e durmo a noite todinha direitinho. 

Tenho uma história de preconceito para contar, teve um dia, que eu vinha ali na Praça da 

Bandeira, e vinha um amigo meu que sabia que eu era usuário do CAPS, e quando eu o vi tive uma 

alegria grande pra conversar com ele, nos éramos amigos trabalhamos juntos, eu não posso dizer 

nem julgar, mas ele levantou-se rapidamente  e saiu e eu fiquei mais rapaz será  possível um amigo 

fazer isso comigo. Quando ele saiu ai eu disse: -Eu vou olhar pra onde ele vai! E sai de lá para 

despistar, e percebi que voltou para o mesmo lugar quando percebeu que eu não estava mais. Fiquei 

meio assim, triste. 

Hoje em dia estou bem, mas a pessoa que passa por uma situação daquela, ele não é mais o 

mesmo. Tenho que dizer a verdade, porque a pessoa não é mais o mesmo não. Tem dia estou bem 

tranquilo, mas se houver qualquer atrito, posso surtar. Já falei com meu chefe depois do que houve, 

para não haver atrito, já que estar doente não é brincadeira! A pessoa se zanga mesmo, e se houver 

um atrito, qualquer coisa, naquela hora a pessoa adoece. 

Eu sempre morei em sítio quando era solteiro, e sempre gostei dos animais, e o maior amigo 

do homem é o cachorro, tenho cinco, e adoro eles. Se eu chegar a me aposentar quero viver essa 
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minha vidinha em casa, fazendo minhas caminhadas, e criando meus cachorrinhos que depois vou lhe 

apresentar como são bonitos. Quero levar essa vidinha assim, amanhecendo meu dia, cuidando dos 

meus animaizinhos, caminhando, dormindo muito bem, pois trabalhei demais nessa vida e tenho 

direito de ter descanso. 
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ALAN GONZAGA 

 

Alan Gonzaga é um Jovem de 31 anos, nascido no Rio de Janeiro, solteiro, simpático, 

mas com um ar de tristeza. Atualmente mora com a irmã em uma casinha simples e alugada, 

onde nos concedeu a entrevista, e seu maior desejo é encontrar um emprego estável, pois faz 

bico em uma gráfica e atualmente está sem trabalhar.  

 

 

Tom Vital: “A gente não vive sem trabalhar” 

 

 

Nasci no Rio de Janeiro, quando era pequeno fui morar no Rio Grande do Norte e 

chegando lá minha [Mãe] abandonou a gente e voltou pra o Rio para trabalhar.  Isto aconteceu 

quando eu tinha três anos de idade, eu e meus irmãos fomos abandonados por nossos pais, eles só 

fizeram ter a gente e nos deixaram na casa de minha tia. Depois de algum tempo a minha avó 

quando estava em condição de nos criar, trouxe a gente pra morar com ela, em Boa Vista [Cidade 

do interior da Paraíba próxima de Campina Grande]. Eu passei um tempo com ela, até uns 10 

anos morando lá. 

Algum tempo depois, voltei a morar com minha tia e com treze anos comecei a trabalhar 

numa granja e no comércio, numa mercearia. Só que aos quinze anos minha tia me botou pra fora 

de casa, botou minhas coisas do lado de fora, e eu fui para casa de um primo, onde passei seis 

meses. Meu primo casou e foi morar com a esposa. Foi ai que aluguei um canto aos dezessete 

anos, tive que morar só, ainda de menor. Passei dois anos na empresa X trabalhando de menor e 

depois que completei dezoito anos entrei no quartel. 

Passei um ano no quartel, também foi difícil, corri atrás pra ver se me engajava na 

carreira militar e nada. Servi o exército no ano 2000, passei um ano e três dias lá, até ai tudo bem. 

Depressão não apareceu muito não, passei o serviço normal sem nenhum problema. 

Em 2003 quando eu tinha vinte e dois anos apareceu esse problema em mim! Naquela 

época eu trabalhava na empresa X. Me levaram pro João Ribeiro e fiquei lá internado tomando 

remédio [...] e umas injeções. No começo, tomei uma injeção e me recuperei, fiquei meio 

problemático, mas não tomei remédio mais não. Depois que sai de lá deixei de tomar os remédios, 

fui pra Boa vista fiquei ajudando meus tios lá no Cariri.  

O que desencadeou a doença em mim foi o seguinte: - Eu trabalhava na empresa X e 

comecei a ter problemas lá, não estava pagando direito, e eu pagava aluguel.  O aluguel na época 

era caríssimo, a metade do meu salário era para aluguel. É como se fosse trezentos reais hoje. A 

casa nem era essas coisas, era pequena. Também pagava água e luz, alimentação e o resto o 

essencial. Para completar eu tava com uma irmã dentro de casa sem trabalhar, o que apertou 

mais. A empresa, aliás, o outro patrão que era sócio de lá se endividou e ficaram sem pagar a 

mim, por seis meses, depois desse tempo voltaram a pagar o salário, só que de pedaço, nisto 

atrasei meses de aluguel, e fora a preocupação da empresa, os problemas familiares caíram em 

cima de mim.  

Não tive muita ajuda da família, e com o tempo, em torno de cinco anos atrás, construí um 

quarto lá na casa do pastor, com banheiro, cerâmica, mas com dois anos e pouco depois eu adoeci 

novamente. Fiquei rindo demais, pensando coisa, vendo coisas na minha mente, lembrando da 

minha vida. E com apresentando todos esses sintomas discuti com o pastor, e ele mandou eu me 

calar e eu continuei discutindo com ele. Resultado, ele me mandou para o CAPS, fiquei um mês lá 

e ele falou com minha irmã para eu vim pra cá e morar com ela.  
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Faz cinco anos que vim parar no CAPS, vim tratar minha saúde mental, eu estava muito 

depressivo, sem dormir, num comia direito, um bocado de problema ruim. Depois que comecei a ir 

para igreja foi me libertando mais dessas coisas. Quando doente eu tinha lembranças da época de 

minha vida sem ser religiosa, lembrava das coisas, da vida que eu levava, e ai eu ficava rindo, caia 

na gargalhada. Meu problema é psicológico, porque eu ficava enxergando coisas, minha vista não 

ficava bem, o sono não era normal, ficava atrapalhado, alucinado, mas isso tudo passou. 

No CAPS fui orientado que quando melhorasse podia voltar a trabalhar. Ainda estou em 

tratamento medicamentoso. Ainda vou para uma oficina com o psicólogo. De qualquer forma eu 

acho que certas coisas naquela oficina não deveriam ser do mundo, pois a pessoa já está 

atrapalhada na vida, ai bota aquelas músicas do mundo, meio pesadas pra pessoa escutar, acho 

devia mudar aquilo ali, mas de qualquer maneira a pessoa está se movimentando, distraindo a 

mente, conversando e aprendendo com os exemplos dos outros. A pessoa nestas oficinas vai 

entendendo a vida de cada um. 

Quando eu receber alta do CAPS pretendo voltar a trabalhar. Porque a gente não vive sem 

trabalhar. Depende do trabalho para tudo, para pagar um aluguel, água, luz, um uma roupa, um 

calçado, as coisas que pessoa precisa. 

Eu tentei me encostar mas não deu certo, fiquei um tempo encostado, passava uns três 

meses ai cortavam, isso foi umas quatro vezes. Eu fui no INSS e me disseram: -O jeito vai ser o 

senhor colocar na justiça pra ver se eles encostam você por um tempo! Porque o certo mesmo era 

o INSS me assegurar até eu voltar a trabalhar, me recuperar e voltar a trabalhar. Pois deram o 

exemplo lá no INSS que lá na alpargata tinha gente que já estava há mais de quatro anos 

assegurado pelo INSS pra se recuperar pra voltar a trabalhar. Teve um que me disse que não 

agüentava nem segurar uma vassoura com os braços.  

Depois que adoeci foi difícil para retomar minha vida, porque minhas tias chamaram, 

fiquei um tempo lá. Eu dei baixa também na empresa que eu trabalhava, disse que tava passando 

por um problema, ai eu peguei 6 meses de salário [auxílio desemprego]. Na época recebi as 

contas. Fiquei oito meses na casa da minhas tias ajudando mas elas me tiraram de lá, mesmo no 

começo, sabendo que eu ainda não estava bem. Algum tempo depois voltei a trabalhar, agora na 

empresa Z por um ano e sete meses, foi onde me veio o problema mental de novo. Com um tempo 

me desligaram da empresa, e fiquei desempregado de novo.  

Hoje depois que tudo aconteceu eu me sinto um pouquinho fraco. A mente ficou 

complicada, fiquei sentindo dores no coração. Mas eu continuei trabalhando e mesmo depois da 

doença e não falei a ninguém nas empresas onde trabalhei. Continuei trabalhando, trabalhava a 

noite, pegava de dez horas a seis horas da manhã, chegava às sete horas. Mas me considero bem 

para trabalhar porque por uma parte meu braço que num movimentava direito, hoje movimento, 

ele estava sempre tremendo, eu deixei de tremer mais, hoje tenho mais força nos braços. Eu 

melhorei mais, não sei se é de libertação, é problema da vida que o inimigo só vem atrapalhar a 

pessoa. O que me preocupa é que a doença pode vim de repente, e eu voltar a ter as mesmas coisas 

de novo. Graças a Deus estou segurado na religião, na assembléia, na igreja, essas coisas vão sair 

de mim e não vai mais vim.  

O problema é o emprego que é muito difícil, eu acho muito difícil a pessoa voltar 

trabalhar. Estudei até o segundo ano só, eu tentei a universidade, mas faltou à segunda prova e 

com o tempo e com os problemas na empresa deixei de estudar. Terminei o segundo ano, e cheguei 

a fazer as provas do PSS uma prova e só que faltaram as últimas provas, dai eu num fiz mais não, 

isso foi em 2001. Até dezembro do ano passado estava trabalhando em uma gráfica, passei quatro 

meses direto lá, fazia impressão com D. que trabalha no CAPS, com a esposa dele, os filhos, e um 

homem que trabalha com ele. Só que tem dia que num tem serviço e não posso ir. Eu telefono pra 

lá, mas está sem serviço, e desde de dezembro que eu num fui trabalhar lá. Estão fazendo alguns 

serviços pra lá, mas me disseram que é pouca coisa. Uma pessoa que me apoiou muito foi Evandro 

ele foi quem me conectou lá na gráfica, ficou falando, a gente foi lá falar com D. na gráfica e eu 

fiquei indo lá. O psicólogo do CAPS conversa muito com a gente também.  

Não tive muito apoio de minha família pelo contrário, no tempo que eu fiquei 

desempregado, que adoeci de novo, me pediram um dinheiro emprestado quase 5 mil reais e não 

me pagaram, minha prima pediu 2.300 emprestado a mim num pagou, naquele tempo a cinco, seis 

anos atrás. Outra tava com 2 mil não me pagou também, só me pagou 1500 ficou 500 e foi 
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desvalorizando o dinheiro. Porque há cinco anos atrás, o salário mínimo era 350 agora tá 600, o 

dinheiro desvalorizou e elas nada de me pagar.Mas teve uma pessoa que me apoiou, a minha tia 

G., que vem aqui, faz uns dois meses que ela mandou uma feirinha, ela de vez em quando vem me 

ajudar. Uma vez mandou 50 reais, ela num pode vim todo mês.  

Vou falar com M. já que por enquanto que eu estou sem ir na gráfica, eu vejo se ela manda 

uma ajuda pelo menos pra eu almoçar no almoço de 1 real. A minha vizinha me ajuda também, ela 

dá o meu almoço, às vezes eu faço uma janta em casa. A minha irmã fica lá na casa da sogra, 

almoça lá passa o dia lá, janta pra lá, só vem dormir em casa, ela vive pra lá. E a noite eu vou pra 

igreja. Lá tive apoio só de conversa, oração, amizade, apoio financeiro não. Lá eu participo do 

canto de gênesis de louvor, do grupo de jovem, faz cinco anos que estou na Igreja Congregacional, 

o pastor também conversa comigo, e o pessoal da igreja. Eles não gostam que eu tome remédio. 

Acho que todo mundo lá sabe, mas minha vida pessoal eu num converso muito não. 

No mês passado fui lá no PSF, e uma mulher conversou sobre saúde mental. Não sei o 

quem era, se era médica, se era enfermeira do posto, ai ela falou sobre a importância do 

tratamento, que tinha muita gente do bairro que tomava remédio, que tinha um vizinho aqui toma, 

minha outra vizinha também que tem problema, foi legal, pois fez uma reunião lá breve e a gente 

conversou. Agora todo mês eles tão fazendo reunião assim, de saúde mental, dia cinco desse mês 

eu vou lá de novo, pois vai ter outra reunião pra a gente participar. Esse PSF é aqui fora do Plínio 

Lemos [Complexo Poliesportivo de Campina Grande], e de lado, tem um restaurante popular. 

Como lá as vezes é um real. 

O CAPS me ajudou pois peguei a experiência dos outros, lá tem os especialistas que 

trabalham, o psicólogo, o TR [Técnico de Referência], os meninos também são bons. Eles me 

apóiam, mas de ajuda financeira não tive de ninguém. Em relação ao trabalho eles não 

conversavam muito, Ai marcaram de eu ir na quarta feira falar com o psicólogo e eu não fui, pois 

não tinha muito o que conversar. Mas de qualquer maneira, emprego é muito difícil de arrumar, se 

a pessoa não tiver uma ajuda, conhecimento nas empresas a pessoa não arruma emprego não. 

Eu achava muito bobos os cursos oferecidos no CAPS. Evandro terça feira passada 

mandou a gente assinar um documento pra gente fazer economia solidária nesta sexta-feira, 

amanhã é pra estar todo mundo no CAPS de 7 horas que é pra ir pra lá. Ele vai nos explicar lá, é 

meio expediente uma vez na semana, é o primeiro projeto dele que vou participar. A área de 

Evandro é o artesanato, que faz vários tipos de artes, aquelas caixa, a gente faz caixa de presente 

pra vender em uma lojinha lá na Vila do Artesão.  

A gente passou quatro anos fazendo aquelas bijuterias, e quando ia vendendo, ia 

investindo mais material. Em dezembro ele fez uma reunião e deu 10 reais a cada um só que como 

eu tava na serigrafia num recebi. Ai é pra todo final de ano se tiver assim acumulo de um dinheiro 

dividir entre os que estavam na oficina. Se tiver faltando material tem que comprar do próprio 

dinheiro ai ele divide pra cada um.  

Eu acho o trabalho desenvolvido no CAPS essencial, porque às vezes quando a pessoa 

adoece, passa um tempo lá e se recupera no intensivo, tomando remédio, tem almoço, jantar e tem 

sempre uma conversa pra saber como a pessoa está , medem pressão e tudo. Eu acho que devia ter 

uma conversa do CAPS com o INSS, para eles terem compreensão pra encostamento, pois é muito 

difícil pra pessoa encostar hoje em dia. 

Com a ajuda do CAPS, fiz curso de recepcionista de hotel e atendente de quiosque, botei 

currículo em bocado de canto, recebi alguns telefonemas mas não consegui nada. Eu tenho celular 

mas num to usando porque eu to sem trabalhar e não tenho dinheiro para botar credito e o 

telefone fica parado. Minha irmã tem o dela mas não boto no currículo o telefone dela. 

Antes de adoecer também fiz um curso de vigilante na empresa Y em João Pessoa. Eu 

estava procurando emprego porque conheço muita gente nessas empresas de vigilante, mas não 

arrumei nada. Quando eu estava trabalhando na empresa Z foi que essa empresa me chamou, mas 

já estava de carteira assinada lá e eu não quis sair da alpargata pra trabalhar de vigilante[...]. 

Está certo que o trabalho de vigilante não é tão estressante como na outra empresa que eu 

trabalhava. Lá aparecem problemas de saúde, em tendão, braços de tanto a pessoa movimentar. 

Era pra eu ter dado baixa e ter ido trabalhar de vigilante que tinha sido melhor e o dinheiro era a 

mesma coisa, foi uma decisão errada. Eu era bastante forte, mas emagreci 8 quilos. 
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 Treinava Karatê lá na liberdade [bairro de Campina Grande], não sei se você conhece 

aquele paredão de vale tudo que treina essas coisas. Eu tinha treinado um bocado de coisa só não 

tinha alongamento, tinha voltado mas eu parei por causa da tremedeira no meu braço, devido ao 

uso das medicações. Eu me afastei mais desse pessoal, fui morar longe, uns pararam de treinar, 

outros foram treinar outras coisas, outro conhecido da gente ficou treinando, ele hoje luta vale 

tudo. 

Parei de treinar por causa de financeiro porque a gente tinha que pagar a faixa, tinha 

alimentação, e um bocado de coisa, a empresa não tava pagando direito ai eu parei tudo. Com o 

tempo quando você se gradua você tem que pagar anuidade a federação, tem que comprar faixa, 

passar no teste, ai eu, por condição financeira eu parei tudo. Eu tenho um kimono, as faixas estão 

todas aqui. Me desestimulei por questões financeiras do esporte. Eu corria também, participava de 

maratonas, mas quando veio esse problema ai desisti. 

Hoje em dia não estou procurando emprego, porque estou sem telefone de contato e não 

sei nem por onde começar. Pelo CIEE [Centro de Integração Empresa Escola]é difícil demais, 

pois quando a gente está desempregado[...] e vai lá tem que ter profissão com experiência de um 

ano. 
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5.  ANÁLISE E DISCUSSÃO DO MATERIAL EMPÍRICO 

 

5.1. Trajetórias de vida: Da superação do preconceito ao fortalecimento da Resiliência 

 

A ideia de trajetória terapêutica do portador de sofrimento psíquico é um fenômeno 

marcado pelas narrativas de dor, sofrimento, superação e o que resultou para muitos no 

fortalecimento da resiliência e empoderamento. Segundo Duarte (1998), essa trajetória 

consiste em uma cadeia de eventos sucessivos que formam o seu caminho de sofrimento e 

superação e se caracteriza pela forma como o portador de sofrimento psíquico elabora ou 

define a sua situação dentro de um dado fenômeno sócio-cultural, ou do processo saúde- 

doença. 

Segundo Dalmolin e Vasconcellos (2008), a trajetória do portador de sofrimento 

psíquico propicia a produção subjetiva de diferentes maneiras de perceber e se articular com o 

mundo. Nesse sentido, os trajetos, como escolhas construídas e conquistadas no 

entrelaçamento das dimensões individuais e sociais, configuramos envolvimentos de pessoas, 

circunstâncias e lembranças, trazendo suporte para que as pessoas com sofrimento psíquico 

grave se apropriem dos espaços, interajam com as demais, conquistem situações desejadas e 

retornem a lugares que lhes dão apoio, acolhimento e autonomia.  

Algumas das histórias aqui narradas estão entrelaçadas por situações que geraram 

sofrimento, e que mesmo sendo inerente à existência do ser humano, encontramos nessa rede 

traços comuns que compõem trajetórias semelhantes. Os tons vitais das narrativas expressam 

os sentimentos dos colaboradores que ora revelam a dor do preconceito, ora revelam o 

fortalecimento da resiliência. Vejamos alguns tons vitais que revelam a dor do preconceito: 

 

Eu sofro a dor da indiferença, e isso é muito difícil de apagar. (Francir) 

Tenho cuidado para que as pessoas não percebam que eu sou, ou o que fui... 

(Beto) 

O principal desafio pra retomar minha vida é o de me relacionar com as 

pessoas. (Alice) 

O pior desafio foi enfrentar meu medo. (Fátima Vilar) 

 

 Como definição do preconceito, Dalgalarrondo (2008) o define como um juízo a 

priori, sem reflexão, um ajuizamento apressado, com base em premissas falsas, “uma opinião 

precipitada que se transforma numa prevenção”. Fala ainda, que os preconceitos são, em 

geral, produzidos socialmente, por interesses de determinados grupos sociais que, muitas 

vezes, constroem tais concepções preconceituosas para se colocarem em situação de 
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superioridade ou para justificar atitudes, normas, posturas, regras e políticas institucionais que 

privilegiam certos grupos em detrimento de outros. 

Na origem do sofrimento que acompanha muitas formas de doença e de 

marginalização não se encontram apenas a dor física, a limitação funcional ou a dependência, 

mas o que se encontra é principalmente a percepção de não ser mais considerados como 

pessoas dignas de respeito e amor (VENTURINI, 2009). 

Nas falas dos colaboradores, o sofrimento é de não ser mais percebido, nem respeitado 

como pessoa digna de afeto e amor ( VENTURINI, 2010). O preconceito arraigado à crise, os 

fez entrar em um grau ímpar de infelicidade, a família age como potencializador e catalisador 

de novas crises. Aquele que sofre passa agora a ser invisível, discriminado dia após dia, sendo 

colocado em uma posição de marginalização social e, sobretudo, afetiva. 

Segundo Rocha (2010), os portadores de sofrimento psíquico podem ser curados e até 

mesmo reabilitados, mas se sofrerem discriminação, marginalização, se perderem seus 

direitos de cidadania, podem tornar-se crônicas. Se há pretensão em ajudá-las, é importante 

considerá-las integralmente, compreendendo que elas apresentam tanto dificuldades, ou 

sintomas, como capacidade e potencialidades. 

Mas em meio a tanta dor, discriminação e marginalização, acontece o fenômeno do 

fortalecimento da resiliência, através do qual os colaboradores retomam a consciência de si, 

fortalecendo a autoestima, recuperando a autonomia perdida, seja com o apoio da arte, da fé,  

através do trabalho, etc. Vejamos os tons vitais abaixo: 

 

Acredito que minha vida está voltando ao normal, pois sei que sou 

capaz!(Rubenir) 

Estou recomeçando, estou aprendendo tudo outra vez!(Ielene) 

Quem me sustentou foi a palavra de Deus. (Hildeberto) 

Eu vejo a minha arte como uma terapia. (Paulo) 

A gente não vive sem trabalhar. (Alan Gonzaga) 

Para retomar minha vida, passei a acreditar em mim! (Soraya) 

 

 

Para Barreto (2008), a resiliência é um processo, um caminho a seguir, no qual o 

indivíduo, levado pelas torrentes da vida, pode vencer, graças a seu esforço resiliente. As 

pessoas resilientes valorizam muito os vínculos de apoio e estímulo, o que lhes permite 

alimentar sua autoconfiança e autoestima. 

Nesse contexto, a resiliência, trata-se de um processo que ultrapassa uma simples 

superação, pois permite que o sujeito saia fortalecido de situações adversas, o que é um fator 

promotor da saúde mental no indivíduo. Ela diminui a intensidade do estresse e de sinais 
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emocionais negativos, como depressão, ansiedade, raiva; e sob condições e valores próprios 

lhes permite transformar o evento negativo e se restituir a partir dele. Um dos fatores que 

caracterizam um ser resiliente é o respeito pelos outros e por si mesmo, fazendo com que este 

seja positivo quando alcança suas expectativas individuais e sociais (ROCHA et al., 2009). 

Em se tratando de resiliência, o sofrimento psíquico começa a ser compreendido sob 

outra abordagem, em que o sujeito é visto muito além de sua doença, buscando explorar suas 

potencialidades. Para o fortalecimento desta resiliência, deverão se estabelecer ações pautadas 

na perspectiva da inclusão social, o que demanda a desconstrução da desesperança e dessa 

forma, para a substituição da profecia sobre o futuro centrado na doença, isto só será possível 

através do reconhecimento das diferenças individuais, da variedade de tipos de rede de 

pertinência dos sujeitos (LEÃO; BARROS, 2008). 

Barreto(2008) revela em seu livro, que a carência gera competência e que geralmente 

ensinamos melhor aquilo que mais precisamos aprender e damos melhor aquilo que não 

recebemos, o que condiz com o tom vital da entrevista de Soraya: “Para retomar minha vida, 

passei a acreditar em mim!” 

Designa-se aqui, portanto, o domínio dos recursos situados na própria pessoa, refere-se 

à atitude de autoassumir a competência para responder ao problema. A própria pessoa assume 

o protagonismo em liderar sua vida, enquanto o ser consciente, capaz de analisar quaisquer 

situações e decidir, contrapondo a ideia que tinha destas pessoas, no contexto do estigma da 

doença mental (ALVES, 2010). 

Nessa perspectiva, a capacidade resiliente permite tolerar, manipular e aliviar as 

consequencias psicológicas, sendo efetiva não apenas para adversidades, mas para promoção 

da saúde mental e emocional, contribuindo, dessa forma, para uma melhor qualidade de vida 

(ROCHA et al., 2009). 

Para seguir com as narrativas dos colaboradores sobre a trajetória, tomamos como 

base a pesquisa de Goffman (2005), realizada na década de 1970, a qual mostra que “a 

carreira moral do doente mental” se configura em três partes: o período anterior à admissão no 

hospital; o período de hospital; e o período posterior à alta do hospital. Considerando o 

avanço da Reforma Psiquiátrica com a presença significativa dos CAPS os quais desenvolvem 

um papel fundamental no processo de desinstitucionalização, além da Emergência 

Psiquiátrica que se configura como um serviço de emergência cuja função é evitar a 

internação psiquiátrica, neste estudo estamos caracterizando a trajetória em três momentos: 

Da Casa aos Serviços Psiquiátricos; Do CAPS à família, escola e trabalho; Em busca de um 

novo lugar social: Possibilidades e dificuldades. 
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Seguiremos para as discussões destes subeixos temáticos, e para tal discussão 

confrontamos as narrativas dos colaboradores com pesquisas recentes acerca das temáticas 

levantadas. 

 

5.1.1 Da casa aos Serviços Psiquiátricos: Em busca de cuidados 

 

Partimos do pressuposto de que saúde e doença devam ser compreendidas como 

processo, pois estão interligadas a situações singulares e complexas da condição humana, e 

tem caráter dinâmico, contraditório e de poucas certezas. Nesse sentido, deve-se 

contextualizar o sujeito, através de sua cultura, biografias e histórias, ou seja, como sujeitos 

sociais concretos, com trajetórias e mundos subjetivos, que sem dúvidas são muito mais que 

sintomas, mais do que resultados, ou de qualquer concepção teórica (DALMOLIN, 2006). 

A experiência do sofrimento psíquico é construída socialmente e traz em si a 

conformação dos valores e normas de uma determinada sociedade. Em outras palavras, aquilo 

que parece ser algo extremamente individual, ou seja, a vivência de um conjunto de mal-

estares no âmbito subjetivo, e também a vivência de cada um como mulher ou como homem, 

expressa regularidades que são moldadas por uma dada configuração social (SANTOS, 2009). 

Nas falas abaixo, mostraremos as marcas do sofrimento que antecedeu o adoecimento 

psíquico e corroborou com futuros desencadeamentos de crises, que veremos um pouco mais 

à frente. 

Meu adoecimento começou desde criança [...], pois fui muito abusada 

sexualmente [...] na adolescência fui abusada novamente e desse estupro 

fiquei grávida [...] Minha mãe disse: - Você pode pegar sua barriga, seu 

filho, e pode ir embora [...](Francir) 

Quando adolescente tive passagens em casas de prostituição [...] tive uma 

longa caminhada pesada.(Ielene) 

 

 

Segundo Ribeiro e Dias (2009) a criança que sofre violência sexual torna-se suscetível 

à exploração de qualquer natureza, uma vez que a violência tende a lesar sua integridade 

psíquica. As autoras complementam que a criança que tem antecedentes de abuso sexual, 

vivencia um processo de rebaixamento da autoestima, o que a torna vulnerável à prostituição. 

Em uma das falas acima, vimos à continuidade do abuso, com passagens em casas de 

prostituição na adolescência. 

 



91 

 

Vulnerabilidade é um termo frequentemente utilizado na literatura geral, aplicado no 

sentido de desastre e perigo. Derivada do latim, do verbo vulnerare, quer dizer “provocar um 

dano, uma injúria”. Nas pesquisas em saúde, os termos “vulnerabilidade” e “vulnerável” são 

comumente empregados para designar suscetibilidade das pessoas a problemas e danos de 

saúde. E, na perspectiva da vulnerabilidade, a exposição a agravos de saúde, resulta tanto de 

aspectos individuais, como de contextos ou condições coletivas que produzem maior 

suscetibilidade aos agravos e, simultaneamente, a possibilidade e os recursos para o seu 

enfrentamento (NICHIATA et al., 2008). 

A vulnerabilidade é definida como um processo dinâmico estabelecido pela interação 

dos elementos que a compõe, tais como idade, raça, etnia, pobreza, escolaridade, suporte 

social e presença de agravos à saúde. Admite-se que cada pessoa possui um limiar de 

vulnerabilidade que, quando ultrapassado, resulta em adoecimento (NICHIATA et al., 2008). 

Ribeiro e Dias (2009) colocam que além dos danos psíquicos, aquele que é explorado 

sexualmente sofre constantes danos físicos por maus tratos de seus aliciadores ou dos próprios 

clientes, por estar vulnerável às doenças sexuais e a uma gestação precoce e indesejada. Para 

explicar este fenômeno da rejeição familiar, após o abuso sexual, estas autoras acima citadas 

retratam que aliada a essa situação de risco, o retorno do membro familiar que foi abusado 

sexualmente à sua família é enfrentado com grande dificuldade, pois geralmente esta pessoa 

advém de uma família  desintegrada que necessita de auxílio para se restabelecer, mas este 

auxílio geralmente inexiste. 

Os conflitos intrafamiliares e a violência doméstica também são formadores de 

indivíduos mentalmente vulneráveis. Quando estas existem, se explicitam através dos relatos 

dos membros, de sinais físicos presentes nos corpos dos sujeitos, ou camuflada, quando os 

sujeitos negam a existência da violência física e/ou psicológica em seus lares. Porém, de 

qualquer modo, o sujeito violentado tende a apresentar muito sofrimento psíquico (GRANA; 

BASTOS, 2010). 

Na fala abaixo, fica evidente este sofrimento e a repercussão que esta violência física 

trouxe na vida de um dos colaboradores. A violência doméstica por si só gera traumas e 

indivíduos vulneráveis ao adoecimento psíquico. 

 

Sei que esse problema dele, foi bastante influenciado pelo pai dele que era 

muito agressivo, e uma pessoa que não colaborava para um círculo familiar 

feliz.(Mãe do Rubenir). 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou em 2002 um relatório intitulado 

“Relatório Mundial sobre Violência e Saúde”. Neste relatório, a violência é conceituada como 

“o uso intencional da força física ou do poder, real ou ameaça, contra si próprio, contra outra 

pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de 

resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento e privação 

(BRASIL, 2012). 

A condição de violência é, antes de tudo, uma questão de violação dos direitos 

humanos. Pode estar associada a problemas variados, complexos e de natureza distinta. 

Também pode estar atrelada a questões conceituais referentes à distinção entre poder e 

coação; vontade consciente e impulso; determinismo e liberdade (FONSECA; RIBEIRO; 

LEAL, 2012). 

Na fala acima, a mãe de Rubenir coloca com muita clareza que o sofrimento psíquico 

do colaborador em questão foi diretamente influenciado pela violência que ele sofreu durante 

anos com o pai, que era uma pessoa agressiva. Fonseca, Ribeiro e Leal (2012), 

complementam dizendo que Violência psicológica ou emocional é a mais silenciosa, deixando 

marcas profundas, por não ter um caráter momentâneo e ter efeito cumulativo, sendo 

caracterizada por qualquer conduta que resulte em dano emocional como a diminuição da 

autoestima, coação, humilhações, imposições, jogos de poder, desvalorização, xingamentos, 

gritos, desprezo, desrespeito, enfim, todas as ações que caracterizem transgressão dos valores 

morais. 

Para Sapienza e Pedromônico (2005), alguns dos fatores que tornam os indivíduos 

vulneráveis para o adoecimento mental são: família desestruturada, ser parte de alguma 

minoria social, estar em situação de desemprego e pobreza e ter dificuldade de acesso à saúde 

e educação. Nas falas acima vimos que muitas destas características apareceram e se 

repetiram. As histórias de vida mostraram quão vulneráveis ficaram estes sujeitos depois de 

vivenciarem estas situações. 

O episódio do abandono também citado nas narrativas demonstrou o sofrimento que 

estes indivíduos enfrentaram ainda crianças. Nas falas abaixo, ficam explícitos estes 

episódios. 

Quando era pequeno fui morar no Rio Grande do Norte e chegando lá 

minha [Mãe] abandonou a gente e voltou pra o Rio[...]aos 15 anos minha 

tia me botou pra fora de casa, [...], tive que morar só, ainda de menor.(Alan 

Gonzaga). 

Fui criada dentro de um caminhão [...] nunca tive mãe presente, minha mãe 

me abandonou, meu pai foi quem cuidou de mim, e de meus dois irmãos 

[...](Ielene). 
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Para Martins e Jorge (2009), a negligência e o abandono, definidos pela omissão de 

cuidados e de atendimento às necessidades físicas e emocionais da criança, juntamente com 

outros maus-tratos, chamam atenção, tanto na esfera física, como nas esferas psicológica 

(baixa autoestima, desordens psíquicas graves), cognitiva (deficiência de atenção,distúrbios 

de aprendizado, distúrbios orgânicos cerebrais graves), emocional e comportamental 

(dificuldade de estabelecer relações interpessoais,comportamentos suicidas e criminosos), que 

podem se manifestar a curto, médio e longo prazo. Nas narrativas, observamos que o 

abandono envolveu várias esferas aqui citadas e trouxeram manifestações significativas na 

fase adulta dos colaboradores. 

Outra situação limítrofe e de bastante estresse e que torna o indivíduo vulnerável ao 

desencadeamento do sofrimento psíquico é o cuidar daquele que já está doente. A presença do 

sofrimento mental no ambiente familiar provoca mudanças nas rotinas, hábitos e costumes da 

família. Com a descoberta da doença, a necessidade de adaptação à nova situação, o estigma 

social, a dependência e as implicações da cronicidade do quadro clínico podem produzir 

sobrecarga, conflitos, sentimentos de incredulidade, perda do controle e medo, visto que a 

família vivencia uma situação de desgaste (BORBA; SCHWARTZ ; KANTORSKI, 2008). 

No trecho da narrativa de Soraya, vemos como se evidenciou tal situação: 

 

Eu com minha mãe completamente esclerosada, um filho dependente de 

mim, um sobrinho nas drogas[...] minha irmã e minha sobrinha, eram dois 

quadros completamente diferentes[de doença mental], e eu não sei te dizer 

qual era o mais difícil que eu estava lidando, mas te digo que o mais difícil 

foi lidar comigo mesma, por me achar a tal, a gostosa, a poderosa, aquela 

que agüenta tudo[...](Soraya) 

 

Fundamentando a fala da colaboradora acima, Borba, Schwartz e Kantorski (2008) 

afirmam que a convivência com o transtorno mental implica em sobrecarga caracterizada por 

dificuldades como: problemas no relacionamento com o familiar, estresse por conviverem 

com o humor instável e a dependência do portador de sofrimento psíquico, bem como o medo 

das recaídas e do comportamento deste no período das crises. 

Para Gomes e Mello (2012), a família sofre intensamente com a situação da pessoa 

adoecida, vivenciando sentimentos de aflição, depressão, isolamento, tristeza crônica, culpa e 

angústia. A presença do transtorno mental provoca ruptura da rotina existencial da família, na 

qual o principal cuidador passa a colocar suas próprias necessidades e vontades em segundo 

plano, tornando-se sobrecarregado por arcar com os ônus gerados pela doença. A convivência 

faz com que esses familiares também sofram com os desgastes provocados pelo sofrimento 
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psíquico, pois o impacto emocional que o sofrimento psíquico traz aos familiares é, muitas 

vezes, tão intenso quanto aquele que atinge o paciente. Foi o que aconteceu com Soraya, que 

se colocou em segundo plano, esqueceu de cuidar de si, e foi adoecendo com tanto sofrimento 

ao seu redor. 

 O trabalho excessivo também foi citado como um fator preditivo para o adoecimento 

mental. Vieira e Vieira (2011) afirmam que o trabalho pode se constituir como um recurso 

para a saúde, fator integrador e fortalecedor da identidade, mas por outro lado, sua ausência, 

deterioração e forma de organização podem conduzir a experiências patogênicas. Nessa 

perspectiva, há um duplo sentido da expressão e pelo potencial ambíguo do trabalho, por este 

constituir-se como recurso de construção da saúde ou um fator que contribui para o 

adoecimento. Percebemos nas falas abaixo, como foi sofrida essa trajetória de adoecimento 

através do trabalho excessivo: 

 

Quando criança, morei em São Paulo, passei quatro anos lá com meu 

pai[...], trabalhei muito e acho que tudo isso me ajudou a 

adoecer[...]comecei a vender [sacolé][...]. À noite,eu trabalhava na 

prefeitura, na limpeza, e de dia sempre trabalhava com outra coisa. Acho 

que adoeci por que eu trabalhava muito! [...] trabalhei no diário da 

Borborema entregando jornal e tudo isso era muito puxado para mim. 

(Hildeberto). 

[Em meu antigo trabalho] a pressão era muito grande, pois se tratava de 

uma empresa de varejo, sempre lidando com clientes, e com funcionários 

problemáticos, onde eu e mais quatro pessoas tomávamos conta de mais de 

setenta pessoas [...]Eu era muito agitado, eu trabalhava em uma velocidade 

tão grande que eu dizia que se eu não fosse recompensado pela empresa, 

seria recompensado por Deus[...](Beto). 

 

De acordo com Hespanhol, Nogueira e Bull (2011) à sensação de instabilidade 

daqueles inseridos no mercado de trabalho formal, soma-se o discurso da necessidade de 

qualificação constante como garantia de empregabilidade, responsabilizando o indivíduo pelo 

não-trabalho e criando a ilusão de que o esforço pessoal dará conta de proporcionar 

oportunidades. No fenômeno discutido acima, se percebe que além da ameaça de desemprego, 

essa contradição entre o discurso e a prática, bastante comum na atualidade, traduz-se em um 

tipo de relação de trabalho "perversa", pois mantém os trabalhadores em "um estado de 

inquietude permanente" que os expõe a um "sofrimento psíquico bem real. 

Observa-se que as novas formas de gestão relacionadas à acumulação flexível do 

capital, trouxeram mais precariedade às relações de trabalho, pois se baseiam em ameaças 

constantes de desemprego, apoiadas pela pressão e competição exacerbada. Assim, proliferam 

as novas patologias do trabalho classificado como patologia da sobrecarga, da servidão 
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voluntária e da violência. Além dessas, há sinais e sintomas de estresse, depressão, ansiedade 

e doenças psicossomáticas, que também se configuram como adoecimento relacionado ao 

trabalho (CARVALHO; MORAES, 2011). 

Situações como as elencadas acima, podem ser desencadeadoras de momentos de 

sofrimento intenso, que corroboram para uma ruptura das relações familiares ou sociais. 

Também pode ser entendido como indício de incapacidade de antever ou enfrentar as 

situações vivenciadas, eclodindo a crise. As crises podem ser pontos de reflexão e mudança. 

Por si só, não é um estado patológico e estar em crise não significa estar com um transtorno 

mental. Ela representa um conflito em busca do equilíbrio e do ajustamento, quando os 

problemas são percebidos sem solução. Partindo desse pressuposto, ela pode representar tanto 

um perigo para a desorganização da personalidade como oportunidade potencial para o 

crescimento do ser humano (RODRIGUES et al., 2010). Observamos nas falas abaixo um 

retrato inicial de como as crises se desencadearam nos indivíduos na vida de nossos 

colaboradores: 

 

Há mais ou menos seis anos, a doença começou a se agravar, pois começou 

a faltar alimentação em casa para o meu outro filho, [...] e dai, eu tive um 

crise muito grande, não sabia mais quem eu era, falei em outros dialetos, em 

outras línguas, até minha voz mudou.(Francir) 

Eu estava delirando, tive uma crise forte, saí correndo na rua, com sensação 

de que alguém estava me perseguindo, pensando coisa da minha mulher, 

com um ciúme doentio [...], sentindo perseguição no emprego também, e foi 

onde tudo juntou e estourou. (Beto) 

Em Junho de 2009, eu estava me sentindo diferente, eu não sou uma pessoa 

agressiva, explosiva, barraqueira [...] Enfim eu estava intolerante.Por 

exemplo, se eu estava lavando um prato e alguma coisa desse errado 

naquele momento, jogava e quebrava o prato, quebrava garrafa de água, 

garrafa de café, eu estava completamente diferente, aquela não era eu, com 

diversas crises de choro. (Soraya) 

Eu comecei a ler a bíblia e me impressionar nas leituras, tive revelações. 

Foi quando comecei a ficar perturbado e surtei mesmo! Mas acho que o 

surto foi consequência de muitas outras coisas também.(Hildeberto) 

 

 

Para Barreto (2008), a crise é a exaustão de um modelo de interação, de um modelo de 

comunicação, quer seja afetivo, econômico, político ou religioso, em função de um contexto, 

que está sempre mudando. Nesse sentido, a crise configura que um modelo interativo falhou, 

se exauriu e precisa ser construído novamente. 

Na crise, nem sempre o sujeito está consciente para entender a complexidade ou a 

concretude dessa experiência, pois não é sempre que ele consegue conciliar as dores causadas 

pelo sofrimento grave. Nesse ínterim, compreende-se que não é a crise que precisa ser 
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acolhida e cuidada no interior dos serviços, mas o sujeito que a vivencia, uma vez que as 

dores internas, que são relacionadas ao indivíduo, ou as externas, relacionadas às suas 

relações, são partícipes de sua vida (RODRIGUES et al., 2010). 

A crise, como experiência-intensidade-sofrimento, expressa pelos conflitos subjetivos 

e objetivos, presentes na condição humana, deverá fazer parte das relações dos sujeitos, como 

um fenômeno da vida, capaz de gerar vínculos e de romper com outros (RODRIGUES et al., 

2010). 

Barreto (2008) coloca que a crise será sempre a eterna companheira do nosso processo 

evolutivo. Afirma que ela é um mal necessário, pois nos possibilita deixar para trás aquilo que 

não necessitamos mais. Muitas crises são superadas sozinhas, outras, como as dos sujeitos 

envolvidos nesta pesquisa, são crises que não conseguem por si mesmas, encontrar uma saída. 

Foi a partir desta constatação que muitos familiares começaram as peregrinações por ajuda, 

em distintos serviços sanitários e religiosos. 

Neste momento, é importante ressaltar que o sofrimento psíquico, elencado aqui nas 

situações de crise, denota a dificuldade em operar planos,em definir o sentido da vida e no 

sentimento de impotência e vazio desses sujeitos (SANTOS, 2009). 

 As narrativas abaixo trazem uma mistura de ambientes recorridos nos momentos de 

crise, na tentativa de sanar este sofrimento, em que os aspectos culturais, religiosos, além dos 

métodos tradicionais de tratamento, foram citados. 

 

Quando ele voltou da internação [hospitalar], o fanatismo religioso virou 

rejeição e ele atribuiu ao seu fanatismo o desencadeamento do surto 

[...](Irmã de Paulo) 

Minha mãe primeiro me levou para Emergência Psiquiátrica e de lá me 

encaminharam para o CAPS[...] Também me levaram para o Hospital 

Psiquiátrico de Campina Grande três vezes, mas não tinha vaga.(Rubenir) 

Procurei o CAPS três vezes, [...] e me foi negado atendimento por eu não ter 

acompanhante. [...] resolvi dar mais uma passada no CAPS, ai dei de cara 

com a assistente social e quando ela me viu, eu disse: - Eu preciso de ajuda! 

Ai já fui direto para o acolhimento.(Soraya) 

 

Algumas das narrativas apontam que a família ainda recorreu à internação hospitalar. 

Sabe-se que a Reforma Psiquiátrica propõe a redução das internações psiquiátricas que, a 

partir de então, passam a se configurar como um instrumento clínico terapêutico indicado 

apenas em casos que exijam proteção da própria vida ou a de terceiros, devendo ser utilizada 

quando há ruptura no acompanhamento de base comunitária. A decisão do internamento deve 

ser tomada de forma criteriosa, especificamente em casos necessários, na tentativa de evitar a 

cronificação do indivíduo e da doença (RAMOS; GUIMARÃES; ENDERS, 2011). 
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A internação ainda é um fator cultural e se a família ainda não se acostumou com ideia 

defendida nos dias atuais de desinstitucionalização, ainda continuará por muitos anos, a fazer 

parte do ciclo vicioso de internação, alta, internação. Ramos, Guimarães e Enders (2011) 

nomeiam este fenômeno de “revolving door”, as reinternações psiquiátricas demonstram a 

coexistência dos paradigmas hospitalocêntrico e psicossocial no âmbito da saúde mental, em 

que predominam, em discursos e políticas oficiais, esforços para a efetivação da rede de 

atenção que reduziria a porta giratória e, na resolubilidade atual da mesma rede, ainda 

prevalece o gesto contraditório de reinternações psiquiátricas, reiterado ou por insuficiência 

quantitativa de serviços e ou qualitativa da formação dos profissionais. 

Nesse sentido, Amarante (2007) afirma que mesmo quando maquiado, o hospital 

psiquiátrico, permanece como um contraponto da Reforma, onde não há cidadania, liberdade 

e autonomia. Complementa dizendo que com a Reforma se quer consolidar um novo modo de 

lidar com o sofrimento psíquico, acolhendo e cuidando efetivamente dos sujeitos e a 

construção de um novo lugar social para diversidade, a diferença e o sofrimento mental. 

Ainda segundo o autor acima, se existir o hospital psiquiátrico mesmo que atualizado, 

readequado às normas dos serviços que fiscalizam tais ambientes com a Reforma Psiquiátrica, 

este serviço continuando a existir, induz e sanciona também, em relação às necessidade 

antigas e novas de assistência, toda uma série de círculos concêntricos de contágio, 

correspondentes a tantos outros aparatos institucionais. Nessa perspectiva, o manicômio ainda 

que modificado, permanecerá sempre como causa da doença (AMARANTE, 2007). 

Na contemporaneidade, nem sempre esta trajetória é marcada por internações 

hospitalares, mas em momentos de “crise”, que poderão ser acolhidos na rede extra-hospitalar 

de saúde mental, a exemplo da emergência psiquiátrica e CAPS.  

Algumas histórias revelam que a trajetória individual é tão difícil quanto quando 

acompanhadas pelos familiares. A abordagem inicial ao portador de sofrimento psíquico em 

situação de crise deverá acontecer principalmente em ambientes de suporte à crise, a exemplo 

da emergência psiquiátrica, que é reconhecida como um serviço da área de saúde mental para 

acolher as crises e que assume um novo papel na estruturação e funcionamento da rede de 

serviços de saúde mental. As Emergências Psiquiátricas, além de atuarem como uma das 

principais portas de entrada no sistema, e organizarem o fluxo das internações, contribuíram 

para a redução de admissões hospitalares desnecessárias e possibilitaram uma melhor 

comunicação entre as diversas unidades do sistema de saúde(BARROS; TENG; MARI, 

2010). 
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Como forma alternativa de ajuda e tratamento que não são os tradicionais acima 

citados, há também a procura pelos serviços religiosos, como forma de amenizar o sofrimento 

psíquico. Desta forma, essa visão de mundo, através da religião, obedece a uma construção 

que nasce da procura do ser humano a solução de seu próprio mistério, sendo permeada por 

uma lógica cultural. Buscar na religião a solução para o sofrimento psíquico é um aspecto 

importante no sentido da compreensão por parte do sujeito em relação ao fenômeno do 

adoecimento mental (SILVA; ZANELLO, 2010). Nas falas abaixo, fica evidenciada esta 

peregrinação também nos serviços religiosos: 

 

Buscamos em tudo quanto é religião [...], até nos convencermos que 

realmente era uma doença e procurarmos ajuda nos locais especializados 

(Irmã de Paulo) 

[...] bati todo canto que você pensar [...] fui em Centro Espírita, fui em 

terreiro umbanda, pra onde você imaginar[...] O problema dele era muito 

sério, uma hora ia pra rezadeira, e outros diziam, não tem que levar para 

um “canto pesado”, porque o problema dele não se resolve em mesa branca 

(mãe do Paulo). 

 

Infelizmente, embora tenha sido apontada como um caminho para o portador de 

sofrimento psíquico, a religiosidade experimentada como fanatismo, no contexto da ausência 

do Estado, de políticas públicas deficitárias, de ausências de valores, também foi fator 

preditivo às crises, visto que, muitas vezes, esta interfere negativamente, não proporcionando 

estabilização e reabilitação deste sujeito. 

Nesse aspecto, o sofrimento psíquico abarca um conjunto de elementos que o 

constitui, sejam de ordem neurológica, fisiológica, social, cultural, religiosa, filosófica ou 

econômica, o que traz ao seu portador um expressivo sofrimento psíquico, repercutindo 

negativamente na história de vida pessoal, familiar e nas redes de relações interpessoais, 

sobretudo nos momentos pontuais que caracterizam uma situação mais específica de crise, 

isto é, a doença mental insere-se em um campo de conhecimento complexo e que exige ações 

multifacetadas (DALMOLIN; VASCONCELLOS, 2008). 

Para Amarante (2007), é de extrema necessidade que existam serviços de atenção 

psicossocial que possibilitem o acolhimento das pessoas em crise, e que todas as pessoas 

envolvidas possam ser ouvidas, expressando suas necessidades, temores e expectativas. 

Os CAPS também desempenham um papel imprescindível de acolhimento às crises e 

segundo o Ministério da Saúde:  
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Os CAPS devem ter um ambiente terapêutico e acolhedor, que possa incluir 

pessoas em situação de crise, muito desestruturadas e que não consigam, 

naquele momento, acompanhar as atividades organizadas da unidade. O 

sucesso do acolhimento da crise é essencial para o cumprimento dos 

objetivos de um CAPS, que é de atender aos transtornos psíquicos graves e 

evitar as internações (BRASIL, 2004, p.17) 

 

 

Para Kantorski et al. (2011b) atenção à crise consiste em um dos aspectos mais 

estratégicos para um CAPS, pois representa um momento de alta vulnerabilidade do sujeito e 

seus vínculos. Nesse sentido, dentro de um CAPS, a crise é compreendida como resultado de 

um processo que envolve outras pessoas além do sujeito em sofrimento psíquico: a família, os 

vizinhos, os amigos, entre outros. Consiste num momento de diminuição do limiar de 

tolerância ou solidariedade, de precariedade de recursos para tratara pessoa em domicílio. 

Enfim, a crise conta com componentes coletivos e de determinação social, além dos 

psicológicos, biológicos ou individuais. Arraigados a esta discussão, enveredamos para o 

próximo subeixo temático, que revela a filosofia do CAPS e sua proposta de Reabilitação 

Psicossocial. 

 

5.1.2 Do CAPS à família, escola, trabalho 

 

O CAPS tem como filosofia rever as relações internas de poder, a inclusão social do 

portador de sofrimento psíquico e permite a utilização dos recursos da comunidade, com um 

maior envolvimento familiar no tratamento,trabalhando,nessa perspectiva, a autonomia do 

sujeito. O papel dos profissionais e sua ação diária prevêem mudança de postura e adaptação 

contínua às diferentes demandas e situações (NEVES et al., 2012). 

O Ministério da Saúde refere que os CAPS devem ter sempre um caráter substitutivo, 

e não complementares ao hospital psiquiátrico. Cabe a este serviço de base comunitária, o 

acolhimento e a atenção às pessoas com sofrimento psíquico grave e persistente, procurando 

preservar e fortalecer os laços sociais do usuário em seu território. De fato, o CAPS é o núcleo 

de uma nova clínica, produtora de autonomia, que convida o usuário à responsabilização e ao 

protagonismo em toda a trajetória do seu tratamento (BRASIL, 2005). 

O Humaniza SUS propõe que através da clínica ampliada e da equipe de referência e 

apoio matricial, um compromisso radical com o sujeito o acolhendo de modo singular, 

assumir a responsabilidade sobre os usuários dos serviços de saúde, procurando a 

intersetorialidade, como forma de inclusão social desses sujeitos (BRASIL, 2007).   
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Trabalhando nesta perspectiva, o CAPS tem um papel reabilitador e promotor de 

novos significados à vida do sujeito, no gráfico e nas falas mais abaixo vemos o quanto o 

CAPS foi importante para construir vínculos, redes de apoio e segurança na vida daqueles que 

precisavam do serviço. Este serviço ofereceu cuidado através do tratamento biológico, das 

oficinas terapêuticas, das capacitações e promoveu a reabilitação psicossocial. 

Nas falas abaixo, acompanhamos como alguns dos colaboradores chegaram ao CAPS 

e como foram acolhidos no serviço: 

 

Eu cheguei ao CAPS como uma criança que não tem muito afeto, a quem  

falta carinho, ai eu fui acolhido. As pessoas me trataram muito bem, e eles 

disseram:- Paulo está aqui um novo lar!(Paulo) 

Eu me sentia perturbada, não conseguia me relacionar bem com as pessoas, 

e fui para o CAPS para tentar melhorar. Lá eu fui acolhida e me 

encaminharam pra as oficinas e depois para o médico. (Alice) 

Resolvi dar mais uma passada no CAPS, então dei de cara com a assistente 

social, quando ela me viu, eu disse: - Eu preciso de ajuda! Ai já fui direto 

para o acolhimento. (Soraya). 

 

Observamos nas falas acima, a importância do acolhimento e da formação de vínculo 

na chegada do usuário ao serviço, pois é através de um acolhimento bem feito que se inicia o 

processo de reabilitação psicossocial. O acolhimento trata-se de uma tecnologia leve de 

cuidado que propõe mudanças na relação profissional/usuário e sua rede social através de 

parâmetros técnicos, éticos, humanitários e de solidariedade, reconhecendo o usuário como 

protagonista no processo de produção da saúde (BRASIL, 2004). 

É através do acolhimento que se operam os processos de trabalho em saúde de forma a 

atender a todos que procuram os serviços de saúde. Através de uma escuta atenta, se assume 

no serviço uma postura capaz de acolher, compreender e pactuar respostas mais adequadas 

aos usuários. Logo, acolher bem implica prestar um atendimento com resolutividade e 

responsabilização, orientando, quando for o caso, o paciente e a família e estabelecendo 

articulações intersetoriais quando necessário (BRASIL, 2004). 

O vínculo é uma ferramenta que fomenta as trocas de saberes entre o técnico e o 

popular, o científico e o empírico, o objetivo e o subjetivo, convergindo-os para a realização 

de atos terapêuticos conformados a partir das sutilezas de cada coletivo e de cada indivíduo. 

Ele favorece outros sentidos para a integralidade da atenção à saúde. Nesse sentido, o 

acolhimento e vínculo são decisivos na relação de cuidado entre o trabalhador de saúde 

mental eo usuário. Nesta relação, o acolhimento e o vínculo facilitam a construção da 
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autonomia mediante responsabilização compartilhada e pactuada entre os sujeitos envolvidos 

nesta terapêutica (JORGE et al., 2011).  

Seguem abaixo algumas falas que exemplificam esta formação de vínculo dos usuários 

com os profissionais do CAPS: 

 

Lá no CAPS todo mundo gosta de mim, e eu gosto de todo mundo, tanto dos 

funcionários, as TR [técnicas de referência], e dos usuários. Hoje, eu gosto 

de qualquer um, pode ser do jeito que for, mais doente, ou igual a mim, ou 

se recuperando. (Alice) 

Tenho a impressão que tem que existir humanização e solidariedade [...], 

mas dentro deles [profissionais do CAPS] tinha alguma coisa de humano. 

Eu acho que alguém no CAPS, despertou pra me ajudar, e eu aproveitei essa 

ajuda, não sei como, [...] e desenrolei. (Ielene) 

Aqui no CAPS eles [profissionais do CAPS] sempre me apoiavam, me 

ensinando, porque eu já tinha certo Dom pode-se assim dizer, mais ele 

nunca foi aflorado. (Fátima Vilar) 

Eu ficava sozinho no canto sentando e a turma lá brincando, e depois que 

eu fui melhorando, e compreendendo que não precisava mais andar com a 

bíblia e deixei guardada em casa, e entrei na brincadeira do doutor A. 

[psicólogo do CAPS]. (Hildeberto) 

 

O vínculo aqui estabelecido deu aos colaboradores mais segurança, a sensação de 

aconchego de lar, de irmandade no CAPS. Este serviço em sua ambiência deverá ser 

essencialmente acolhedor desde sua estrutura física, até os recursos humanos. Nessa 

perspectiva, os CAPS devem ser conduzidos por uma equipe de profissionais humanizados 

que estimulem nestes indivíduos o restabelecimento da doença mental e a busca de sua 

autonomia.   

Nesse ínterim, pode-se visualizar que o ambiente de „casa‟ que os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) buscam construir, através de sua estrutura física e também de suas 

propostas de atividades, são fatores que favorecem o surgimento do sentimento de „pertencer 

a uma comunidade‟ que, outrora, foi perdido pelos usuários em decorrência do estigma de 

„louco‟ que tais sujeitos carregam por determinação da sociedade. Além disso, os novos 

espaços de intervenção sugeridos pela proposta de Reforma Psiquiátrica consistem em 

contextos que devem exercer a função, enquanto rede, de apoiar, promover saúde e 

proporcionar a criação de novos vínculos bem como propiciar a intersecção com outras redes 

sociais dentro da comunidade (SOUZA; KANTORSKI; MIELKE, 2008). 

Tanto profissionais quanto usuários, individual ou coletivamente, transferem afetos. É 

necessário aprender a prestar atenção nestes fluxos de afetos para melhor compreender-se e 

compreender o outro e poder ajudar a pessoa doente a ganhar mais autonomia e lidar com a 

doença de modo proveitoso para ela. Neste processo, a equipe de referência é muito 



102 

 

importante, porque os fluxos de afetos de cada membro da equipe com o usuário e familiares 

são diferentes, permitindo que as possibilidades de ajudar o sujeito doente sejam maiores 

(BRASIL, 2004). 

Para Zerbetto et al. (2011), as atividades de escuta e de acolhimento devem estimular a 

produção de vida, autonomia do usuário,sua cidadania, inclusive na comunidade em que está 

inserido Portanto, é um cuidado cotidiano imprevisível e indefinido a priori; o profissional 

deve estar aberto e disponível a situações e questões novas, exigindo a criação de um novo 

modo de agir e pensar. 

Para Amarante (2007), discute-se muito a clínica ampliada, em que se busca a 

reconstrução da prática e do saber que promove possibilidades à pessoa, produz 

subjetividades, escuta, acolhe e se responsabiliza pelo sofrimento do indivíduo, num 

paradigma não tradicional. 

Como uma forma de cuidado, a medicação ainda é tida como uma das primeiras 

formas de cuidado no CAPS. Mostramos nas falas abaixo a importância que foi atribuída a 

esta medicalização pelos nossos colaboradores. 

 

Fui tomando os medicamentos, frequentando o serviço, prestando atenção 

na forma que eles conduziam o tratamento. [...] me sentia um pouco dopado 

pelos remédios, desorientado, as vezes nem sabia o que eu estava fazendo, 

me sentia como uma criança naquela inocência e ela me ajudou 

muito.Então, fui percebendo que realmente eu tinha necessidade também de 

estar aqui, para me tratar.(Beto) 

Começaram a passar remédio, e depois de um ano quando eu estava lá, um 

médico me receitou o remédio certo. No começo não me dava bem com a 

medicação, eu vinha oscilando, não tinha melhorado ainda,[...] e esse 

médico passou o remédio que eu tomo até hoje, e até hoje eu estou bem.  [...] 

Eu acho que eu ainda necessito do medicamento, mas estou bem melhor do 

que eu era. (Alice) 

Eu sempre acreditei que ia ficar bom, acreditava nos médicos, nas 

medicações e o tratamento do CAPS me ajudou muito. [...]o doutor foi 

mudando o remédio, e eu fui melhorando. (Hildeberto) 

 

A percepção dos sujeitos quanto ao cuidado e ao tratamento dos portadores de doença 

mental se reflete principalmente na medicação. O tratamento em casa consiste em tomar a 

medicação conforme a receita. Para muitos, o êxito do tratamento e a cura dependem dos 

fármacos prescritos. Percebe-se, através das falas acima, uma visão organicista em relação à 

doença, já que o tratamento passa muito fortemente pela atuação química da medicação 

administrada, da qual é o médico que detém o conhecimento (BRASIL; JORGE; COSTA, 

2008). 
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Verifica-se que os usuários se sentem melhorados de sua doença, após o uso da 

medicação, acham-se bem. A medicação trata e previne a fase aguda da doença, e é difícil 

promover a inserção social enquanto o paciente está em crise. Nesse sentido, o uso dos 

remédios é indispensável, como parte do processo de tratamento. Ao reduzir os sintomas, a 

medicação possibilita a introdução de outras formas de tratamento e organiza o mundo interno 

do paciente, o que facilita sua reintegração à realidade externa (BRASIL; JORGE; COSTA, 

2008). 

Nesse sentido, observa-se que os colaboradores, a partir do momento que passaram a 

realizar o tratamento no CAPS, os sintomas mais severos tenderam a diminuir ao longo do 

tempo. Tal fato favorece a fortificação e aceitação do novo modelo de atenção à saúde mental. 

A relação formada com os profissionais faz com que estes tenham a possibilidade de intervir 

rapidamente nos sinais de piora, evitando o agravamento desses sinais (LIMA et al., 2011). 

Cabe ressaltar que no CAPS a questão de abandono de tratamento e uso inadequado da 

medicação tende a ser minimizados, uma vez que se constroem vínculos dos usuários com os 

profissionais, além de haver uma corresponsabilização da família por este tratamento. 

Nessa perspectiva, os familiares se configuram como um importante aliado na 

sustentação do novo modelo, pois estes percebem as melhoras alcançadas com tratamento. A 

necessidade da melhora na infraestrutura, ampliação e interligação com as redes sociais e 

comunitárias e a extensão das políticas públicas necessitam ser vencidas, para que ocorra a 

efetivação do novo modelo de atenção a saúde mental (LIMA et al., 2011). 

Outra forma de cuidado extremamente importante no CAPS são as oficinas 

terapêuticas, pois permitem aos usuários várias oportunidades, como a liberdade de expressão, 

promovem sua autonomia criativa, estendem o seu conhecimento sobre o mundo 

proporcionando seu desenvolvimento emocional e social. Elas são uma porta de auxilio ao 

usuário para explorar,descobrir e compreender suas idéias e sentimentos, melhorando sua 

auto-estima, diminuindo suas ansiedades, afastando dos seus medos e conseguindo assim 

melhorar a qualidade de vida (SILVA et al., 2011). 

As oficinas desenvolvidas no CAPS podem funcionar de maneira que os usuários 

possam reconquistar ou conquistar seu cotidiano. Partindo desse pressuposto, acredita-se que 

as oficinas de geração de renda são os primeiros passos de inserção deste sujeito no mundo do 

trabalho (KANTORSKI et al., 2011). Vejamos o impacto destas oficinas terapêuticas através 

das narrativas abaixo. 
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Ali eu fui despertando interesses, fui descobrindo que tinham pessoas com o 

mesmo problema que eu, e que, como os outros faziam vários tipos de 

atividade como artesanato, e outros trabalhos, e eu disse: -Ah! Eu posso me 

engajar nesse grupo, e eu gostei do grupo e até hoje estou nele [...]. (Paulo) 

Nas oficinas trabalhamos com pintura, com bijouteria, e gosto de trabalhar 

com isto[...] produzimos pulseiras, cordões, e gosto das conversas delas, 

que tem, nos incentivado. Eles acolhem bem a gente. (Alice) 

Eles me ensinaram a aflorar meu dom, e me incentivaram a sair vendendo 

meu artesanato, como eu tenho hoje a venda na minha casa, vou pra vila do 

artesão vender. Aqui eles sempre cultivaram isso, quando tem um evento 

sempre me chamam para ajudar a vender, eles me apoiaram muito neste 

sentindo. (Fátima Vilar) 

O CAPS me ajudou bastante, porque na proporção que eu fui melhorando, 

eu prestando atenção em tudo que diziam[...] Aquelas oficinas[...].Eu ia 

fazendo tudo direitinho [...]porque a pessoa nesta situação, não 

compreende nada e eu comecei voltando aos poucos, prestava atenção em 

tudo. (Hildeberto) 

 

As oficinas terapêuticas são atividades de encontro de vidas entre pessoas em 

sofrimento psíquico, promovendo o exercício da cidadania, a expressão de liberdade e 

convivência dos diferentes através preferencialmente da inclusão pela arte. Estas já 

apareceram ao longo do processo histórico da psiquiatria, mas tinham um objetivo 

diferenciado do referencial da reabilitação psicossocial. Atualmente, vem se  constituindo 

através de princípios específicos, ou seja, a partir da reinserção das pessoas em sofrimento 

psíquico, mas respeitando a singularidade de cada instituição, de acordo com suas 

peculiaridades e regionalidades (VALLADARES et al., 2003). 

Os indivíduos, especialmente os que se encontram em sofrimento psíquico, tem a 

necessidade de criar e demonstrar essa criação. Sendo assim,oficinas terapêuticas são 

imprescindíveis na reabilitação desse sujeito, dentre elas, as oficinas que envolvem arte e 

criações vêm sendo vistas como terapias de promoção, preservação e recuperação da saúde. A 

junção destas terapias com as três áreas deconhecimento como a cultura, educação e saúde 

vem possibilitando uma ampla transformação dos sujeitos. Portanto, este tipo de oficina 

facilita o processo de criação e de exteriorização das habilidades de cada um (SILVA et al., 

2011). 

Quando os colaboradores colocam a importância das oficinas, principalmente as de 

artesanato, vemos que nestas oficinas de geração de renda além do estímulo, há a 

possibilidade de ir mais além, de conquistar outros espaços extramuros CAPS. 

Quando falamos de oficinas terapêuticas, não poderíamos deixar de tecer uma crítica 

que os participantes fazem sobre o serviço, quando relatam que as músicas, a dinâmica dos 
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grupos, entre outros, são executados como dispositivos massificados e repetitivos. Nas falas 

abaixo vemos tal situação: 

 

Comecei a participar da oficina do Evandro [...] mas eu não queria mais 

frequentar aquelas oficinas, frequentei por quatro anos e se eu continuasse 

eu não ia me mais desenvolver[...] (Ielene) 

De qualquer forma eu acho que certas coisas naquela oficina não deveriam 

ser do mundo, pois a pessoa já está atrapalhado, na vida, ai bota aquelas 

músicas do mundo, meio pesadas pra pessoa escutar,  acho devia mudar 

aquilo ali[...] Eu achava muito bobos os cursos oferecidos no CAPS[...] A 

gente passou quatro anos fazendo aquelas bijuterias [...](Alan Gonzaga) 

 

As oficinas terapêuticas quando não pensadas na perspectiva individual de cada 

sujeito, trata-se de um dispositivo enfadonho, pouco interessante e massificado. Para que se 

atendam as singularidades de cada sujeito, é necessário elaborar com antecedência o Projeto 

Terapêutico Singular (PTS), levando em conta as particularidades de cada um.  

Nos CAPS, as estratégias de intervenção devem ser planejadas e ter objetivos 

estabelecidos através do PTS, que é um conjunto de objetivos e ações estabelecidos e 

executados pela equipe interdisciplinar, voltados para a recuperação do usuário do serviço, 

desde a admissão até a alta. Sendo assim, o PTS é uma ferramenta importante para o 

desenvolvimento do cuidado ao portador de sofrimento psíquico, pois serve de eixo de 

referência para guiar as ações dos profissionais dos serviços substitutivos na busca de atender 

à reabilitação psicossocial do sofredor psíquico. 

Na fala acima, quando dona Ielene refere que saiu da oficina por conta própria porque 

não estava se desenvolvendo mais, neste momento o PTS deveria ter sido refeito, e sua alta 

planejada, já que a própria usuária que participava da oficina, a analisou como não mais 

eficiente para seu processo de reabilitação (KANTORSKI et al., 2010).  

Logo, quando se trata o indivíduo para a reabilitação psicossocial, a base de qualquer 

processo terapêutico tem que estar pautada em um projeto de intervenção, cujos objetivos 

gerais possibilitem a formação da consciência do sujeito no tocante aos seus problemas e 

realidade de vida, que fortaleça a autonomia no âmbito afetivo, material e social. Nesse 

sentido, podem-se reconstruir práticas voltadas para as reais necessidades do paciente 

eestabelecer relações que permitam ao usuário a apropriação e a significação de suas histórias 

de vida (BARROS; OLIVEIRA; SILVA, 2007). 

Como um dos principais desdobramentos da Reforma Psiquiátrica na perspectiva da 

reabilitação psicossocial é a promoção da autonomia e inclusão social, as capacitações que 

foram oferecidas depois que estes usuários entraram no CAPS, apontaram uma luz que fez 
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com que muitos se norteassem e traçassem novos caminhos de vida. Vejamos o que eles 

revelaram aqui: 

 

O que eu sei fazer é auxiliar de serviços gerais, faço telemarketing, eu fiz 

cursos disso lá no SENAI, foram 45 horas de aula, duraram três meses o 

curso, eu ia dois dias na semana, foi o CAPS que nos indicou pra fazer esses 

cursos lá.(Rubenir) 

Eu fiz o curso de operador de telemarketing, informática, porteiro. (Beto) 

A gente fez vários cursos, como auxiliar administrativo, arquivista, 

promotor e repositor de vendas, serigrafia, eu fiz todos esses cursos”. 

(Alice) 

 

 

Para Zerbetto et al. (2011),estas iniciativas de inclusão social proporcionam o resgate 

da singularidade do usuário, a reconstrução de sua história de vida, a produção de 

subjetividade, a construção de cidadania do indivíduo, e facilitam a inserção da família  nesta 

dinâmica em busca da reabilitação psicossocial. É fundamental, ainda, que se mobilize o 

poder contratual do usuário por meio da dinamização de seus recursos e potenciais para 

participar da diversidade da rede de interações sociais e possibilitar a condução de sua vida. 

Para que estas iniciativas ocorram, o CAPS deve facilitar o livre trânsito e a 

interlocução de todos, evitar que o seu interior se transforme em espaço de clausura dos 

usuários e da população, como no modelo asilar. As relações não devem ter uma conotação 

dicotômica entre “loucos e sãos”. As ações desenvolvidas nesse espaço visam à integralidade 

em extensão no território, considerando-se as complexidades de suas demandas, sem enfoques 

de estratificação de níveis de atenção, ou seja, primário, secundário e terciário. Portanto, fica 

clara a importância do usuário no convívio com a comunidade e a utilização de todos os 

recursos oferecidos pelo território (ZERBETTO et al., 2011). 

Nesse âmbito, o CAPS configura-se como um responsável sobre o aumento das 

capacidades de escolha das pessoas, sobre a extensão de suas relações sociais, sobre a 

aprendizagem de novas habilidades, sobre o aumento de suas competências. O paradigmado 

cuidar aqui exposto se reconhece nas políticas de empowerment (VENTURINI, 2010). 

Nas narrativas dos colaboradores, percebemos a formação das redes de apoio, através 

da intersetorialidade e esta rede de apoio que foi construída foi permitida pela ajuda do CAPS. 

Muitos dos colaboradores adentraram no mercado de trabalho, fortaleceram sua resiliência e 

se empoderaram, através desta rede de apoio tecida com o suporte do CAPS. 

A atenção esperada em saúde mental, de acordo com os princípios da 

desinstitucionalização,exige dos profissionais novas habilidades e competências que não são 

encontradas no cotidiano da formação em saúde, ou que estão inseridas, de forma pontual e 
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precária nos currículos. A consciência da equipe sobre esse aspecto é importante e demonstra 

a necessidade de mudanças em relação ao enfoque dado nos atendimentos,abrindo espaços e 

instigando o usuário a falar de suas potencialidades (MIELKE et al., 2011). 

Os profissionais abaixo citados fazem parte desta nova perspectiva de cuidado, são 

apoiadores e incentivadores desses sujeitos. Cabe aos profissionais do CAPS incentivar o 

usuário para que fale de sua saúde, de suas conquistas cotidianas tornando estes usuários 

protagonistas de suas histórias de vida e não mais reféns de seu sofrimento psíquico. 

 
No CAPS, o que tive de apoio, foi uma coisa muito boa, porque eu pude crer 

que lá tinham pessoas verdadeiras, pessoas que confiavam no meu trabalho, 

eu os colocava nas mãos de Evandro a responsabilidade de levar, vender e 

trazer os trabalhos que não vendessem. (Paulo) 

Uma pessoa que nos apoiou muito foi uma assistente social do CAPS, ela 

sempre ia lá para saber como estava o pessoal. Eu sempre tive vontade de 

fazer outros cursos, além dos que já tinha feito na escola normal[...]No 

CAPS tem a psicóloga que também nos apóia, que conversava com a gente, 

pergunta como está nossa vida, o que está acontecendo em casa, como vai a 

semana. (Alice) 

O pessoal do CAPS foi me dando apoio, me ensinando as coisas. Me 

ensinaram a viver novamente, abriram as portas pra mim pra tudo na 

vida[...] Meu psicólogo do CAPS sempre me ajudou a superar meus 

medos, falava que a minha vida não seria só aqui dentro do CAPS, que eu 

tinha que aprender a viver lá fora. (Ielene) 

 

 

Reabilitar pode ser entendido como um processo de restituição do poder contratual do 

usuário, com vistas a ampliar a sua autonomia. A contratualidade do usuário vai estar 

determinada pela relação estabelecida pelos profissionais que o atendem, ou seja, se esses 

profissionais usarem do seu poder para aumentar o poder do usuário ou não, denominado na 

prática como emprestar poder contratual. Durante o processo deformação profissional, há que 

aprender que algumas vezes é necessário utilizar o prestígio, a delegação social, o saber 

reconhecido pela sociedade aos profissionais, para possibilitar relações e experiências 

renovadas aos usuários (BARROS; OLIVEIRA; SILVA, 2007). 

Para uma reabilitação efetiva a construção de vínculo e a afetividade entre 

profissionais e usuários deverão estar sempre presente. Fica notório nesta que o serviço tem 

buscado incentivar os usuários a ampliar sua rede social, o que pode facilitar a construção da 

autonomia, da cidadania e da reinserção social (MIELKE et al., 2011). 

Em relação ao desempenho dos profissionais no tocante a reabilitação psicossocial dos 

usuários a experiência do profissional Evandro, merece destaque pois a fala abaixo mostra 

esse caminho e esse esforço: 
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Nós, enquanto profissionais de saúde, temos o poder de contrato, o poder de 

barganhar, o poder de ir na sociedade, de ir lá na feira, de ir lá no clube, de 

ir junto a uma AMDE, nós temos esse poder de contrato, essas pessoas, 

muitas delas tem, mas algumas o perderam por conta da institucionalização, 

por conta dessa questão da segregação, e chegando no CAPS a gente 

precisa despertar esse poder de contrato dessas pessoas emprestando o 

nosso poder de contrato pois segundo o próprio Roberto Tycanori: “O 

profissional de saúde mental ele precisa emprestar o poder de contrato a 

esses usuários que perderam este poder, para reconfigurar e ressignificar 

esse poder na própria sociedade”. (Evandro- Caderno de Campo) 

 

De acordo com o autor citado na fala acima, em uma de suas obras “Contratualidade e 

reabilitação psicossocial”, este descreve que é imprescindível que o CAPS ofereça meios para 

que os sujeitos interajam na sociedade e que este serviço também possibilite ao usuário 

reconstruir suas relações e vínculos em seu meio social, para que ele não se torne dependente 

deste único tipo de serviço, mas sim que ele conheça os variados espaços na sociedade. Nesse 

sentido, os usuários serão mais autônomos e quanto mais dependentes forem mais irão 

ampliar as suas possibilidades de estabelecer novas normas e nova ordem para suas vidas 

(KINOSHITA, 2001). 

Para Saraceno (2001), a construção da cidadania, bem como a restituição desta 

contratualidade acima discutida, nos âmbitos da rede social, da moradia e do trabalho como 

valor social, são os eixos norteadores do processo de reabilitação psicossocial. Tendo como 

finalidade a ampliação dos espaços de negociação para a realização das trocas sociais, afetivas 

e materiais, os profissionais de saúde mental devem estar atentos e direcionarem esforços no 

que se refere a esses aspectos. 

Logo, o cuidado aos sujeitos em sofrimento psíquico necessita ser visto por visões 

contundentes com o conceito ampliado de desinstitucionalização, com a expansão para o 

campo das inúmeras esferas da vida do sujeito. Isto indica a necessidade de mudanças no 

conceito de saúde, indicando a necessidade de um atendimento ampliado e baseado na 

intersetorialidade (NASI; SCHNEIDER, 2011). 

A articulação dos serviços da rede de saúde mental com serviços de outras áreas se faz 

pertinente e necessária, já que neste campo não basta o oferecimento de dispositivos ligados à 

saúde, mas sim de setores de cultura, lazer, moradia, justiça, serviço social e trabalho, que 

possibilitem maior circulação dos sujeitos em sofrimento psíquico no espaço da cidade, 

promovendo a reinserção social e o resgate da autonomia (NASI; SCHNEIDER, 2011). 

Para Saraceno (2001), os serviços responsáveis pelo processo de Reabilitação 

Psicossocial devem centralizar a intervenção em três eixos principais: moradia, trabalho e o 

lugar das trocas sociais, a rede social. A partir desses eixos ocorre o aumento da capacidade 
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de contratualidade da pessoa, a construção da plena cidadania e firmam-se laços de inclusão 

social. 

Amarante (2007) vai nesta mesma perspectiva de pensamento. Para ele, na saúde 

mental e atenção psicossocial, o que se pretende é o estabelecimento de uma rede de relações 

entre sujeitos que escutam e cuidam, com sujeitos que vivenciam as problemáticas. Como se 

visualiza na ilustração abaixo: 

 

PROFISSIONAIS USUÁRIOS 

 

SOCIEDADE  FAMILIARES 

 

De acordo o exposto acima, fica configurado que, para se desinstitucionalizar, é 

necessário ultrapassar fronteiras sanitárias, é necessário enfrentar o desafio da 

intersetorialidade e do trabalho em rede, o que implica na adoção de modelos de atenção 

integral de base territorial. O que se pretende, então, com a Reforma Psiquiátrica daqui pra 

frente é não só de expandir serviços substitutivos, mas investir em uma rede diversificada de 

dispositivos que deem retaguarda ao usuário e às famílias no próprio território (LIBERATO, 

2009).  

O apoio social é uma das estratégias para promoção da reabilitação e inclusão social, 

beneficiando a saúde mental de todos que estão inseridos nesta rede, porque acolhe e cuida 

dos sujeitos na totalidade de corpo e mente. Por estimulara autonomia dos sujeitos, é uma 

ação de saúde que se processa no cotidiano das interações dos indivíduos, ajudando-os a 

encontrar coerência para a própria vida e para sair do isolamento e do vazio existencial em 

que se encontram. Esse apoio é encontrado nas redes sociais que proporcionam ao indivíduo 

compartilhar os problemas e expressar seus sentimentos, evidencia sua socialização e suas 

relações, acessando os recursos de apoio social (LAVALL; OLSCHOWSKY; KANTORSKI, 

2009). 

A rede de apoio constitui-se de todas as relações do indivíduo, divididas em família, 

amizades, relações de trabalho ou escolares e relações comunitárias. Permite entender o 

sujeito com tudo aquilo com o qual interage, com todos os seus vínculos no micro e macro 

espaço, ou seja, família, amigos, vizinhos, igreja, trabalho, escola, sociais, políticos, entre 

outros (LAVALL; OLSCHOWSKY; KANTORSKI, 2009). 

Nas narrativas abaixo, seguem exemplos de que esta rede de apoio, funciona e dá 

suporte ao usuário do CAPS. 
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Fiz exposições no Centro de Convivência[...] No momento as pessoas 

adquirem as telas, nas exposições, agora mesmo estão expostas lá na Vila 

do Artesão. Eu não costumo freqüentar a vila, mas tem pessoas lá que tem 

apoiado meu trabalho e estão divulgando.(Paulo) 

A vila do artesão me apoiou, a AMDE [Agência Municipal de 

Desenvolvimento Empresarial], no sentido de expor meus trabalhos. 

(Francir) 

 

  

As falas dos usuários coincidem com os resultados encontrados pela pesquisadora 

Azevedo (2010) em sua dissertação, a qual revelou através dos seus entrevistados, que a rede 

de saúde mental de Campina Grande avança nas práticas intersetoriais que apoiam estes 

usuários do CAPS e revelou que existem parcerias bem firmadas com o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), através de cursos de qualificação para o trabalho, Centro 

de Convivência, Centro Jovem Cidadão, Centro Cultural e outros setores. 

A pesquisadora acima referiu que os cursos oferecidos pelo SENAI configuraram-se 

como uma prática inclusiva ao trabalho por ter permitido que os usuários dos serviços de 

saúde mental de Campina Grande obtivessem uma profissão favorecendo a melhoria da 

autoestima e da qualidade de vida. Para os profissionais entrevistados, esta prática de inclusão 

intersetorial, viabilizada através da parceria com o SENAI, foi um grande avanço para o 

exercício da cidadania e para a atenção psicossocial. 

Uma prática intersetorial interessante e muito citada nas narrativas dos colaboradores 

foi a participação do Instituto Muito Especial, ONG apoiada pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia, que fez parceira com o SENAI. Este órgão realizou em 2011, os cursos de 

capacitação profissional para cerca de mil pessoas com e sem deficiência física e mental no 

município de Campina Grande (INSTITUTO MUITO ESPECIAL, 2012). 

 

O SENAI fez uma parceria com o Instituto Muito Especial do Rio de 

Janeiro, eles vieram para cá e fizeram as inscrições de pessoas especiais 

como surdos e mudos, da saúde mental, com deficiência física, e montaram 

uma sala no SENAI só para estas pessoas. [...] Foi através do SENAI que eu 

consegui esse meu emprego, com a parceria desse instituto, que é uma ONG 

e nos deu esse curso durante seis meses. Eu fiz o curso de operador de 

telemarketing, informática, porteiro, e através deles, deixei o currículo lá e 

fui chamado para esse meu trabalho. (Beto) 

 

O projeto fez cerca de quatrocentas capacitações em Campina Grande e incluiu ações 

como visita às empresas, realização de workshops e um monitoramento do mercado sobre as 

necessidades de mão de obra para facilitar o encaminhamento dos alunos para contratação. 

Segundo dados oferecidos no site do Instituto, os cursos foram totalmente gratuitos, inclusive 
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o material didático. O projeto ainda incluía acompanhamento psicológico, ferramentas 

adaptadas para os vários tipos de deficiência e assegurou o transporte gratuito casa-curso-casa 

para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida (INSTITUTO MUITO ESPECIAL, 

2012). 

Cabe aqui uma crítica a esta parceria do SENAI com o Instituto Muito Especial, pois 

embora tenha sido uma forma ímpar para a qualificação deste público, até então excluído de 

iniciativas desta magnitude, há de se problematizar o público-alvo para o qual foi destinada tal 

iniciativa. Foram misturados surdos/mudos, portadores de necessidades físicas e déficits 

motores, com os usuários do CAPS, todos em uma sala, como muito bem falou Beto, na sua 

narrativa acima. Sabemos que se trata de necessidades totalmente divergentes, e nos impõe 

uma reflexão se houve aqui nesta parceria, um posicionamento ético e de neutralidade frente 

às necessidades de cada sujeito. 

Uma prática intersetorial bastante elencada nas narrativas dos nossos colaboradores foi 

o convênio do CAPS com a Vila do Artesão. Esta foi tida como uma das principais práticas 

que favoreceram a inclusão social através do trabalho. A Vila do Artesão foi inaugurada em 

22 de dezembro de 2010, constituindo-se num espaço destinado à comercialização de 

produtos artesanais, no intuito de fortalecer a economia local e fomentar a geração de 

emprego e renda, e no ano de 2011, algumas ações foram tidas como destaque e reconhecidas 

nacionalmente, a exemplo da loja do CAPS e esta loja teve como finalidade inserir novamente 

no mundo do trabalho e social egressos dos serviços de saúde mental (CONEXÃO SERTÃO, 

2012).  

Uma entidade que funciona em parceria com a vila do Artesão e também citada nas 

narrativas dos colaboradores, principalmente pelas artesãs, foi a Agência Municipal de 

Desenvolvimento (AMDE), que tem como responsabilidade coordenar o programa do 

artesanato da prefeitura. Esse espaço demonstra ser um meio que as mulheres encontraram 

para administrar o bem público, participar da construção cultural, movimentar eventos em 

Campina, além de fomentar a inclusão social dos usuários do CAPS (OLIVEIRA; ARAÚJO, 

2012), 

Entretanto, embora a rede em saúde mental esteja se consolidando positivamente em 

Campina Grande, não podemos deixar de levar em consideração o Sistema Único de Saúde – 

SUS, o qual está inserido e suas contradições, pois enquanto o CAPS se afirma como espaço 

de desinstitucionalização, também é um locus de conflito e fragilidades. Pois quando tratamos 

a perspectiva da inserção profissional, há muito claramente instaurado, o conflito entre o 
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individual e o coletivo, já que quem produz fora, não pode vender seu artesanato no espaço 

interno do CAPS. Vemos abaixo na fala de Francir, como de processou tal ambiguidade: 

 

Com o tempo eu fui proibida de vender minhas peças dentro do CAPS, pois 

às vezes eu vendia pra usuários e pra profissionais e alguns não pagavam, e 

depois começaram a acontecer algumas oficinas de arte aqui dentro do 

CAPS, e ai começaram a vender as coisas que eram produzidas no CAPS, 

então eu não podia vender mais. (Francir) 

 

 

A emancipação dos usuários de serviços de saúde mental está relacionada ao processo 

de formação ativado pela inserção no trabalho. Isto é impar, no momento em que a inserção 

laboral se torna uma política de formação da pessoa nas esferas cultural, social e política, e 

abre-se o campo dos interesses, dos desejos, das trocas com o mundo, o que é bastante 

reduzido para a maioria dos usuários dos serviços de saúde mental (LUSSI; PEREIRA, 2011). 

Nesse contexto, fechar as portas do CAPS, para a comercialização do artesanato 

produzido pelos próprios usuários fora dali, produz nestes uma impossibilidade de inserção 

através do trabalho em ambiente que tecnicamente deveria promover esta inserção e inclusão 

social, o que produz no portador de sofrimento psíquico, reações e sentimentos de 

descontentamento e descrença no serviço e nos profissionais que trabalham com esta 

perspectiva. A uniformização dos discursos e práticas daqueles que trabalham nos serviços de 

saúde mental, talvez seja um caminho para que atitudes como esta aconteçam novamente. 

Não falando apenas de práticas intersetoriais, mas também na rede de apoio, composta 

por amigos, familiares, também foi citada como parte integrante deste processo de 

reabilitação e inclusão social. As redes de apoio envolvem, principalmente, a rede social 

pessoal de cada sujeito que pode ser definida como a soma de todas as relações consideradas 

significativas ou diferenciadas na sociedade. Correspondem ao nicho interpessoal do sujeito, 

como os familiares e amigos, o que contribui para o reconhecimento do indivíduo e de sua 

autoimagem. As falas acima revelam como essas pessoas apoiadoras foram significativas 

nesse processo de reabilitação psicossocial, pois ajudaram estes sujeitos, cada um com sua 

especificidade a adentrar novamente nos meios sociais e até mesmo no mercado de trabalho 

(LAVAL; OLSCHOWSKY; KANTORSKI, 2009). 

A família adentra aqui nesta rede de apoio como um elo indissociável e imprescindível 

na vida e na reabilitação do portador de sofrimento psíquico. Alguns colaboradores falaram 

abertamente de como foi importante a participação da família como apoiadora: 
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Minha irmã ela me apoiou [...]e me acompanhar, uma tia minha também 

que sempre me dizia para erguer a cabeça, não baixar a cabeça dando 

atenção e forças para me reerguer. (Beto)  

Em minha família, minha mãe foi quem mais me apoiou, ela sempre esteve 

comigo.(Alice) 

Meu esposo, meus três filhos e meu irmão, sempre souberam do meu 

problema. Todos eles me apoiavam no sentido de achar que eu devia 

trabalhar, que não era só pra ficar deitada. Pensaram inclusive em deixar, 

por exemplo, eu viajar pra eu vender minhas coisas fora, tudo isso. Eles 

me incentivam muito, minha filha fica em casa para eu sair para o 

tratamento, para vila do artesão vender meus artesanatos[...](Fátima 

Vilar) 

 

No processo de reabilitação psicossocial, não se espera que as famílias simplesmente 

convivam com aquele que já esteve em sofrimento psíquico, mas que sejam compreendidos 

em suas dificuldades para lidar com esse fato, a partir de espaços de participação, criando 

estratégias que efetivem a inclusão social destas pessoas. Nesse sentido, o que se espera é uma 

corresponsabilização, uma aliança entre todos os envolvidos neste processo: usuário, familiar, 

equipe e comunidade, para construção de estratégias reais que corroborem para um 

empoderamento do usuário (MIELKE et al., 2011). 

Nessa perspectiva, a família representa o espaço coletivo indispensável para a garantia 

da sobrevivência,desenvolvimento e proteção de seus membros, independente de seu arranjo 

ou da forma como se estrutura, possuindo uma dinâmica de vida específica(AZEVEDO, 

MIRANDA, 2009). 

Infelizmente, algumas vezes a família não é partícipe deste processo de reabilitação e 

inclusão social, e alguns colaboradores se queixaram desta ausência: 

 

Minha família não me apóia em nada, minha mãe não me dá nem um real 

para o ônibus, nem para o pão[...]quando eu tive a crise, e meu filho mais 

velho disse: - Eu mesmo não vou tomar conta de doido! E foi embora. 

(Francir) 

Na minha família não tive muito apoio, era cada um no seu quadrado [...]Eu 

estava sem acreditar em mim, eu estava esperando que alguém fizesse por 

mim, o que eu fiz pelos meus[...](Soraya) 

Não tive apoio de família, o único apoio que às vezes tenho é minha filha 

que liga e pergunta: -A senhora está tomando os medicamentos?(Ielene) 

 

 

O papel que a família desempenha no convívio com uma pessoa em sofrimento 

psíquico pode ser de revolta para alguns e, para outros, de possibilidade e esperança da 

melhora definitiva do quadro (ALVES; SILVEIRA, 2011). Nas falas acima, fica explícita a 
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revolta e distanciamento dos familiares quando vivenciaram o fenômeno do adoecimento 

psíquico em seus domicílios, o que dificultou a reabilitação e inclusão social desses sujeitos. 

O desgaste familiar é multifacetado, pois abrange questões econômicas, emocionais e 

sociais. Representa hoje um dos grandes desafios para o processo de desinstitucionalização 

para o âmbito familiar, pois, em poucos casos, há um preparo específico para lidar com as 

situações vivenciadas ou um apoio institucional adequado para que o cuidado familiar seja 

eficiente (ALVES; SILVEIRA, 2011). 

Quando os familiares compreendem o tratamento e consentem em colaborar com ele, 

estão mais propensos a cuidar do paciente de forma adequada, mas, se por outro lado, o 

portador de sofrimento psíquico não adere ao tratamento proposto, os parentes mais próximos 

tendem aficar sobrecarregados por não terem com quem dividir a responsabilidade e acabam 

se distanciando do familiar que está necessitando de cuidados (COSTA et al., 2010). 

 Outra parte integrante e importante da rede de apoio ao portador de sofrimento 

psíquico foi a religião e a crença num ser superior/Divino, como citaram os colaboradores nas 

narrativas abaixo: 

 
Atualmente, eu freqüento o centro espírita, já fui para consultas, receber 

orações, e fazia estudos também, e a gente descobre como atuam os 

espíritos na vida da gente. Hoje em dia em mudei totalmente, estou quase 

normal. Lá não dá pra ter muita amizade, pois todo mundo vai as reuniões e 

ficam escutando as palestras dos expositores, e quando termina a gente vem 

pra casa. (Alice) 

A Seicho-no-ie me ajudou muito, que tudo tem que ser agradecido. Se eu 

acordei tarde, perdi o ônibus, agradeço a Deus! Assim a minha força foi 

erguendo, assim minha mente foi desenvolvendo-se outra vez. (Ielene) 

Meu grupo da pastoral da criança também me deu muito apoio. [...]elas 

(voluntárias) iam me buscar, só pra me dar apoio, pra eu ficar 

conversando, não me deixar em casa só assistindo televisão. (Fátima 

Vilar) 

Estou segurado na religião, na igreja, essas coisas vão sair de mim e não 

vai mais vir. [...] A igreja me deu apoio só de conversa, oração, amizade 

[...] Lá eu participo do canto de gênesis de louvor, do grupo do jovem, 

faz cinco anos que estou na Igreja Congregacional, o pastor também 

conversa comigo, e o pessoal da igreja. (Alan Gonzaga) 

 

Aqui, através das narrativas, a religião assume um importante tipo de apoio social, à 

medida que não constitui a solução do problema, mas sim, uma modalidade de ajuda para o 

enfrentamento de adversidades, amenizando a dor e o sofrimento tornando-os estáveis 

socialmente (SILVA; MORENO, 2011). 

Para Silva e Moreno (2011), a prática religiosa permite às pessoas interagirem com 

outras ou em grupo, estabelecendo um contato sistemático, criando vínculos de amizade e 
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pertencimento. Dessa forma, o apoio social recebido manifesta-se através de um efeito 

benefício como expressão de saúde para as pessoas que participam das atividades. As falas 

acima demonstram esse apoio social, este vínculo de amizade, característico da religião. 

Dalgalarrondo (2007) revela que a presença da religião na vivência do sofrimento 

psíquico e a procura pelo alivio desse sofrimento se consolidam por alguma significação ao 

desespero que se instaura na vida daquele que sofre, tornando-se uma prática notoriamente 

recorrente dos familiares e portadores de sofrimento psíquico, principalmente para as classes 

mais pobres. A religião pode então ser vista como um dos meios usados para dar sentido à 

vida daquele que sofre. 

As igrejas figuram como entidades importantes. Essa busca é mediada pela expectativa 

de melhora do quadro, de evitar crises e até de cura. Representa a principal forma de apoio 

social às famílias e aos sujeitos em sofrimento psíquico que se veem perdidos e sem ajuda, em 

que os mesmos encontram algum grau de conforto em meio à sobrecarga no cuidado 

(ALVES; SILVEIRA, 2011). 

Nesse ínterim, os sujeitos envolvidos em algum tipo de atividade religiosa, como por 

exemplo, frequência a cultos, orações e leitura de textos religiosos,e que se consideram 

“pessoas religiosas”,demonstram maior bem estar psicológico e menores prevalências de 

depressão, uso, abuso ou dependência de drogas, ideação e comportamentos suicidas 

(DALGALARRONDO, 2007). 

Quando Alan Gonzaga, em sua narrativa, fala que está seguro na religião e coloca a 

seguinte afirmativa:  “Essas coisas ainda vão sair de mim e não vai mais vir”, atribui à 

religião também um caminho para cura e libertação da doença mental. Entretanto, ao assumir 

o papel de que sua doença é percebida como “Essas coisas...”  que são pensadas no âmbito da 

religião como possessões demoníacas, algo inaceitável e/ou errado, o sujeito se coloca 

também, numa situação de menos valia e autoestigma. 

Para Nunes e Torrenté (2009), viver a experiência de um sofrimento psíquico grave 

tem grandes implicações nas formas de interação social, na possibilidade de aceitação social 

e, de modo mais dramático, na produção de um estigma social. 

No estudo realizado pelas pesquisadoras supracitadas, encontramos que apesar de 

existir um enorme investimento atual em uma política nacional de saúde mental, as 

transformações culturais não acontecem na sociedade em resposta imediata a mudanças de 

legislação e, portanto, os efeitos de novas práticas de saúde mental sobre a vida dos usuários 

não são suficientemente conhecidos. Há dificuldades, inclusive, em delimitarem em quais 
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dimensões relacionais dos usuários devem ser concentrados os maiores esforços para a 

superação de processos de estigmatização (NUNES; TORRENTÉ, 2009). 

Para Machado (2007) o estigma é compreendido como aquele que aparece quando se 

considera uma especificidade, como toda a realidade, ou como um elemento superior a todos 

os outros. Neste caso, tudo o que é diferente, é visto como inexistente, inferior, feio ou errado. 

Logo, a raiz do preconceito está na rejeição da alteridade ou na consideração das diferenças 

como patologia, erro, vício. 

Pode-se perceber nas falas abaixo como se manifestaram as reações de estigma, frente 

à descoberta da doença mental de alguns dos colaboradores: 

 

Uma vez aconteceu [...] quando fui vender umas telas a um senhor, [...], ele 

encomendou, ai quando levei ele disse que tal dia me pagava e não me 

pagou. Eu não fui atrás pois fiquei sabendo por alto, que ele descobriu que 

eu tinha transtorno mental. (Paulo) 

Na rua onde eu moro, diziam que eu era louca. Coisas como: - Não mexa 

com ela não que ela é doida.(Ielene) 

Certa vez sofri preconceito, por incrível que pareça, de uma menina que 

mora perto da minha casa, ela trabalha aqui perto e não sabia que eu fazia 

parte do CAPS. Ela perguntou se eu trabalhava aqui, e disse não, que era 

usuária, e o primeiro carro que vinha, era até um carro alternativo, ela 

pegou foi embora e nunca mais conversou comigo. (Fátima Vilar) 

Teve um dia, que eu vinha ali na Praça da Bandeira, vinha um amigo meu 

que sabia que eu era usuário do CAPS, e quando eu o vi tive uma alegria 

grande, pra conversar com ele, nós éramos amigos trabalhamos juntos, 

...mas ele levantou-se rapidamente  e saiu ...e ele voltou para o mesmo 

lugar quando percebeu que eu não estava mais. Fiquei meio triste. 

(Hildeberto) 

 

 

Helman (2007) afirma que o indivíduo uma vez “rotulado” de doente mental, fica 

sujeito a uma série de sinais culturais que determinam como ele deve desempenhar o seu 

papel. Ou seja: uma pessoa mentalmente doente aprende a ser doente de uma maneira que 

possa ser compreendida por essa sociedade em particular. Porém, uma vez rotulado, esse 

indivíduo passa a depender da sociedade em geral (amigos, familiares, comunidade) para que 

possa ser (des)rotulado e dispensado do papel de doente, sendo que algumas vezes ele não 

consegue mais libertar-se desse papel. 

O estigma pode ser expresso como uma condição genérica de preconceito arraigado e 

naturalizado na nossa cultura. Esse preconceito mantém-se relacionado, principalmente, aos 

conceitos de periculosidade e de infantilidade atribuídos à loucura e a uma redução do sujeito 

à doença (NUNES; TORRENTÉ, 2009). 
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Nesse contexto, nos dias atuais, mesmo com uma política de Saúde Mental, vigente há 

mais de dez anos, que pune atos de discriminação e maus tratos através da Lei 10.216/2001, o 

portador de sofrimento psíquico ainda sofre com estas manifestações discriminatórias, além 

de carregar consigo o estigma de ser vítima de uma doença estigmatizante. Sabe-se que a 

história da doença mental está alicerçada no modelo hospitalocêntrico ocasionando nos 

usuários a exclusão social acrescida ainda de atitudes, crenças, sentimentos, preconceitos e 

estigmas gerados não só pela sociedade, como pelos próprios familiares e cuidadores 

(MIRANDA et al., 2010). 

Para muitas pessoas, apresentar um transtorno mental significa não ter mais 

capacidade nenhuma de pensar, de tomar decisões, de ter responsabilidades, enfim, de 

funcionar com autonomia. É comum essas pessoas adotarem atitudes submissas, como vimos 

na fala de Paulo, quando ele coloca que “Eu não fui atrás...”, o tratamento oferecido aos 

pacientes nos hospitais psiquiátricos quase sempre favoreciam esse tipo de postura (ROCHA, 

2010).  

O processo de estigmatização pode chegar a situações cruéis, que se aproximam do 

estágio mais radical de exclusão social, gerando a desumanização do outro como forma de 

distanciamento simbólico e produzindo gestos ou sentimentos de aniquilamento 

(NASCIMENTO, 2000). 

Nesse sentido, entende-se que o estigma afincado no doente mental, ainda se faz 

presente em nossa sociedade atual, necessitando de uma mudança urgente na forma das 

pessoas verem a loucura e a entenderem como uma condição vivencial, que necessita de 

ajuda, compreensão e respeito, uma vez que o sofrimento psíquico pode acometer qualquer 

indivíduo, nos seus mais variados contextos de vida. 

Contrapondo o que foi dito acima, cabe elucidar que com a Reforma Psiquiátrica 

houve a quebra de inúmeros paradigmas, dentre eles a forma de tratar, cuidar e reabilitar o 

portador de sofrimento psíquico. Com o atendimento nos serviços extra-hospitalares, a 

exemplo do CAPS, o preconceito está gradativamente atenuando-se, principalmente quando 

tratamos daqueles que não passaram por internações psiquiátricas. O CAPS passa a ser visto 

como um lugar de reabilitação, de passagem, que cuida de pessoas em sofrimento psíquico, 

não necessariamente loucas, ou seja, qualquer pessoa segundo um dos colaboradores poderá 

passar um dia pelo serviço. Seguem as falas abaixo: 
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Não me envergonho de ser do CAPS, pelo contrário, sou muito assumida, 

tem isso comigo não, eu sempre vou ser do CAPS, sempre vou ser usuária 

da saúde mental meu bem! (risos). (Soraya) 

Faço questão que todas as pessoas saibam que eu sou paciente do CAPS, 

que eu faço tratamento no CAPS, e que eu não sou louca e que o CAPS não 

é só pra louco [...] Tem paraibanos que num sabem o que é CAPS e moram 

aqui em Campina Grande, então faço questão, não tenho vergonha de dizer. 

(Ielene) 

Não tenho vergonha de dizer a qualquer pessoa sou usuária do CAPS! Não 

tenho, porque eu realmente faço tratamento, estou bem, faço minhas coisas, 

e costumo dizer que não rasgo dinheiro, e não me sinto triste, quando outras 

pessoas fazem o que ela fez. Para mim tanto faz se a pessoa tem preconceito 

ou não, comigo.(Fátima Vilar) 

Eu sempre fui “Eu” em todo canto que eu chego, não tenho vergonha de 

dizer que sou usuário do CAPS, isso é coisa da vida pode acontecer com 

qualquer um. (Hildeberto) 

 

Com a Reforma Psiquiátrica, reeditam-se e transformam-se muitos conceitos, posturas 

e ações terapêuticas visando resgatar quatro campos fundamentais ligados à saúde mental. 

Nesta reconfiguração, busca-se o cuidar em liberdade, reabilitando pessoas, proporcionando 

seu retorno à vida social e, principalmente, preparando-as para enfrentar os preconceitos de 

uma sociedade cada vez mais banal no tocante ao convívio social (MIRANDA et al., 2010). 

Esse salto qualitativo, proporcionado pela Reforma Psiquiátrica, abre a possibilidade 

de novas perspectivas de intervenção e tratamento, em que se pode sublinhar os contornos da 

invisibilidade da doença mental, reconhecendo sua visibilidade, isto é, sua existência, o que 

implica a necessidade de tratamento e de apoio pela rede familiar ao portador de sofrimento 

psíquico (MOREIRA; MELO, 2008).  

Nesse contexto, é possível que torne visível o sofrimento que é invisível, quem está 

doente se sentirá mais compreendido e respeitado e não estigmatizado.Não tendo mais que 

esconder seu sofrimento, pelo simples medo de não ser compreendido. Logo, mais pessoas em 

sofrimento psíquico poderão buscar tratamento, evitando que esta sua cronificação, com 

consequências psicossociais de exclusão e preconceito. 

Para Rocha (2010), com a Reforma Psiquiátrica, o que se busca é uma instituição em 

transformação, viva, criativa, dinâmica, que ofereça a possibilidade de trocas sociais e de 

estabelecimento de laços. É nesta perspectiva que alguns usuários se sentem motivados a 

interagir e até mesmo revelar que fazem parte do CAPS sem nenhum receio do preconceito. 

Nós só nos empoderamos, quando compreendemos e aceitamos ser um sujeito ativo, 

aprender com nossa história e não ter vergonha de nossas origens, de nossos valores culturais, 

constituídos por nossos ancestrais (BARRETO, 2008). 
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 Complementando raciocínio discutido acima, o preconceito, seja internalizado, seja 

social, ainda faz com que muitos usuários não revelem que um dia estiveram em algum 

serviço de saúde mental para receber cuidados e se tratar. 

 O tentar trabalhar, inserido diretamente na esfera das relações pessoais, exigiu, em 

muitos momentos, cautela e omissão por parte dos colaboradores, já que como citaram as 

autoras acima, ainda não há uma modificação concreta na cultura em que estes sujeitos estão 

inseridos, que vislumbre a inclusão social após a alta dos serviços de saúde mental. Não se 

pode falar em reabilitação e cura, sem colocar o sujeito em uma posição real de trabalho e 

produtividade. 

 

Eu nunca revelei, na maioria desses ambientes[ de trabalho], que eu era do 

CAPS. Porque sempre que aparece um trabalho meu, tem aquelas pessoas 

que são contra[...](Paulo) 

No último emprego que eu arrumei, eu não disse que tomava remédio. 

(Rubenir) 

Na questão de conseguir trabalho, tentei manter o máximo de sigilo, não 

cheguei a comentar, fui perguntado na entrevista se tive doença mental, mas 

neguei.(Beto) 

No trabalho também não comentei [que me tratava no CAPS], pois podia ter 

preconceito. (Alice) 

 

 

Por medo das reações negativas das pessoas, alguns colaboradores não contam que 

têm doença mental. Esta questão é a que os colaboradores mais apontam como sendo motivo 

de experimentar o estigma. Precisam esconder do outro a sua doença para que estes não os 

tratem como diferentes (MOREIRA; MELO, 2008). 

Como crítica a esta situação de „tentativa de adaptação‟ por parte do portador de 

sofrimento psíquico a uma sociedade excludente e cruel, não podemos pensar que a 

reabilitação psicossocial consiste no processo de adaptar os fracos ao mundo dos fortes, mas 

mudar as formas de agir e pensar da sociedade, para que os fortes possam compartilhar do 

mesmo cenário dos mais fracos. Esta perspectiva prevê uma reestruturação do modo das 

pessoas enxergarem seus membros mais frágeis. Isso requer atitudes concretas que produzam 

possibilidades reais, e não a adoção de medidas paliativas. São estes os movimentos 

necessários que permitem passar de uma atitude de imobilidade para a produção de sentido, 

de vida, de inclusão, de dignidade, de direito e justiça (HIRDES, 2009). 

Nesse âmbito, a sociedade pode expressar seu papel em termos subjetivos e objetivos. 

O primeiro remete à dimensão afetiva com que recebe, convive e estabelece relações com o 

portador de sofrimento psíquico. No segundo, se tenta pôr em prática o primeiro, através de 
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ações concretas que poderão trazer benefícios palpáveis à vida das pessoas, em termos de 

acesso ao trabalho, ao lazer,a espaços sociais, à contratualidade (HIRDES, 2009). 

Estes papéis sociais deverão existir para o exercício da cidadania, colocando esses 

sujeitos em uma posição de inquietação contra a opressão que a sociedade os impõe. Com 

atitudes concretas, poderá se chegar a um espaço social, onde o egresso dos serviços de saúde 

mental possa transitar e se portar livremente, sem se corresponsabilizar pelo estigma sofrido. 

Hirdes (2009) refere que a convivência do portador de sofrimento psíquico como 

cidadão na sociedade não é o único atributo desejável. Mas a convivência desprovida do 

preconceito que paira sobre a doença mental ainda nos dias de hoje aparece como um ideal 

que precisa ser conquistado. A conquista desse ideal passa necessariamente por várias 

instâncias: legislativa, política, de organização de serviços.  

Entretanto, a desmistificação da loucura precisa ser pensada não somente em termos 

macro, mas é a partir dos movimentos, das ações que são desenvolvidas no plano micro, ou 

seja, nos meios sociais e principalmente familiares e são nestes meios que se darão as 

mudanças mais significativas na vida dos portadores de sofrimento psíquico e estas 

conduzirem a saltos dialéticos que se expressam em transformações qualitativas concretas da 

vida das pessoas (HIRDES, 2009). 

Amarante (2010) coloca que com este novo protagonismo do portador de sofrimento 

psíquico, delineia-se um novo cenário da saúde mental brasileira, o „louco‟ deixa de ser um 

simples objeto da intervenção psiquiátrica, para tornar-se de fato, agente de transformação da 

sua própria realidade, construtor de novas possibilidades até então imprevistas no âmbito da 

psiquiatria. 

É neste contexto que iniciamos a discussão abaixo sobre as possibilidades e 

dificuldades encontradas para a conquista deste novo lugar social do portador de sofrimento 

psíquico. Lugar este que por muitos anos foi preenchido pela exclusão, proporcionado pelas 

formas indevidas de tratamento, nos hospitais psiquiátricos e pela descrença nas 

possibilidades de recuperação e retomada da autonomia do doente mental. 

 

5.1.3 Em busca de um novo lugar social: Possibilidades e dificuldades  

 

Dalmolim (2006) coloca que o sofrimento psíquico está envolvido com os mais 

variados aspectos da vida, com os sistemas simbólicos, a significação para o sujeito que vive e 

no contexto onde vive. A situação de sofrimento não impede, portanto, a existência de seus 
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desejos de continuar acessando a trama do cotidiano, revigorando-a, querendo viver novas 

possibilidades. 

Estar inserido na sociedade é organizar uma vida cotidiana capaz de conduzir a uma 

continuidade, em interação com os outros a sua volta e com o modo de produção da 

sociedade. O indivíduo se insere na sociedade, assimilando e participando do cotidiano da 

comunidade. As atividades do dia a dia de cada pessoa estão relacionadas com as atividades 

cotidianas de sua família, amigos, colegas de trabalho, constituindo uma trama de relações 

sociais vinculadas a estas diferentes atividades. Nessa trama, o indivíduo pode apropriar-se, a 

seu modo, da realidade e colocar a marca de sua personalidade, mantendo sua particularidade 

e construindo uma vida inserida na sociedade (SALLES; BARROS, 2009). 

Sabe-se que o fomento financeiro é imprescindível para as iniciativas de inclusão 

social através do trabalho, pois é através do trabalho, que o portador de sofrimento psíquico 

alcançará sua tão desejada independência financeira, voltando a ser um indivíduo autônomo. 

Seguem abaixo as falas dos colaboradores indicando a importância destes recursos para 

adentrar no mercado de trabalho: 

 
Meu pai me ajudou bastante financeiramente, para que eu pudesse expor 

meus trabalhos nos shoppings, em Bancos como a Caixa Econômica, na 

Justiça Federal, em hotéis, além de outros locais da cidade. (Paulo) 

Aqui no CAPS eles sempre cultivaram isso, quando tem um evento sempre 

me chamam para ajudar a vender, eles me apoiaram muito neste sentindo. 

(Fátima Vilar) 

 

Na fala de Paulo, o fomento e apoio financeiro vieram de parentes, o que é muito 

comum neste tipo de situação. Quando deixamos essa responsabilidade para os serviços, 

órgãos públicos, e até mesmo o CAPS, a ajuda geralmente vem na forma de capacitação, 

contratualidades intersetoriais para disposição de ambientes de trabalho, mas o fomento 

financeiro, para a compra de materiais, para expansão de seu trabalho é o principal entrave de 

alguns dos que tentam se iniciar, principalmente no mercado de trabalho.  

É imprescindível considerar que no processo de reabilitação a força decisiva das 

relações interpessoais é válida no interior da modificação concreta da realidade do sujeito, o 

qual não pode viver somente de relações pessoais, mas necessita de trabalho, atividade, 

material e modificações concretas da cultura. Logo, o trabalho tem uma posição de destaque 

no processo de reabilitação, pois não é possível falar em cura, sem trabalho, já que este 

estrutura a existência humana e social (LUSSI, PEREIRA, 2011). 

A emancipação dos usuários de serviços de saúde mental está relacionada ao processo 

de formação ativado pela inserção no trabalho. Isto é, no momento em que a inserção laboral 
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se torna uma política de formação da pessoa nas esferas cultural, social e política, abre-se o 

campo dos interesses, dos desejos, das trocas com o mundo que é bastante reduzido para a 

maioria dos usuários dos serviços de saúde mental (LUSSI, PEREIRA, 2011). 

Entretanto, para encontrar este lugar social através do trabalho, o portador de 

sofrimento psíquico esbarra em dificuldades como a falta de fomento financeiro, para investir 

em iniciativas criativas, que caracterizam a inclusão social. Vemos nas falas abaixo esta 

dificuldade muito bem enaltecida. 

 

A principal dificuldade que enfrentei para retomar minha vida [...] foi 

financeira. Na época que comecei a estudar arte, era difícil comprar uma 

tela, comprar material para fazer o curso e eu não tinha apoio. (Paulo) 

Não tinha dinheiro pra comprar material para fazer minha arte, então, eu ia 

catar lixo mesmo [...] A principal dificuldade para eu me reerguer foi a 

questão financeira, a questão da saúde, depois a questão do preconceito, 

que foi grande [...]. (Francir) 

Eles [profissionais do CAPS]nos apóiam , mas de ajuda financeira eu não 

tive de ninguém não. (Alan Gonzaga). 

 

Para tentar sanar este tipo de dificuldade, uma das alternativas que está sendo abarcada 

na rede de saúde mental de Campina Grande é que os usuários dos serviços de saúde mental 

trabalharem na perspectiva da economia solidária. 

A economia solidária remete a uma oportunidade de crescimento interno bastante 

focado em economias incipientes e comunidades de baixa renda ou de pouca expressão 

econômica. A economia solidária articula o desenvolvimento socioeconômico nas regiões em 

que têm sido aplicadas, proporcionando distribuição de renda e inclusão social às classes de 

baixa renda, desempregados e empobrecidos (HESPANHA, 2011). 

Para Zart et al. (2009), a economia solidária eclode como uma alternativa para aqueles 

que estão fora do mercado formal de trabalho e justamente diante de suas necessidades e 

vontades individuais, que, somadas a pares de objetivos comuns, temos um agir coletivo de 

cooperação mútua. 

Evandro, através de sua fala, nos explica como funciona essa economia solidária entre 

os que fazem parte das oficinas de geração de renda e da Vila do Artesão: 

 

E assim a gente foi construindo isso ao ponto que produzimos peças 

acabadas, com acabamento perfeito, bem elaboradas. E que destino dar a 

essas peças? E a gente se perguntava ao próprio grupo, não essas peças a 

gente podia estar botando pra vender lá fora, então vamos buscar lá fora 

que lugar? Uma praça, uma feira que espaço? E a gente foi construindo 

isso, a priori fizemos eventos em museu, fizemos eventos em praças públicas. 

E, isso foi instigando na verdade o usuário e sendo valorizado pelo que eles 
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estavam produzindo, porque infelizmente, ainda tem um sintoma da 

revolução industrial na questão da produção: “O ser produtivo, o ser que 

produz, tem um valor!”. Então, esse valor agregado ao produto produzido 

por eles, faz com que ele se insira na própria sociedade, seja reconhecido 

pelo que está produzindo. E, assim faz com que a gente leve isso a uma 

praça e depois, consiga junto a Agência Municipal de Desenvolvimento a 

AMDE aqui em Campina Grande o lugar na Vila do Artesão, que hoje é 

uma loja. Hoje tem pessoas que vendem lá, eles são autônomos nesse lugar, 

ou seja, vivem de certa forma só apoiados por nós pela coordenação da loja, 

mas eles que abrem a loja, eles fecham, eles fecham caixa, eles negociam as 

peças, eles vendem, eles prestam conta, então eles vem e trazem tudo isso 

pra uma assembléia que a gente tem todo mês. Faz mais de 10 meses que a 

gente tem uma assembléia e nela a gente discute, planeja, avalia, faz uma 

ata, temos um estatuto do grupo, e nesse estatuto foram vivenciados os 

acordos. Tudo foi negociado, foi vivenciado, foi acordado a priori e hoje 

está no papel, só foi pra o papel depois que isso foi vivenciado. Não foi algo 

imposto, foi algo construído. (Evandro – Caderno de Campo) 

 

Contextualizando o que foi dito acima, Hespanha (2010) revela que a gestão de uma 

rede colaborativa solidária deverá ser necessariamente democrática, pois a participação dos 

membros é inteiramente livre, respeitando-se os acordos firmados entre eles. Em sua 

identidade destacam-se características de gestão descentralizadora e participativa, 

coordenação e regionalização que asseguram a autogestão de cada rede. Na fala acima, fica 

evidenciado esse controle social e esta gestão descentralizadora. 

Para Caldas et al. (2011), no campo da economia solidária existe não só a consciência 

de responsabilidade pelo negócio próprio, mas também se compartilha da responsabilidade 

dos outros. Então, desenvolve-se uma consciência coletiva de nossa responsabilidade na 

viabilidade, manutenção e sustentabilidade econômica do negócio. Seria esta, então, a 

alternativa viável, para que o fomento financeiro seja viabilizado e possibilite a emancipação 

dos que estão neste impasse da falta de investimentos para concretização de seus trabalhos. 

Outra possibilidade para a conquista deste novo lugar social foi a continuação dos 

estudos. Alguns apostaram no retorno às atividades acadêmicas, ou voltaram a estudar mesmo 

como autodidatas. Vemos na fala de Alice e Ielene com foram estas conquistas: 

 

Eu fiz o ENEM, fui fazer as provas sem nenhuma pretensão de entrar. E 

quando vi que passei pra pedagogia na UEPB, fiquei mais animada, pois 

achei que poderia fazer mais do que estava fazendo. (Alice) 

Me considero autodidata, aprendi tudo pelas revistas, [...] tenho inúmeras 

revistas de todo tipo, de crochê o que você pedir, uma toalha ou uma saída 

de banho, eu sou expert, eu gosto, eu sou expert no crochê, agora os outros 

eu faço pela revista como o ponto de cruz. Aquela duas colchas que você 

está vendo uma preta e aquela fui eu quem pintei. (Ielene) 
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 Através das falas acima ficam expostas novas possibilidades para o encontro deste 

lugar social. A educação é amplamente considerada um importante instrumento 

impulsionador da transformação social. Esta foi sempre considerada uma via para a 

mobilidade social e a chave de progresso individual e social. Nesse sentido, um dos motivos 

pelos quais adultos e jovens estão voltando e/ou continuando a estudar é a real possibilidade 

de conquistar uma posição profissional melhor, bom salário e realização pessoal. Portanto, 

uma das funções da educação é formar para a vida profissional, pois o direito ao trabalho é 

uma afirmação de cidadania e inclusão social (SILVA; SOUZA, 2011). 

Para Freire (2002), nós somos os únicos seres que, social e historicamente, nos 

tornamos capazes de aprender. Por isso, somos os únicos em que aprender é uma aventura 

criadora. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz 

sem abertura ao risco e à aventura do espírito. 

A reabilitação na perspectiva da educação é entendida como o resgate de um conceito 

mais positivo sobre a saúde mental, na qual a pessoa é vista como capaz de agir, decidir, 

opinar, sofrer, alegrar-se, enfim, confrontar-se com o estigma de louco incapaz, concepção 

que o desvaloriza enquanto cidadão. Uma das possíveis formas de incluir socialmente aqueles 

em sofrimento psíquico é através da educação (MIELKE et al., 2011). 

Nesse sentido, alguns dos colaboradores, citados nas discussões anteriores, começam a 

pensar no momento da alta, pois já iniciaram o seu processo de emancipação e 

empoderamento. A alta aqui vem como uma consequencia, uma conquista, como um projeto 

de vida e de novos caminhos a serem traçados. 

A alta, na maioria doenças, é quase sempre um momento muito esperado, idealizado, 

que é compreendido em uma perspectiva também de cura. No sofrimento psíquico não é 

diferente: muitos a têm como uma possibilidade real de reconstrução da autonomia e de sua 

história de vida. Vemos abaixo, nas falas dos colaboradores, alguns projetos para o momento 

da alta: 

 

Quando eu receber alta do CAPS, eu quero estudar firme, aprender, e 

trabalhar [...](Alice) 

Quando estava bem eu recebi alta [...] Lá, as pessoas sempre disseram que 

tudo é possível, se a gente acreditar, se a gente crê, sempre me incentivaram 

a pensar positivo. Eu pensava positivo, sempre penso que a tempestade é 

grande, mas depois vem a bonança. Eu dizia:- Eu saio daqui se Deus quiser, 

vocês vão ver [...]E Deus me tirou de lá e do tratamento e estou aqui 

trabalhando. (Hildeberto) 

Quando eu receber alta daqui, acho que vou continuar trabalhando mais, 

mais, e mais. Vou continuar no meu artesanato, procurar aprender coisas 

diferentes e nem pensar que eu tive este problema. (Fátima Vilar) 
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Quando eu receber alta do CAPS pretendo voltar a trabalhar. Porque a 

gente não vive sem trabalhar. (Alan Gonzaga) 

 

Para discussão destas possibilidades, fazem-se necessárias considerações sobre as 

abordagens do empoderamento e da resiliência, e suas repercussões na vida daqueles que 

conseguem se emancipar dos serviços de saúde mental. 

As abordagens e estratégias do empoderamento (empowerment) foram sistematizadas 

originalmente nos países anglo-saxônicos, chegando ao Brasil no final da década de 1990, e 

suas primeiras formulações foram voltadas não só para o campo da saúde mental, mas 

também para o serviço social (VASCONCELOS, 2008). 

O pesquisador acima refere que sua perspectiva está centrada em estratégias de auto-

empedramento grupal e coletivo, em que se destacam os seguintes dispositivos: grupos de 

ajuda mútua, que trocam apoio emocional; grupos de suporte mútuo como projetos de cultura, 

esporte, trabalho, renda e moradia; iniciativas de defesas de direitos, podendo ser formais ou 

informais; participação nas instâncias de controle social e militância política mais ampla, 

incluindo capacitações e participação em conselhos e outras instâncias. 

Aqui, no caso específico dos colaboradores, houve estratégias lançadas 

individualmente e coletivamente. Os sujeitos participaram de oficinas de geração de renda, 

construíram uma rede de apoio que veremos mais abaixo, que possibilitou a emancipação e o 

empoderamento desses sujeitos. 

De acordo com Souza, Kantorski  e Mielke (2008) o termo empowerment diz respeito 

ao aumento da capacidade dos indivíduos se sentirem influentes nos processos que 

determinam suas vidas.Assim, numa discussão sobre redes, apoio social e empowerment, 

destacam-se o saber e o poder que os pacientes adquirem quando organizados em 

comunidades e movimentos e o quanto podem interferir tanto em suas próprias condições de 

saúde como no funcionamento dos serviços de saúde. 

Neste sentido, o empoderamento não tem estatuto próprio e é mais uma interpelação 

direcionadora de sentidos, objetivando fortalecer os anseios das classes oprimidas, 

aumentando o poder, participação e autonomia pessoal e coletiva na sociedade e nas políticas 

sociais (VASCONCELOS, 2008). Percebemos em algumas narrativas acima, a força com que 

estes colaboradores superaram a passagem pelo adoecimento mental e criaram novas 

estratégias para sua continuidade de vida lá fora. 

Trazendo para o escopo desta discussão, Almeida, Dimenstein e Severo (2010) 

afirmam que a perspectiva da desinstitucionalização implica na ampliação das estratégias de 

vida e de pertencimento de usuários para além dos serviços de saúde, bem como exige a 
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diversificação dos espaços de socialização. O empoderamento deve ser concebido não como 

transferência de responsabilidades ou mero usufruto de benefícios por usuários e 

familiares,mas como aumento da capacidade de eleição e ação. Podendo-se, então, enxergá-

los como sujeitos atuantes de políticas, por meio da corresponsabilização com diversos atores 

e do trabalho em rede entre diferentes instâncias sociais. 

A ideia de empoderamento, portanto, é heterogênea e implica a criação de estratégias 

de potencialização da força e da autonomia dos usuários e familiares envolvidos com a saúde 

mental, dentre as quais os dispositivos associativos têm lugar de destaque (ALMEIDA; 

DIMENSTEIN; SEVERO, 2010). 

Para Carleto, Alves e  Gontijo (2010), o empoderamento individual se caracteriza por 

estratégias que buscam a promoção da independência e autoconfiança através do 

fortalecimento da autoestima, capacidade de adaptação ao contexto no qual a pessoa se insere 

e pelo desenvolvimento de mecanismos de autoajuda e de solidariedade, que se refletem na 

manifestação de comportamentos saudáveis e produtivos e aumento da percepção de bem-

estar e auto-realização. 

Já o empoderamento comunitário pode ser utilizado como estratégia de enfrentamento 

da desigualdade na distribuição de recursos sociais e requer esforços macro e microssociais. 

Este processo pressupõe a redistribuição de poder em distintas esferas da vida e requer, 

primeiramente, empoderamento individual para que então ocorra a mobilização dos sujeitos, 

de forma coletiva, para a conquista de recursos que os permitam ter maior controle sobre suas 

vidas (CARLETO; ALVES;GONTIJO, 2010). 

É nesse contexto que a ideia do empoderamento cabe nas discussões em saúde mental, 

pois esta perspectiva torna-se chave para a criação de seres autônomos e sociais. O 

empoderamento aponta para uma postura ativa de fortalecimento do poder, participação e 

organização dos usuários e familiares no próprio âmbito da produção de cuidado em saúde 

mental, em serviços formais e em dispositivos autônomos de cuidado e suporte, bem como em 

estratégias de defesa de direitos, de mudança da cultura relativa à doença e saúde mental 

difusa na sociedade civil (VASCONCELOS, 2008). 

Percebemos, pois, através das narrativas dos colaboradores o quanto eles já 

conseguiram se empoderar. Sabe-se que o trabalho e o estudo os auxiliou neste processo de 

empowerment, pois muitos produziram em si, autoconfiança e possibilidades reais de 

mudança e conquista de seu novo lugar social. Entretanto, nos deparamos com uma grande 

dificuldade, evidenciada nas narrativas de alguns dos colaboradores: a dificuldade de 

desvincular-se do CAPS. 
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Sabe-se que o tratamento oferecido no CAPS desloca-se do sintoma para a 

singularidade de cada paciente, contextualizando-o com sua história, sua cultura, sua vida 

cotidiana, o que constrói um processo que facilita ao indivíduo o exercício de sua autonomia e 

funções na comunidade, otimizando suas possibilidades com uma estratégia individual 

(SALLES; BARROS, 2009). 

 Entretanto, este fenômeno da dificuldade de desvincular-se do CAPS é justificado na 

perspectiva de que alguns dos usuários e até mesmo profissionais, inconscientemente, repetem 

a lógica manicomial, e no lugar do tratamento, que deveria ser pautado na reabilitação 

psicossocial e posteriormente na alta, constroem um lugar imaginário que passa a ser 

acolhedor, de „maternage‟, e que coloca o sujeito em uma posição de pouca autonomia, sem 

muitos contextos e ambições futuras (VENTURINI, 2010).  

Sabemos, nesse contexto, que para um processo de desinstitucionalização e posterior 

inclusão social, o sujeito necessita se empoderar para construir sua própria história de vida. 

Seguem alguns relatos que evidenciam essa realidade de insegurança por parte dos 

colaboradores. 

 

Alta pra mim é uma palavra muito forte, porque eu nunca imaginei chegar a 

esse ponto[...]eu não sei se estou preparado para receber alta neste 

momento, até agora eu não sei como é que vai ser. (Paulo) 

Eu vou ficar um pouco desanimado quando eu receber alta, por que eu 

gosto muito do CAPS, pois eu gosto muito das atividades do CAPS, e dos 

amigos que tenho lá. (Rubenir) 

A minha alta do CAPS está acontecendo agora, ia acontecer segunda-feira 

passada e eu disse que não, que não era hora ainda, [...]eu gosto muito de 

está perto deles, porque na verdade é o meu mundo. Eu não gostaria de ter 

que me afastar deles, não estou falando de equipe,estou falando dos 

usuários. (Soraya) 

O momento da alta para mim foi a mesma dor do dia da minha separação[ 

...]foi como se fosse uma morte, pra mim aquilo ali. [...] Lembro que eu 

passei mal quando sai do CAPS, passei uns 15 dias, [...] tomei remédio em 

dobro, pra ficar bem, é como um alcoólatra que bebe pra esquecer, assim 

era eu, o CAPS nunca soube disso!(Ielene) 

 

 

Segundo as autoras Salles e Barros (2009), as conseqüências devastadoras do 

adoecimento mental,  leva a pessoa com transtorno psíquico a ser desvalorizada e excluída em 

seu contexto social. Entretanto, no cotidiano destes usuários, aparecem diversas ocupações 

que estão presentes em seu dia a dia e que lhes conferem um lugar social. Nas falas dos 

colaboradores acima, faz-se a observação que este lugar social conferido foi o CAPS, e alguns 

dos sujeitos ainda não sabem como se desvincular deste lugar social tão bem adaptado e 
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aceito de paciente, de usuário do CAPS. Esta situação de dependência e o medo de enfrentar a 

realidade, que é a inegável alta, causa em muitos dos colaboradores, uma sensação de 

despreparo e desconforto. Configurando, portanto, que a alta que era – em outros contextos de 

doença - para ser tratada com muita alegria e ansiedade - torna-se algo possível de ser adiado, 

e até não idealizado.  

Necessita-se, neste caso, trabalhar com estes sujeitos, empoderá-los e torná-los 

indivíduos autônomos, que enfrentem este momento com muito ânimo, pois fica intrínseco o 

medo de enfrentar a realidade e quebrar as barreiras impostas pelo estigma da doença mental.  

Para isto acontecer, é necessário que além das redes sociais construídas intramuros – CAPS - 

sejam aumentadas as diversas redes de apoio constituídas por inúmeros atores sociais, 

profissionais, e pela intersetorialidade. 

Outra dificuldade que se observa e está e é considerado um retrocesso da perspectiva 

do empowerment é o autoestigma, que alguns portadores de sofrimento psíquico tem em 

relação a si.  Percebemos nas falas dos colaboradores abaixo, um conformismo com o que já 

se tem, com o não querer tentar ir mais além, configurando a passividade nas tentativas de se 

desinstitucionalizar. 

 

Eu acho que pra quem tem transtorno mental fica meio difícil para se entrar 

no mercado de trabalho. (Rubenir) 

Eu sei que estudar eu não consigo mais, porque acho que já chegou meu 

limite,  já dei o que tinha que dar. Então, vou parar por aqui e essa função 

que estou exercendo hoje de Porteiro. (Beto) 

Hoje depois que tudo aconteceu, eu me sinto um pouquinho fraco. A mente 

ficou complicada [...] emprego é muito difícil de arrumar, se a pessoa não 

tiver uma ajuda a pessoa não arruma emprego[...] Eu acho que devia ter 

uma conversa do CAPS com o INSS, para eles terem compreensão pra 

encostamento, pois é muito difícil pra pessoa encostar hoje em dia. (Alan 

Gonzaga) 

 

 

O autoestigma, definido como o estigma internalizado, ou seja, um sentimento de 

estigma em relação a si mesmo como doente mental, o que, por sua vez está associado a uma 

sensação de “despotencializacão”, que é uma característica das doenças mentais em geral. No 

tocante a este fenômeno, o doente mental passa a sentir-se inútil, incapaz e, associados ao 

estigma e ao autoestigma, são desenvolvidos comportamentos de vergonha, isolamento, e 

manutenção da doença em segredo, por conta da imagem pejorativa que esta traz, associada à 

loucura (MOREIRA; MELO, 2008). 

Freire (2002) cita que ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de 

forma neutra. Não se pode estar no mundo de luvas nas mãos constatando apenas. A 
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acomodação em si é apenas caminho para a inserção, que implica decisão, escolha, 

intervenção na realidade. 

Tercemos aqui uma crítica ao posicionamento de Alan Gonzaga, quando coloca que se 

“deveria ter uma conversa do CAPS com o INSS”, aqui a intersetorialidade e o poder de 

contrato que tanto defendemos ao longo desta pesquisa, não poderia existir, já 

impossibilitariam que este sujeito vivesse dignamente e conquistasse o seu novo lugar social. 

Esta situação é sem dúvidas uma contradição da desinstitucionalização proposta por 

Venturini (2009), que defende a “retomada subjetiva” do portador de sofrimento psíquico, 

onde tal responsabilidade não deverá ser mais do CAPS, do médico psiquiatra ou da família, 

mas do próprio usuário, está a responsabilidade de tocar sua própria vida, e tal processo 

oferece ao sujeito a oportunidade de alcançar uma nova motivação de vida.  

Segundo Hirdes (2009) o ato de desinstitucionalizar-se é a possibilidade da 

recuperação da contratualidade, através das trocas sociais, e da obtenção da cidadania social. 

Será discutido abaixo como se comporta este processo de desinstitucionalização. 

 Venturini et al. (2003), diz que o conteúdo verdadeiro para o resgate da autonomia se 

baseia em criar os pressupostos para o exercício da contratualidade social, ou seja, tornar o 

sujeito capaz de ser cidadão, reconhecer-se como parte de um processo social e poder 

desempenhar um papel de protagonista. 

Não se pode fazer desinstitucionalização, senão a partir da singularidade dos 

indivíduos. Das práticas diversas: fazer, inventar, representar, reconstruir as relações entre 

esferas que tendem a autonomizar-se (ROTELLI, 1990).   

Para os colaboradores abaixo, suas vidas foram reeditadas, reconstruídas e até mesmo 

reinventadas, e através do trabalho e da melhoria da autoestima e autovalorização, muitos dos 

colaboradores se identificaram como cidadãos autônomos novamente: 

 

Atualmente no trabalho estou firme, [...] e graças a Deus, estou sendo 

respeitado. (Beto) 

Eu estou aqui na vila do artesão desde outubro de 2011, e isso me ajudou 

pra caramba[...]. Eu tomo meu banho de manhã, passo meu hidratante, uso 

um protetor solar, boto um batom e venho trabalhar bem cheirosa. Voltei a 

viver, e se eu te falar que foi fácil, te digo que não foi, a retomada foi difícil. 

(Soraya) 

Depois do CAPS fui ficando melhor, abri uma lojinha na minha casa. 

Compro roupa também em Santa Cruz [Cidade do Interior de 

Pernambuco] e revendo. Vendo os meus artesanatos também na vila do 

artesão, e quando eu viajo com meu irmão que tem um parque de diversão, 

levo meus cachecóis e penduro lá numa ombreira e num cabide, e vendo 

também. Meu artesanato, meus cachecóis,já foram até para o Paraná,. 

[risos]. (Fátima Vilar) 
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Eu pensava positivo, sempre penso que a tempestade é grande, mas depois 

vem a bonança. Eu dizia:- Eu saio daqui se Deus quiser, [...] E Deus me 

tirou de lá e do tratamento e estou aqui trabalhando. (Hildeberto) 

 

Para Venturini (2010), a desinstitucionalização pode ser entendido como um 

pensamento crítico, da prática em contraposição à abstração, é uma forma de conhecimento 

que se propõe à transformação do real, opera em prol de uma racionalidade, é sempre aberta 

para uma rigorosa autocrítica, o que configura um resgate de sua cidadania. 

Amarante (2010b) afirma que o conceito de cidadania dos doentes mentais, se 

relaciona à ampliação dos direitos sociais, jurídicos e políticos dos mesmos. Trata-se, acima 

de tudo, de ampliar ou diversificar um prático trabalho de desinstitucionalização, o próprio 

conceito de cidadania, no sentido de admitir a pluralidade desses sujeitos, com suas 

diversidades e diferenças num mesmo patamar de sociabilidade. Trata-se, ainda, de dar-lhe o 

real direito ao cuidado, recebendo ajuda em seu sofrimento, em sua positividade e em sua 

possibilidade de ser sujeito de desejos e projetos. 

Para o enfermeiro Evandro, profissional que contribuiu para esta 

desinstitucionalização dos usuários, o segredo foi apostar nas potencialidades, foi ter a 

capacidade de ir mais além, como está colocado nessa sua fala abaixo: 

 

O segredo é a gente observar o lado bom das pessoas, o que eles tem de 

bom. As vezes a gente só percebe o sintoma, o ruim, a coisa ruim, e não 

percebe o que ele tem de bom. O usuário de saúde mental, muitas vezes é 

visto por isso, é o doente mental, é o louco, ele não tem condição, ele não 

tem condição de fazer isso [...] Mas o que é que ele tem de condição? Talvez 

ele não tenha condição de dirigir um carro, mas talvez ele tenha condição 

de fazer a limpeza dos bancos do carro não é verdade? [...]As vezes a gente 

coloca muito os nossos conceitos a frente achando que o outro não tem 

condição porque a gente só quer do jeito que a gente deseja, nosso desejo as 

vezes não é do outro, e a gente não tem que desejar pelo outro, a gente tem 

que acolher o desejo do outro, eu acho que esse é o diferencial. Então, isso é 

muito bom, saber que eu não sou apenas o fazedor, mas eu consegui passar 

o que eu sabia e eles se segurarem nisso e a partir desse conhecimento, se 

segurarem e dá de conta de assumirem esse lugar, ter essa autonomia. Eu 

acho que melhor de que fazer, é fazer com que o outro consiga fazer, eles 

vão conseguir, eu tenho certeza disso. (Evandro- Caderno de Campo) 

 

 

Após ler este trecho da narrativa deste profissional, nos remeteu ao pensamento o texto 

de Ricardo Ayres, no qual o autor revela o conceito de fusão de horizontes e o define como 

um meio de produção de compartilhamentos, de familiarização e apropriação mútuo do que 

até então era desconhecido no outro.  Para Ayres (2007), não basta fazer o outro falar sobre 

aquilo que sabemos que é relevante saber. É preciso também ouvir o que o outro mostra ser 



131 

 

indispensável que ambos saibamos para que possamos colocar os recursos técnicos existentes 

a serviço dos sucessos práticos almejados. 

Segundo Ayres (2007), perguntas simples como “O que você acha que você tem?” ou 

“O que você pensa que pode ser feito por você?”, podem ser excelentes estratégias para 

desencadear a fusão de horizontes entre profissionais e usuários, porquanto permitirá 

aproximar as racionalidades práticas e instrumentais de que se vai precisar dispor para realizar 

o encontro cuidador.  

Por fim, o autor supracitado complementa que o projeto de felicidade é no modo como 

se expressa, uma totalidade compreensiva, é aquilo que move e identifica as pessoas em seu 

existir concreto, é o pano de fundo que confere contornos a identidades, valores, vivências dos 

sujeitos. É o todo que dá sentido a uma parte, sem que o todo seja absoluto, nem a parte 

definitiva. Sabe-se que a realidade não está toda contida ali e que aquela é apenas uma entre 

outras expressões possíveis da realidade, mas há uma verdade ali que, naquele momento, 

entre o compartilhamento e a ação (AYRES, 2007). 

Para Rotelli (1990), nos serviços de saúde mental, os profissionais devem colocar em 

movimento estas trocas sociais bloqueadas, capazes de recolher e valorizar os sujeitos, 

desinstitucionalizando por paradoxo, os sintomas, os símbolos, os sentidos plurais do 

paciente. Logo, este profissional deverá ser capaz de aceitar este desafio da complexidade dos 

múltiplos planos de existência, não reduzindo o sujeito à doença, à comunicação perturbada, 

ou ao automatismo do corpo ou do psíquico, mas reinscrevendo-o no corpo social 

Estes conceitos se encaixam no conceito ampliado de desinstitucionalização proposto 

por Venturini (2010), uma vez que para ele, o portador de sofrimento psíquico, torna-se 

protagonista de sua cura de sua própria história, considerando os próprios pontos de força e de 

fraqueza, as oportunidades e os aspectos problemáticos de sua vida pessoal, reconhecendo o 

valor da competência adquirida com a sua própria experiência de vida. 
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Capítulo 6 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Após a realização desta pesquisa, pudemos amplamente compreender a complexidade 

do processo de Reforma Psiquiátrica que vem sendo construído desde a década de 1970 no 

Brasil. Inúmeros foram os avanços e entraves, arraigados a este processo de mudança, que se 

reedita a cada pesquisa, a cada história contada pelos atores envolvidos. 

 A Reforma Psiquiátrica se revela por si só, como um dos mais importantes processos 

de mudança micro e macro política em nosso País. E esta pesquisa revela o quanto avançamos 

na esfera das políticas públicas e dos serviços substitutivos, mas demonstra também, o quanto 

precisamos avançar, principalmente na esfera micropolítica correlacionada ao cuidado e ao 

estigma construído por nós mesmos para com a pessoa que apresenta sofrimento psíquico. 

 Por se tratar de um estudo que utiliza a História Oral, tivemos um papel de registro de 

tudo que foi dito e não dito, transcriando, dando emoção e vida às narrativas dos 

colaboradores envolvidos nesta pesquisa. 

 Percebemos, através das narrativas, o quanto foi sofrida a trajetória do portador de 

sofrimento psíquico, esta começando desde a infância. Cada um mostra de maneira singular 

histórias de dor, abuso, violência, miséria, fome, dentre outros. Fatores estes que contribuíram 

para o desencadeamento das crises, e, ligado a tudo isso, o preconceito se inicia, numa 

trajetória sem fim na vida desses sujeitos. 

 As dores que desencadearam o sofrimento tiveram origem em famílias 

desestruturadas, em situações de desemprego e pobreza, na violência sexual infantil, e nos 

constantes danos físicos por maus tratos de seus aliciadores, bem como nas histórias de 

gestações precoces e indesejadas. Os episódios de abandono repetidos nas narrativas, também 

demonstraram o sofrimento que estes indivíduos enfrentaram ainda crianças,  o que contribuiu  

para formação de pessoas mentalmente vulneráveis. 

 Depois deste sofrimento vivencial, eclodiu a crise como um sinal de fragmentação, de 

algo que não ia bem na vida desses sujeitos e situações dolorosas foram desencadeadoras de 

momentos de sofrimento intenso,que colaborou para uma ruptura das relações familiares ou 

sociais, levando essas famílias e esses sujeitos a procurarem ajuda em vários serviços, desde 

os religiosos, até os sanitários. 

Neste ímpeto começou a peregrinação por ajuda. Nas narrativas, houve procura pelos 

mais variados tipos de serviços, como a Emergência Psiquiátrica, o hospital psiquiátrico, o 

CAPS e até mesmo os serviços religiosos. Percebemos através desta pesquisa, que no início 

da crise a família muitas vezes se viu perdida, sem saber ao certo onde levá-los.  Houve 
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caminhos percorridos mais árduos que outros, pois alguns chegaram a ser internados, 

alimentando um ciclo vicioso de internações psiquiátricas, denominado de “revolving door”. 

Outros de início já procuraram os serviços substitutivos, que acolhiam a crise como a 

emergência psiquiátrica e o CAPS III, entretanto alguns ainda enveredaram pela ajuda dos 

serviços religiosos como forma de cuidado, até chegarem à conclusão de que seria necessário 

também, um suporte de um serviço de saúde mental. 

O preconceito sofrido no início da trajetória do portador de sofrimento psíquico 

começou a ser instituído principalmente na família, o medo do desconhecido e a indiferença 

foram sentidos pouco tempo depois do desencadeamento das crises pelos nossos 

colaboradores, o que demarcou mais um sofrimento intenso a ser enfrentado. 

 A descoberta do CAPS como um lugar de apoio, tratamento e reabilitação foi 

significante e imprescindível para estes sujeitos reeditarem suas vidas. O CAPS promoveu 

acolhimento, cuidado, formação de vínculo, escuta atenta, além de promover a ressocialização 

e reabilitação através das oficinas terapêuticas. Nas narrativas, observamos uma crítica que os 

colaboradores deste estudo fizeram sobre o serviço, quando relatam que as músicas, a forma 

como eram elaboradas e realizadas as oficinas funcionavam como dispositivos massificados e 

repetitivos. O que chegamos à conclusão no tocante ao desenvolvimento das oficinas 

terapêuticas, que o Projeto Terapêutico Singular não estava sendo proposto de acordo com as 

reais necessidades e particularidades de cada usuário, além da avaliação para alta das oficinas 

não estar sendo realizada continuamente. Percebemos isto quando uma das usuárias resolveu 

sair por conta própria da oficina e, segundo a mesma, se continuasse ali não iria evoluir, se 

emancipar, e é justamente isto que é idealizado pela desinstitucionalização. 

O CAPS teceu uma rede de apoio e promoveu a intersetorialidade como inúmeros 

órgãos municipais e até mesmo federais que favoreceram a inclusão social destes sujeitos. O 

empréstimo do poder de contrato, foi um catalisador da inclusão social e denotou que o 

interesse pessoal deste profissional que atua no CAPS III foi um diferencial no cuidado 

voltado para a reabilitação psicossocial e emancipação dos sujeitos que estavam em 

tratamento. Como partícipes desta pesquisa percebemos através das ações deste enfermeiro, 

que mesmo tendo atuado por anos na Saúde Mental, poderíamos ter feito algo a mais pelos 

usuários que por nós passaram. E sentimos que o cuidado em saúde mental, estará sempre 

inacabado, e este é passível de mudanças e melhorias qualitativas, mas estas só serão 

concretizadas se houver motivação pessoal e muita resiliência, para superar os entraves da 

rede, da intersetorialidade e dos próprios usuários. Sendo assim, todo processo de troca, a 

exemplo do cuidado em saúde mental, deverá criar as possibilidades para a sua própria 
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produção ou a sua construção. Pois, para Freire (2002), é no domínio da decisão, da liberdade, 

da ruptura, da opção, que se impõe a responsabilidade. 

A rede construída para dar suporte aos usuários do CAPS foi composta pela Agência 

Municipal de Desenvolvimento (AMDE) que fez parceria com a Vila do Artesão e 

disponibilizou um box para a venda de artesanatos produzidos pelos usuários do CAPS, pelo 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) que fez uma parceria com o Instituto 

Muito Especial, uma Organização não-governamental do Rio de Janeiro e promoveu 

inúmeros cursos para a capacitação dos usuários para adentrarem no mercado de trabalho. 

Tercemos uma crítica a esta parceria, uma vez que o público-alvo de perfis tão distintos foi 

“aglomerado” em uma sala, sem dar reais possibilidades para atendimento individual desta 

clientela, promovendo assim, talvez, mais um espaço de exclusão. 

A rede social composta por familiares, amigos, profissionais do CAPS, igreja, também 

foi importante nesta trajetória, pois estes serviram como apoiadores neste processo de 

desinstitucionalização, valendo salientar que o fanatismo religioso por vezes atrapalhou neste 

processo de reabilitação, pois a igreja que apoia, também pode dificultar o tratamento, 

fazendo interrupções irresponsáveis das medicações e culpabilizando o portador de 

sofrimento psíquico de ser portador de uma doença errada e até mesmo demoníaca. 

Sabe-se que a inclusão social desses sujeitos foi fundamental para eles voltarem a ter 

acesso aos meios sociais, como trabalho, escola e outros ambientes e o mais interessante de 

tudo isso foi perceber a capacidade resiliente de cada um, a força para se reerguer, e se 

recolocar como sujeito produtivo na sociedade, mesmo com estigma de doente mental taxado 

pelos que os rodeavam. E mesmo com a presença do estigma em suas vidas, eles não 

deixaram de frequentar os cursos oferecidos pelos órgãos parceiros do CAPS, não deixaram 

de estudar, de trabalhar e de adquirir sua autonomia de volta. 

Este estigma sofrido depois da chegada ao CAPS foi sentido na pele e com muita dor 

quando vivenciavam os fenômenos da exclusão, do ser taxado como louco, ou de um ser 

incapacitado, por uma sociedade cruel e preconceituosa. Entretanto, quase todos os 

colaboradores elaboraram suas estratégias de enfrentamento e superação deste estigma, 

criando estratégias para adentrar no mercado de trabalho e para fortalecer sua resiliência. 

Infelizmente, a estratégia mais utilizada para se reinserir no mercado de trabalho foi a omissão 

de que um dia estiveram no CAPS ou fizeram algum tipo de tratamento psiquiátrico, o que 

nos leva a uma reflexão de que o estigma ainda se faz presente e muito afincado em nossa 

sociedade, mesmo com a vigência da Lei 10.216, desde 2001. 
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Perbemos também nesta investigação a presença das ambiguidades presentes nas ações 

desenvolvidas no CAPS, pois enquanto ele se torna um ambiente de desinstitucionalização, 

também é cenário de conflitos, de limites, e que nem sempre conseguiu dar resolutividade no 

âmbito da atenção. Percebe-se aqui o problema do conflito entre o individual e o coletivo, 

pois quem produz fora não pode vender seu artesanato intramuros CAPS, o que denota, uma 

inabilidade dos profissionais que lá atuam, de permitir que os usuários se responsabilizem e 

assumam essas ações de cuidado. 

Outro entrave relatado pelos colaboradores foi a falta de fomento financeiro para as 

mais diversas iniciativas de inclusão social. Entretanto, nesta pesquisa foi apontado o norte da 

economia solidária, que proporciona o aumento da autonomia dos sujeitos envolvidos e cria 

espaços para uma gestão descentralizadora e participativa, favorecendo o controle social, no 

qual se compartilha da sua responsabilidade e da responsabilidade dos outros. 

Quando colocamos a questão da alta, muitos dos colaboradores apontaram 

expectativas boas, e através das iniciativas de capacitação, proporcionadas por ações 

intersetoriais do CAPS, alguns estão empoderados, e preparados para a alta e a 

desinstitucionalização no sentido mais ampliado. Venturi quando remete a questões da 

desinstitucionalização no sentido ampliado, aposta neste real aspecto, o da autonomia do 

sujeito, em que este sujeito recria e se apropria novamente de seu lugar social.  

As estratégias utilizadas por estes sujeitos foram muitas, eles fizeram um verdadeiro 

malabarismo, para se chegar a este lugar social. Alguns para se empoderar contaram com a fé 

e a sua religião, outros foram extremamente resilientes, alguns tiveram apoio da família, mas 

quase todos de um jeito ou de outro conseguiram se emancipar. 

 Como foi dito acima, “quase todos” conseguiram se empoderar. Entretanto, houve um 

achado interessante nesta pesquisa, o que nomeamos de contradição da desinstitucionalização, 

que foi a dificuldade que alguns usuários tiveram de desvincular-se do CAPS. Este fenômeno 

acontece quando os profissionais do serviço, inconscientemente, repetem a lógica manicomial 

e constroem um lugar imaginário que passa a ser acolhedor, de „maternage‟, e que coloca os 

sujeitos em uma posição de pouca autonomia, sem muitos contextos e ambições futuras. 

Alguns dos colaboradores referiram um sofrimento intenso apenas no fato de pensar em ter 

alta do serviço. 

 Outro achado importante nesta pesquisa foi o autoestigma como um impossibilitador 

da desinstitucionalização, pois ao passar por este sentimento de estigma internalizado, o 

portador de sofrimento psíquico sente-se inútil e incapaz de desenvolver qualquer atividade 

laboral e, associados ao autoestigma,foram desenvolvidos comportamentos de vergonha, 
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menos valia, e manutenção da doença, por conta da imagem pejorativa que esta traz, 

associada à doença mental. Quando dotado de autoestigma o sujeito fica menos propenso a se 

empoderar e, consequentemente, se emancipar do serviço. 

 Por fim, um dos achados mais favoráveis desta pesquisa foi a possibilidade da 

desinstitucionalização no sentido ampliado, devido à conquista da autonomia que esses 

sujeitos conseguiram. Muitos revelam que não foi fácil, mas alcançaram seu novo lugar 

social. Alguns esforços aqui se fizeram necessários e a resiliência e a crença em si foram 

imprescindíveis para que estes sujeitos voltassem a ter o controle de suas vidas.  Percebemos 

neste âmbito o esforço sobre-humano que estes sujeitos fizeram para reconquistar este novo 

lugar social, o que me cativou e motivou desenvolver pesquisas mais aprofundadas neste 

aspecto. 

E com essas considerações é possível inferir que, a desinstitucionalização no sentido 

ampliado da palavra, corrobora a pensar que o portador de sofrimento psíquico é finalmente o 

verdadeiro protagonista de seu processo de cura e que ele constrói estratégias viáveis para sua 

vida e consequentemente se empodera, passando a (re)conhecer o valor da competência 

adquirida com sua própria experiência de vida. 
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APÊNDICE A 

 

FICHA TÉCNICA 

Dados de Identificação dos colaboradores:   

2. Sexo 

3. Naturalidade 

4. Idade 

5. Estado Civil 

6. Profissão 

7. Religião 

 

PERGUNTAS DE COORTE 

 

1. Há quanto tempo você está aqui neste serviço?  

2. Conte-me como tem sido a sua experiência para retomar sua vida na família, no 

trabalho, com amigos? 

3. Quais foram seus principais desafios para retomar sua vida após a alta do serviço?  

4. Você está sendo (ou você foi) orientado para (conduzir a própria vida) fora do 

serviço? De que forma?  

5. Quando você teve alta ( quando você tiver alta) do serviço o que fez (pretende fazer ) 

para retomar a sua vida pessoal e profissional? 

6. Quem apoiou você ( a quem você pedirá apoio) para seguir com sua vida na  família, o 

trabalho e na sociedade de um modo geral? 

7. Existiu algum tipo de dificuldade de acesso aos serviços que não são de saúde mental? 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, ______________________________________________, residente e domiciliado 

na ___________________________________________, portador da Cédula de identidade, 

RG _____________________, e inscrito no CPF/MF_____________________, nascido (a) 

em _____ / _____ /______________, abaixo assinado me disponho de livre e espontânea 

vontade a participar da pesquisa: A trajetória do portador de sofrimento psíquico em processo 

de desinstitucionalização dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), sob a 

responsabilidade das pesquisadoras a mestranda Priscilla Maria de Castro Silva e a Prof. Dra. 

Maria de Oliveira Ferreira Filha. cujo objetivo é: Conhecer a trajetória do portador de 

sofrimento psíquico no processo de desinstitucionalização, considerando o processo de 

reabilitação e inclusão social. Justifica-se pela originalidade e relevância do tema, “uma vez 

que os resultados encontrados poderão elucidar muitas lacunas das literaturas atuais, já que 

pretende-se com esta pesquisa, entender como o usuário em processo de 

desinstitucionalização torna possível a sua inclusão na sociedade e com que laços, e redes de 

apoio ele se reestrutura. 

Declaro que obtive todas as informações necessárias, bem como todos os eventuais 

esclarecimentos quanto ao respeito da minha privacidade (meu nome ou qualquer outro dado 

que possa me identificar serão mantidos em sigilo); fui informado também que tenho a 

liberdade de desistir ou de interromper a colaboração neste estudo no momento em que 

desejar, sem necessidade de qualquer explicação e que essa desistência não causará nenhum 

prejuízo. 

Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, obedecendo a 

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) que regulamenta a pesquisa 

envolvendo seres humanos. Concordo que estes resultados sejam divulgados em publicações 

científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados; e será garantido a mim o 

livre acesso ao conteúdo da mesma, seja antes, durante ou depois da minha participação, 

podendo os resultados serem discutidos com as pesquisadoras. 

Caso sinta a necessidade de contactar a pesquisadora, poderei fazê-lo pelo telefone 

institucional do Programa de Pós Graduação em Enfermagem, através do número: 3216-7109. 

Poderei também contactar o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), do Centro de 

Ciências da Saúde (CCS), para me informar sobre os critérios éticos regulamentados pela 
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resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), e sobre a veracidade e informações 

acerca deste projeto de pesquisa, no endereço: Campus I – Cidade Universitária - Bloco 

Arnaldo Tavares – Sala 812 – 1º andar - CCS, ou através do telefone: (83) 3216 7791. 

 

 

João Pessoa, ___ de ____________ de 2012 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Participante. 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura da testemunha caso de analfabeto impressãodigital 

 

 

 

__________________________________________ 

Priscilla Maria de Castro Silva 

Mestranda e Pesquisadora Responsável 

Telefone: 88440225 
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APÊNDICE C 

 

CARTA DE CESSÃO 

 

Campina Grande, ____/____/______. 

Prezado(a) Senhor(a). 

 

Eu, __________________________________, estado civil:_____________, portador(a) de 

RG n
o
. __________________, CPF n

o
. __________________, declaro para todos os fins de 

direito, que cedo espontaneamente os direitos da minha entrevista, realizada no dia 

____/______/______, para a mestranda Priscilla Maria de Castro Silva, a ser usada 

integralmente ou em partes, sem restrições de prazo e citações, desde a presente data. Da 

mesma forma, autorizo a sua audição, transcrição e publicação, que estará sob a guarda da 

referida aluna, bem como o uso da minha imagem e do meu nome civil completo ou em parte. 

Declaro ainda, que estou ciente dos objetivos do estudo que são: Conhecer a trajetória do 

portador de sofrimento psíquico no processo de desinstitucionalização, considerando o 

processo de reabilitação e inclusão social; Identificar desafios vivenciados pelos portadores de 

sofrimento psíquico no processo de desinstitucionalização, bem como os atores sociais que se 

envolvem nesse processo; Identificar as redes de apoio utilizadas pelo portador de sofrimento 

psíquico que experimenta o processo de desinstitucionalização, bem como as estratégias 

utilizadas para favorecer a reabilitação e inclusão social; e, Revelar as possibilidades e/ou 

dificuldades de acesso dos portadores de sofrimento psíquico aos meios sociais, como escola,  

trabalho, e redes comunitárias. 

Abdicando de direitos meus e de meus descendentes, subscrevo o presente. 

 

________________________                            _________________________ 

     Assinatura do Participante                        Assinatura do Pesquisador 

 

___________________________ 

    Assinatura da Testemunha 

 

Endereço: ______________________________________________________________ 

Telefones para contato: ___________________________________________________ 
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ANEXO 1 

 

 DECLARAÇÃO DE CARACAS  

Documento que marca as reformas na atenção à saúde mental nas Américas.  

As organizações, associações, autoridades de saúde, profissionais de saúde mental, 

legisladores e juristas reunidos na Conferência Regional para a Reestruturação da Assistência 

Psiquiátrica dentro dos Sistemas Locais de Saúde,  

VERIFICANDO,  

1. Que a assistência psiquiátrica convencional não permite alcançar objetivos compatíveis 

com um atendimento comunitário, descentralizado, participativo, integral, contínuo e 

preventivo;  

2. Que o hospital psiquiátrico, como única modalidade assistencial, impede alcançar os 

objetivos já mencionados ao:  

a) isolar o doente do seu meio, gerando, dessa forma, maior incapacidade social;  

b) criar condições desfavoráveis que põem em perigo os direitos humanos e civis do enfermo;  

c) requerer a maior parte dos recursos humanos e financeiros destinados pelos países aos 

serviços de saúde mental; e  

d) fornecer ensino insuficientemente vinculado com as necessidades de saúde mental das 

populações, dos serviços de saúde e outros setores.  

CONSIDERANDO,  

1. Que o Atendimento Primário de Saúde é a estratégia adotada pela Organização Mundial de 

Saúde e pela Organização Pan americana de Saúde e referendada pelos países membros para 

alcançar a meta de Saúde Para Todos, no ano 2000;  

2. Que os Sistemas Locais de Saúde (SILOS) foram estabelecidos pelos países da região para 

facilitar o alcance dessa meta, pois oferecem melhores condições para desenvolver programas 

baseados nas necessidades da população de forma descentralizada, participativa e preventiva;  

3. Que os programas de Saúde Mental e Psiquiatria devem adaptar-se aos princípios e 

orientações que fundamentam essas estratégias e os modelos de organização da assistência à 

saúde.  

DECLARAM  

1. Que a reestruturação da assistência psiquiátrica ligada ao Atendimento Primário da Saúde, 

no quadro dos Sistemas Locais de Saúde, permite a promoção de modelos alternativos, 

centrados na comunidade e dentro de suas redes sociais;  
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2. Que a reestruturação da assistência psiquiátrica na região implica em revisão crítica do 

papel hegemônico e centralizador do hospital psiquiátrico na prestação de serviços; 3. Que os 

recursos, cuidados e tratamentos dados devem:  

a) salvaguardar, invariavelmente, a dignidade pessoal e os direitos humanos e civis;  

b) estar baseados em critérios racionais e tecnicamente adequados;  

c) propiciar a permanência do enfermo em seu meio comunitário;  

4. Que as legislações dos países devem ajustar-se de modo que:  

a) assegurem o respeito aos direitos humanos e civis dos doentes mentais; 

 b) promovam a organização de serviços comunitários de saúde mental que garantam seu 

cumprimento;  

5. Que a capacitação dos recursos humanos em Saúde Mental e Psiquiatria deve fazer-se 

apontando para um modelo, cujo eixo passa pelo serviço de saúde comunitária e propicia a 

internação psiquiátrica nos hospitais gerais, de acordo com os princípios que regem e 

fundamentam essa reestruturação;  

6. Que as organizações, associações e demais participantes desta Conferência se 

comprometam solidariamente a advogar e desenvolver, em seus países, programas que 

promovam a Reestruturação da Assistência Psiquiátrica e a vigilância e defesa dos direitos 

humanos dos doentes mentais, de acordo com as legislações nacionais e respectivos 

compromissos internacionais.  

Para o que SOLICITAM Aos Ministérios da Saúde e da Justiça, aos Parlamentos, aos 

Sistemas de Seguridade Social e outros prestadores de serviços, organizações profissionais, 

associações de usuários, universidades e outros centros de capacitação e aos meios de 

comunicação que apóiem a Reestruturação da Assistência Psiquiátrica, assegurando, assim, o 

êxito no seu desenvolvimento para o benefício das populações da região.  

APROVADA POR ACLAMAÇÃO PELA CONFERÊNCIA, EM SUA ÚLTIMA SESSÃO 

DE TRABALHO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 1990. 
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ANEXO 2 

CARTA DE BRASÍLIA 2005 

PRINCÍPIOS ORIENTADORESPARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO EM 

SAÚDE MENTAL NASAMÉRICAS 

O Ministério da Saúde do Brasil, a Organização Pan americana da Saúde e a Organização 

Mundial da Saúde convocaram a “Conferência Regional para a Reforma dos Serviços de 

Saúde Mental: 15 Anos depois da Declaração de Caracas”, nos dias 7 a 9 do mês de 

novembro do ano de 2005, com o objetivo de avaliar os resultados obtidos desde 1990. 

Com base no debate e nas deliberações, 

LEMBRAM 

Que a Declaração de Caracas surgiu como resultado de uma análise crítica da situação da 

atenção em saúde mental nas Américas, que tornava imperiosa sua transformação; 

Que a Declaração de Caracas considerou que a melhora da atenção era possível por meio da 

superação do modelo assistencial baseado no hospital psiquiátrico e sua substituição por 

dispositivos comunitários de atenção, e por ações de defesa dos direitos humanos e inclusão 

social; 

Que a Declaração de Caracas foi adotada por todos os países da Região das Américas; 

RECONHECEM 

Que se produziram no âmbito regional novos desenvolvimentos nos últimos 15anos, os quais 

permitiram avanços na reestruturação da atenção psiquiátrica. As Resoluções dos Conselhos 

Diretivos da OPAS em 1997 e 2001 constituem importantes reafirmações dos princípios da 

Declaração de Caracas; 

Que os Estados Membros da OPAS proclamaram em setembro de 2005 a Declaração de 

Montevidéu, que contém novas orientações sobre a Atenção Primária na Região; 

Que a OMS desenvolveu princípios orientadores para avançar na reforma da atenção de saúde 

mental no âmbito global, os quais foram incluídos no Informe Mundial de Saúde Mental de 

2001, bem como em outros programas e iniciativas. 

CONSTATAM 

Que os componentes essenciais da Declaração de Caracas vêm sendo implementados com 

êxito em numerosos países da Região;Que existem valiosas experiências e lições aprendidas, 

tanto de êxitos como de obstáculos e dificuldades; 

Que a Declaração de Caracas foi utilizada pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, em alguns relatórios oficiais, para interpretação dos direitos humanos das pessoas 

com transtornos mentais;Que existem experiências exitosas em alguns países que são de 
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referência para a OMS, por transcender o âmbito regional, como é o caso da Reforma do 

Brasil, em relação à mobilização sociocultural, à redução significativa de leitos psiquiátricos e 

a criação de redes comunitárias de atenção; assim como o Chile, em relação à integração da 

saúde mental dentro das redes de serviços de saúde pública. Além disso, caberia destacar 

outros exemplos de relevância nacional, entre os quais se encontram a integração da saúde 

mental na Atenção Primária e o desenvolvimento de serviços de saúde mental infanto-juvenil 

em Cuba, a iniciativa do “Modelo Nacional Miguel Hidalgo de atenção em saúde mental”, 

que contempla prevenção, hospitalização breve e reintegração social, no México; os serviços 

de saúde mental sustentados com base em enfermeiras capacitadas, em Belize e Jamaica; a 

atenção a grupos vulneráveis em El Salvador, Guatemala e Nicarágua, e o desenvolvimento 

de um sistema de saúde mental descentralizado no Panamá. 

REAFIRMAM 

A validade dos princípios orientadores assinalados na Declaração de Caracas, em relação a: 

• Centralidade da proteção dos direitos humanos e de cidadania das pessoas com transtornos 

mentais; 

• A necessidade de construir redes de serviços que substituam os hospitais psiquiátricos e 

garantam: 

a. A adequada atenção integral e multidisciplinar das pessoas com transtornos mentais e em 

situações de crise, incluindo, quando seja necessário, a hospitalização em hospitais gerais, 

b. Respostas que evitem o aparecimento de uma nova geração de pessoas afetadas por 

transtornos mentais de longa evolução, com incapacitação psicossocial e baixa autonomia, 

c. Vínculos sólidos com os serviços de Atenção Primária, os quais devem ter alta capacidade 

resolutiva, 

d. Participação de usuários e familiares no planejamento e implantação dos programas e 

serviços de saúde mental, ressaltando-se a importância da mobilização de todos os atores 

envolvidos, 

• A pactuação de ações por parte dos diferentes atores sociais, a fim de melhorar o estado de 

saúde mental da população.Entretanto, cabe assinalar que, se muito se conseguiu avançar, 

muito mais ainda tem que ser feito para cumprir as tarefas pendentes derivadas da Declaração 

de Caracas. Por exemplo, continua sendo excessivo o número de leitos em hospitais 

psiquiátricos, em contraste com o número muito escasso de serviços substitutivos inseridos na 

comunidade. Além disto, a capacidade de registro e documentação,monitoramento e avaliação 

continua sendo insuficiente. 

ADVERTEM 
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Que é necessário enfrentar novos desafios que se tornaram mais evidentes ao longo destes 

quinze anos: 

1. A vulnerabilidade psicossocial (que inclui o problema das populações indígenas e os efeitos 

da urbanização desorganizada das grandes metrópoles) aumentou consideravelmente, e impõe 

novos desafios técnicos e culturais aos serviços de saúde mental, que, além disso, devem levar 

em conta a perspectiva de gênero. 

2. A magnitude da morbidade e a problemática psicossocial da infância e adolescência que 

representam um desafio para a rede de serviços. 

3. O aumento da reivindicação, por parte das comunidades, para dispor de efetivas medidas de 

prevenção da conduta suicida e do abuso do álcool. 

4. O aumento das diferentes modalidades de violência, que exige uma participação ativa dos 

serviços de saúde mental, em especial a atenção às vítimas. 

OS ORGANIZADORES DA CONFERÊNCIA DECIDEM JUNTAR ESFORÇOSCOM 

A FINALIDADE DE: 

1. Fazer gestões para promover a realização de uma Reunião Regional de Ministros da Saúde, 

que tenha como objetivo a formulação de um Plano de Ação Regional com metas definidas; 

2. Defender, junto às autoridades nacionais, o argumento de que é necessário aumentar o 

financiamento em saúde mental, para enfrentar a dramática carga de morbidade e 

incapacidade gerada pelos transtornos mentais; 

3. Mapear e documentar as experiências de atenção em saúde mental, com base em 

indicadores e padronizações comuns promovidos pela OPAS e OMS; 

4. Promover a colaboração bi- e multilateral entre países para a implantação de serviços, a 

formação/capacitação e a pesquisa.Como consequência, 

CONVOCAM, a todos os atores envolvidos, para que continuem avançando com a 

implementação dos princípios éticos, políticos e técnicos da Declaração de Caracas. 
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ANEXO  3 

 

LEI N
o
 10.216, DE 6 DE ABRIL DE 2001. 

 

 

Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o 

modelo assistencial em saúde mental. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1
o
 Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta 

Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, 

orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos 

e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra. 

Art. 2
o
 Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares 

ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único 

deste artigo. 

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: 

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades; 

II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, 

visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade; 

III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; 

IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas; 

V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de 

sua hospitalização involuntária; 

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; 

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento; 

VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; 

IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental. 

Art. 3
o
 É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a 

assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a 

devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de 

saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde 

aos portadores de transtornos mentais. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.216-2001?OpenDocument
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Art. 4
o
 A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos 

extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. 

§ 1
o
 O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu 

meio. 

§ 2
o
 O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência 

integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência 

social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros. 

§ 3
o
 É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com 

características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2
o
 e que 

não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2
o
. 

Art. 5
o
 O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de 

grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte 

social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, 

sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser 

definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário. 

Art. 6
o
 A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico 

circunstanciado que caracterize os seus motivos. 

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: 

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; 

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de 

terceiro; e 

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. 

Art. 7
o
 A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que a consente, deve assinar, 

no momento da admissão, uma declaração de que optou por esse regime de tratamento. 

Parágrafo único. O término da internação voluntária dar-se-á por solicitação escrita do 

paciente ou por determinação do médico assistente. 

Art. 8
o
 A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico 

devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize 

o estabelecimento. 

§ 1
o
 A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser 

comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no 

qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva 

alta. 
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§ 2
o
 O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou 

responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento. 

Art. 9
o
 A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz 

competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à 

salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. 

Art. 10. Evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica grave e falecimento serão 

comunicados pela direção do estabelecimento de saúde mental aos familiares, ou ao 

representante legal do paciente, bem como à autoridade sanitária responsável, no prazo 

máximo de vinte e quatro horas da data da ocorrência. 

Art. 11. Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos não poderão ser realizadas 

sem o consentimento expresso do paciente, ou de seu representante legal, e sem a devida 

comunicação aos conselhos profissionais competentes e ao Conselho Nacional de Saúde. 

Art. 12. O Conselho Nacional de Saúde, no âmbito de sua atuação, criará comissão nacional 

para acompanhar a implementação desta Lei. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 6 de abril de 2001; 180
o
 da Independência e 113

o
 da República. 

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Jose Gregori 

José Serra 

Roberto Brant 
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ANEXO 4  

CERTIDÃO DE APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 

 

 
 


