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 es la subversión cotidiana de todas las relaciones sociales y la continua lucha por la 

satisfacción de las exigencias de todos los sujetos sociales”1 (KANOUSSI, 1985, p.79) 
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relações sociais e a luta contínua pela satisfação das necessidades de todos os sujeitos sociais. 

 



RESUMO 

 

Com o objetivo de entender a vivência de cuidado à saúde em liberdade dos moradores de 

Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), realizou-se uma pesquisa social em saúde com 

abordagem qualitativa. Trata-se de uma pesquisa participante que efetuou quatro encontros de 

grupo focal narrativo, a construção coletiva de um ecomapa para o mapeamento da rede social 

e a observação participante da circulação social cotidiana. Os dez participantes são metade do 

sexo feminino, com idade média de 60 anos, tempo médio de sete anos de internação 

psiquiátrica e são moradores de dois SRTs da cidade de São Bernardo do Campo. Na 

perspectiva dos participantes, ter saúde é sentir prazer e ser feliz. Cuidar da saúde é um projeto 

de felicidade e ter planos futuros. Seis diferentes componentes da Rede de Atenção Psicossocial 

são acessados pelos participantes, mas a maioria dos lugares que compõem a rede social são 

serviços comerciais e de lazer; mais da metade dos participantes resgatou os laços familiares. 

Foram observadas 12 cenas do cotidiano dos participantes. Constatou-se que no cuidado em 

liberdade pode ocorrer a vivificação do eu, definido como um caminho de reapropriação do 

corpo, da casa e da rua em busca de incorporação. Concluiu-se que as práticas e táticas 

cotidianas e as práticas narrativas, estas na perspectiva do construcionismo social, são recursos 

para o cuidado em liberdade. Na vivência dos participantes, a construção social dos corpos 

feminino e masculino e o poder aquisitivo foram identificados como circunstâncias que devem 

ser consideradas na construção dos arranjos de moradia e cuidado em liberdade nos diferentes 

cenários. 

 

Palavras-chave: Serviços de Saúde Mental. Desinstitucionalização. Saúde Mental. Moradias 

Assistidas. Serviço Residencial Terapêutico.  



ABSTRACT 

In search of understanding the health care experiences in freedom of the Therapeutic 

Residences Services (TRS) Residents, a social health research with a qualitative approach was 

performed. It is a participant research that carried out four narrative focus group meetings, the 

collective construction of an ecomap to map the social network and participant observation of 

everyday social circulation. The ten participants are half female, with 60 years average age, 

seven years mean time of psychiatric hospitalization and are residents of two TRSs in São 

Bernardo do Campo city. From the perspective of the participants, having health is to feel 

pleasure and be happy. Health Care is a happiness projects and have future plans. Six different 

components of the Psychosocial Attention Network are accessed by the participants, but most 

of the places that composes the social network are commercial and leisure services, more than 

half of the participants rescued family ties. Twelve scenes of the participants’ daily life were 

observed. It was found that Health Care in freedom results on vivification of the self, defined 

as a way of reappropriation of the body, the house and the street in search of incorporation. It 

was concluded that everyday practices and tactics and narrative practices, in social 

constructionism perspectives, are resources for care in freedom. In the participants’ experience, 

the social constructions of female and male bodies and the purchasing power were identified as 

circumstances that must be considered in the construction of housing arrangements and care in 

freedom in the different scenarios. 

Keywords: Mental Health Services. Desinstitutionalization. Mental Health. Assisted Living 

Facilities. Residential Therapeutic Service 

 

  



LISTA DE FIGURAS 

 

 

FIGURA 1 - RECORTE DE MAPA COM IDENTIFICAÇÃO DOS LUGARES 

ACESSADOS E ACOMPANHADOS..........................................................85 

 

FIGURA 2 - PAINEL COM DESENHOS E COLAGENS DOS PARTICIPANTES...144 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

QUADRO 1 – COMPONENTES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.............21 

 

QUADRO 2 – DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS OBJETIVOS POR TIPO DE ESTUDO: 

TEÓRICO E PESQUISA DE CAMPO NAS TRÊS CATEGORIAS DE 

PARTICIPANTES..........................................................................................25 

 

QUADRO 3 – LUGARES ACESSADOS PELO GRUPO DE PARTICIPANTES..........80 

 

  



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AT Acompanhante Terapêutico 

BPC-LOAS Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social 

CAPS Centro de Atenção Psicossocial 

CAPS AD Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 

CAPS I Centro de Atenção Psicossocial Infantil 

CAPS IJ Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil 

CEO Centro de Especialidades Odontológicas 

EJA Educação para Jovens e Adultos 

EP Educação Permanente 

HP Hospital Psiquiátrico 

Mova Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos 

Nutrarte Núcleo de Trabalho e Arte 

OMS Organização Mundial da Saúde 

PVC Programa de Volta para Casa 

RAPS Rede de Atenção Psicossocial 

RG Registro Geral 

RPB Reforma Psiquiátrica Brasileira 

RT Residência Terapêutica 

SBC São Bernardo do Campo 

SMS Secretaria Municipal de Saúde 

SRT Serviço Residencial Terapêutico  



SUS Sistema Único de Saúde 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UBS Unidade Básica de Saúde 

Unifesp Universidade Federal de São Paulo 

UPA Unidade de Pronto Atendimento 

  



APRESENTAÇÃO 

 

Fazer mestrado era um desejo desde que me formei na graduação em Psicologia na 

UFSCar em 2004. Minha motivação naquela época era a possibilidade de continuar a ser 

estudante, confesso. Em 2005, comecei meu trabalho como psicóloga no SUS e residente do 

Programa Multiprofissional em Saúde da Família. Entre um turbilhão de sentimentos e 

pensamentos, segui por 10 anos trabalhando em uma OS na zona Leste, periferia de São Paulo. 

Passei pela ESF, pelo NASF e pelo CAPS. Um mundo de siglas, protocolos, notas técnicas e 

outras burocracias que emolduravam sutilezas, afetos e encontros, e o que se produziam era 

maneiras de cuidar.  

Começar o mestrado em 2016 representa um desejo por outros encontros, novas vozes, 

outros lugares e papéis. Com jeitinho mineiro, Maria Inês me acolheu e me ajudou a traduzir as 

minhas inquietações de operadora do sistema em perguntas de pesquisa. Apresentou-me 

Boaventura, Maria Luisa Schimdt, Certeau, Ricouer e, claro, me reapresentou Basaglia.  

A escolha foi por um objeto e método que falam da ruptura de um paradigma 

dominante. No Programa Interdisciplinar em Ciências da Saúde descobri que estava seguindo 

em um caminho sem volta e que pesquisar com as pessoas enquanto a vida está sendo vivida 

era o meu interesse. Esta dissertação tem como objeto de estudo a vivência de moradores de 

Serviços Residenciais Terapêuticos de São Bernardo do Campo na busca pelo cuidado à saúde 

em liberdade. 

O interesse era ir além da saída do hospital e a chegada a uma casa na cidade ou de 

saber qual o cotidiano dos moradores, ou de conhecer a rotina de trabalho dos profissionais de 

saúde. Partindo do pressuposto de que a desinstitucionalização acontece nas relações sociais, o 

foco foram os encontros desses moradores na vida em liberdade e as possibilidades de 

agenciamento social da loucura, com vistas a oferecer subsídios para o cuidado em liberdade e 

suas interfaces.  

Na introdução há uma contextualização breve sobre a Psiquiatria Democrática Italiana. 

Em seguida, uma apresentação da Reforma Psiquiátrica Brasileira, da Rede de Atenção 

Psicossocial e um aprofundamento sobre os Serviços Residenciais Terapêuticos. Diferentes 

arranjos no tempo e no espaço sobre a Loucura e o morar na cidade foram resgatados para trazer 

variadas cenas e vozes para a composição de novos conhecimentos.  



O caminho desta investigação é apresentado em duas etapas: o planejado e o 

percorrido. Os resultados estão no capítulo 4 e foram apresentados em duas partes: o mundo 

construído e as construções produzidas nos encontros. A narrativa sobre Saúde e Vivências de 

cuidado em saúde, o mapeamento da rede social e a descrição das cenas observadas no cotidiano 

estão analisadas à luz da perspectiva da desinstitucionalização. 

O capítulo 5 traz as discussões e contribuições do estudo. A partir das vivências dos 

participantes, o que pôde ser recolhido pela pesquisadora foi interpretado e sistematizado em 

sete subitens. São interlocuções entre teorias, tradições e as experiências de vida dos 

participantes em busca de entender as sutilezas da vida vivida pelos moradores nas casas e nas 

ruas do bairro. O capítulo 6 traz as considerações finais.  

Boa leitura! 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para falar sobre o morar e a loucura, conta-se a história dominante, o caminho de por 

que a loucura não pôde morar na cidade. Na Idade Moderna, a Grande Internação se inicia como 

uma resposta à desorganização social e à crise econômica estabelecida pelo modo de produção, 

para o depósito dos indigentes, miseráveis, pobres e loucos, antes mesmo do nascimento da 

psiquiatria na Idade Contemporânea. A incapacidade ou inaptidão para o trabalho era a 

característica comum aos internos, tratava-se de uma medida assistencial (FOUCAULT, 2007).  

Phillipe Pinel em 1793 é pioneiro ao propor que a loucura é uma doença mental que 

poderia ser tratada pela psiquiatria por meio do isolamento social e do tratamento moral em 

uma internação psiquiátrica. A evidência da impotência terapêutica dos hospitais psiquiátricos 

na recuperação de seus internos, a descoberta dos medicamentos psicotrópicos (DESVIAT, 

1999) e a cronicidade das doenças mentais (KINOSHITA, 2001) parecem ser o fio condutor 

comum das diversas iniciativas de reforma à instituição manicomial.  

A partir de 1940, na Europa e nos Estados Unidos, ocorreram diferentes movimentos 

reformistas que propuseram modelos alternativos ao hospitalocêntrico: Comunidade 

Terapêutica, Psiquiatria Preventiva, Psicoterapia de Setor, Antipsiquiatria, Psiquiatria 

Democrática Italiana são alguns exemplos (DESVIAT, 1999). A reforma psiquiátrica brasileira 

sofreu influências do modelo inglês das comunidades terapêuticas e do movimento americano 

da Psiquiatria Comunitária ou Preventiva; entretanto, superou-os e aproximou-se da proposta 

democrática italiana ao escolher a garantia de direitos como o cerne de sua constituição 

(TENÓRIO, 2002). 

 

1.1 PARADIGMA DA DESINSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

A Psiquiatria Democrática Italiana, para além de promover um aperfeiçoamento 

técnico e institucional do cuidado em saúde mental, buscava uma mudança de paradigma, ao 

questionar a psiquiatria em si, seus saberes e práticas. Diferenciou-se dos movimentos 

anteriores ao propor como tema central a garantia de cidadania como foco do cuidado em saúde 
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mental (ROTELLI; NICÁCIO, 2001). Foi uma das referências para o processo de Reforma 

Psiquiátrica Brasileira e será apresentada a seguir. 

Influenciado por diferentes movimentos reformistas, Franco Basaglia liderou a 

Reforma Psiquiátrica Democrática Italiana. Em um primeiro momento, como diretor do 

manicômio de Gorizia, transformou o hospital em uma comunidade terapêutica, mas, 

consciente das limitações de uma reforma, propôs o retorno da pessoa com sofrimento psíquico 

à sociedade e a desarticulação da instituição (BASAGLIA, 1991; DESVIAT, 1999).  

Basaglia foi pioneiro ao propor uma ruptura definitiva ao modelo manicomial. Na 

desmontagem do manicômio, superou o reformismo e construiu uma resposta não asilar, não 

excludente, para o cuidado em saúde mental pela via do agenciamento social da loucura na 

sociedade (NICÁCIO, 2003). Esse ato de negação sistemática foi a recusa à perpetuação da 

instituição de violência nas relações sociais, no papel dos profissionais de saúde e nos ritos 

institucionais (PIRELLA; BASAGLIA, 1985). 

Sob essa perspectiva, o processo de desinstitucionalização não é entendido como 

desospitalização, que ocorre com o fechamento da instituição psiquiátrica, mas como um 

processo radical de transformação de um sistema de referência para outro, uma mudança do 

paradigma biomédico para o paradigma da desinstitucionalização. A proposta é a negação da 

instituição em sua compreensão mais ampla como o conjunto de aparatos científicos, 

legislativos, administrativos e códigos de referência cultural (ROTELLI; DE LEONARDIS; 

MAURI, 2001). 

No paradigma biomédico, a instituição psiquiatria se estrutura em torno de um objeto 

preciso e de causa e efeito linear: a doença mental. Sob essa perspectiva, a doença é incurável, 

incompreensível, seu sintoma principal é a periculosidade ou obscenidade e a única resposta 

científica é o manicômio, onde ela pode ser tutelada e controlada (ROTELLI; DE 

LEONARDIS; MAURI, 2001). O manicômio confirma a doença como irreversível e não 

representa uma estratégia de cuidado. A psiquiatria é a ciência que serve de instrumento à 

política e à economia para a manutenção da ordem pública, o desenvolvimento econômico e o 

controle social. As características atribuídas à doença mental, reconhecidas pela sociedade, são 

consequências da condição de isolamento e institucionalização a que estão submetidos. Esses 

atributos são fruto da negação da singularidade e da subjetividade, vivida como moradores de 

hospitais psiquiátricos (BASAGLIA, 2010). 
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Interessado em conhecer como foi vivido subjetivamente pelos internos o mundo 

social nos manicômios, Goffman (2015) realizou estudos etnográficos nessas instituições que 

definiu como totais por se configurarem como locais onde todas as atividades diárias são 

rigorosamente estabelecidas em horários e tempos predeterminados de forma a atender aos 

objetivos da instituição fechada, formalmente administrada, sob uma única autoridade. 

Classificou o manicômio como um tipo de instituição que é criada para cuidar de pessoas 

incapazes que são uma ameaça à comunidade. Concluiu que os internos passam por um 

processo de desculturamento e destreinamento que os torna incapazes de enfrentar alguns 

aspectos da vida diária, evoluindo para um processo de mortificação do eu.  

A mortificação do eu ocorre quando a fronteira entre o seu ser e o ambiente é invadida 

por meio do anulamento dos papéis antes exercidos pelos internos; existe uma barreira entre ele 

e o mundo externo. Pode acontecer de diversas formas: perda da sua posse física ao ter o risco 

de ser ameaçado em sua integridade física; perda de sua identidade, ao ter seu nome substituído 

por outro ou por um número; perda da possibilidade de ter algo que seja dele, como os 

instrumentos de vida diária (pente, chave, escova, talheres, cama, roupas); perda do controle de 

sua aparência pessoal; perda da dignidade na fala e na ação, ao se humilhar para ter acesso às 

necessidades básicas (comer, urinar, fumar) e na violação da reserva de informação sobre si, 

por estar em uma condição em que pode ser visto ou ouvido o tempo todo (GOFFMAN, 2015). 

A desinstitucionalização começa com a desconstrução a partir do interior do 

manicômio como uma negação ativa, mas depende da construção de uma nova realidade que 

suporte tal ausência. Em um percurso complexo de desmontagem, ao redimensionar o 

problema, Basaglia (2010) propôs a desconstrução da instituição psiquiatria em suas múltiplas 

dimensões. Foi pioneiro ao pensar a questão da loucura como uma dimensão da existência 

humana na relação com a sociedade, um objeto complexo, que não pode ser reduzido a uma 

categoria diagnóstica. No paradigma da desinstitucionalização, a doença mental é colocada 

entre parênteses para que o sujeito seja reconhecido em todas as suas dimensões. Compreende-

se que o valor do homem não deve ser relativizado a partir de sua condição de saúde ou doença. 

Basaglia (2010)  defendeu que o enraizamento dessa transformação deve ocorrer no 

nível das relações humanas, nos modos cotidianos de agir entre os cidadãos e a sociedade, na 

qual se insere a relação saúde-doença. Para os que ficaram em situação de isolamento social em 

uma internação psiquiátrica, o objetivo é o resgate de sua condição de membro do corpo social, 

substituindo a relação exclusiva de tutela pela busca de emancipação prevista na relação de 
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contrato. Nessa perspectiva, não se trata de pensar como se dá a integração ao que está 

instituído, mas como ocorrem os processos de inclusão e exclusão social. Todos são 

reconhecidos como atores desse processo, o oprimido deve ser o protagonista na tomada de 

consciência dos mecanismos pelos quais é oprimido, para assim chegar a recusá-los.  

A desinstitucionalização italiana é um processo social complexo com a mobilização 

de diversos atores, transformação das relações de poder e a produção de estruturas de saúde 

mental que substituam inteiramente a internação no hospital psiquiátrico e que enfatizem a 

invenção da saúde na vida social (ROTELLI; DE LEONARDIS; MAURI, 2001). Em Trieste, 

Basaglia encontrou 1.200 internos que trabalhavam sem remuneração dentro de um hospital 

psiquiátrico. Substituiu essa estrutura por sete centros de saúde mental, uma unidade de 

emergências no hospital geral, dezenas de casas espalhadas pela cidade e cooperativas sociais 

(DESVIAT, 1999). Sobre essa escolha, Tikanory resume: 

A opção basagliana foi precisa: manter abertas as contradições, dialetizando na prática 

concreta as relações no interior das instituições, recusando todas as formas de 

ideologização: política, científica, social. (KINOSHITA, 2011, p. 04) 

 

É claro que para pensar a loucura e a circulação social, atualmente, na realidade 

brasileira, se faz necessário considerar o processo histórico de construção social da loucura e 

as respostas que foram sendo construídas pelos estudiosos da área para que o seu agenciamento 

social fosse uma possibilidade. Privilegiaremos na introdução diferentes tradições e 

apresentaremos nos resultados outras vozes que poderão contribuir para a construção de novos 

conhecimentos acerca do desafio pós-moderno de cuidar em liberdade.  

 

1.2 REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL 

 

Diferentes modelagens foram desenhadas no território nacional a partir dos modelos 

de reforma psiquiátrica já experimentados em outros países. A Comunidade Terapêutica Inglesa 

e a Desinstitucionalização Italiana foram escolhidas pelas suas propostas e a Psiquiatria 

Comunitária Americana por estar ligada a instituições internacionais de grande poder de 

influência e poder econômico (CAMPOS, 2000).  
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Nicacio (2003) apresenta o processo de Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB) 

dividido em três trajetórias: alternativa, sanitarista e de desinstitucionalização. A trajetória 

alternativa foi marcada pela conjuntura de democratização do País e afirmação dos direitos 

humanos universais. Os trabalhadores de saúde mental, mobilizados para luta dos direitos das 

pessoas com sofrimento psíquico, denunciaram à sociedade civil as situações de maus-tratos e 

negligência que ocorriam nos hospitais psiquiátricos, assim como as péssimas condições de 

trabalho e a privatização da assistência psiquiátrica por parte da previdência social. 

A partir da década de 1980, a trajetória sanitarista foi marcada pela formulação e 

proposição de intervenções com ênfase nas orientações preventistas e comunitárias para a 

construção de uma rede extra-hospitalar com equipes multidisciplinares de atenção em saúde 

mental como alternativa ao modelo asilar (NICÁCIO, 2003). A principal lei, a 10.216, 

regulamentada em 2001, propõe a reorientação do modelo assistencial em saúde mental e a 

garantia de direitos das pessoas com sofrimento psíquico como uma Política Nacional de Saúde 

Mental (BRASIL, 2001).  

É importante destacar que a Reforma Psiquiátrica Brasileira é permeada por conflitos 

de interesse, como, por exemplo, entre os donos de hospitais e o movimento antimanicomial 

figurado pelos técnicos, usuários e familiares. A proposta da Lei 10.216 teve como eixo 

organizador a desinstitucionalização, como apresentado por Basaglia, entrou em Congresso 

Nacional sugerindo a extinção progressiva dos manicômios, a proibição da construção, da 

contratação ou do financiamento de novos hospitais psiquiátricos públicos, além da criação de 

redes substitutivas. Após 10 anos de tramitação, a ideia é de uma reorientação no modelo 

assistencial, na qual a extinção do hospital psiquiátrico não fica determinada (CAMPOS, 2000). 

O movimento da luta antimanicomial e o protagonismo de usuários e familiares 

abriram a trajetória de desinstitucionalização que não se limita exclusivamente ao campo das 

transformações técnico-assistenciais. Abrem-se grandes frentes de ações: oferecer uma ampla 

rede de serviços diversificada de base territorial para o cuidado da saúde mental, construir uma 

atitude nova da sociedade em relação à loucura, produção de conhecimento científico 

relacionado à inovação do cuidado, oferta de educação permanente para os operadores da 

mudança e a garantia de condições sustentáveis para o protagonismo dos usuários (NICÁCIO, 

2003).  

Rotelli; De Leonardis; Mauri (2001) acreditam que essa transformação ocorra em 

múltiplas dimensões desde o microcosmo da relação terapêutica (nas concepções e práticas de 
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cuidado) até o macrocosmo que envolve a construção de uma nova política. Amarante (2003) 

propõe entender o processo da RPB em quatro dimensões. 1. A dimensão teórico-conceitual, 

que reflete desde o que é considerado conhecimento científico até os conceitos ligados à 

psiquiatria tradicional, tais como alienação mental, doença mental, anormalidade. 2. A 

dimensão técnico-assistencial, que questiona qual o modelo de cuidado possível quando 

pautado na concepção da loucura como doença mental. 3. A dimensão jurídico-político, que 

traz a necessidade de reflexão sobre a capacidade civil e a garantia de direitos humanos e 

sociais. 4. A dimensão sociocultural, que é estratégica ao discutir a concepção da loucura no 

imaginário social. 

As quatro dimensões são facetas de um objetivo comum: o agenciamento social da 

loucura. Mudanças jurídico-assistenciais foram realizadas pelo Ministério da Saúde, que editou 

nos últimos anos 11 portarias que, em seu conjunto, constituem um arcabouço normativo 

importante para reorganização do modelo assistencial, tanto pelo controle e redução dos leitos 

em hospitais psiquiátricos em funcionamento no País quanto pelo incentivo financeiro à criação 

de uma Rede de Atenção Psicossocial, como um dispositivo para o cuidado à saúde mental no 

território.  

 

1.2.1 Rede de Atenção Psicossocial no Brasil 

 

Até os anos 2000, o financiamento público destinado à saúde mental seguia uma 

proporção de 93% para os serviços hospitalares e 7% para os serviços extra-hospitalares. Nos 

anos 2000, com financiamento e regulação tripartite, amplia-se fortemente a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS), que passa a integrar, a partir do Decreto Presidencial nº 7.508/2011, o 

conjunto das redes indispensáveis na constituição das regiões de saúde no Brasil (BRASIL, 

2013a).  

A criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), ficam instituídas pela Portaria 3.088 de 

2011 (BRASIL, 2013b). Os novos serviços territoriais se desenvolvem em diversas 

modalidades de acordo com a necessidade de se agir em variados aspectos relacionados ao ser 

e estar nos espaços da cidade. A RAPS tem a missão de oferecer o que é previsto na Política 
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Nacional de Saúde Mental: a proteção dos direitos das pessoas com sofrimento psíquico por 

meio do redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental (BRASIL, 2001). 

O Quadro 1 apresenta os diferentes componentes e os pontos de atenção da RAPS. 

Para esta pesquisa, o foco será o ponto de atenção Serviço Residencial Terapêutico (SRT) ou 

Residências Terapêuticas (RT) pertencente ao componente Estratégias de 

Desinstitucionalização.  

QUADRO 1 – COMPONENTES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 
Fonte: BRASIL, 2016, p. 9 

Acredita-se que a ampliação da rede seja um importante passo no processo da reforma 

psiquiátrica, mas não suficiente. O Ministério da Saúde sugere que haja uma constante análise 

do cotidiano de trabalho da RAPS para a efetiva superação do modelo asilar e propõe que seja 

feita em cinco dimensões: 1. o circuito de controle (conjunto de instituições que produzem 

lógicas de normalização impositiva com algum nível de força: sistema de saúde, sistema de 

educação, sistema de justiça etc.), que encontra no manicômio uma função de escoamento de 

suas falhas; 2. instituição aberta e instituição fechada, em que se propõem movimentos 

• Unidade Básica de Saúde,

• Núcleo de Apoio à Saúde da Família, 

• Consultório na Rua, 

• Centros de Convivência e Cultura

Atenção Básica em Saúde

• Centros de Atenção Psicossocial, nas 
diferentes modalidades  

Atenção Psicossocial 
Estratégica

• SAMU 192, 

• Sala de Estabilização, 

• UPA 24 horas e portas hospitalares de 
atenção à urgência/pronto socorro, UBS

Atenção de Urgência e 
Emergência

• Unidade de Acolhimento,

• Serviço de Atenção em Regime Residencial
Atenção Residencial de 

Caráter Transitório

• Leitos /Enfermaria de Saúde Mental em 
Hospital GeralAtenção Hospitalar

• Serviços Residenciais Terapêuticos,

• Programa de Volta para Casa
Estratégias de 

Desinstitucionalização

• Iniciativas de Geração de Trabalho e Renda,

• Empreendimentos Solidários e Cooperativas 
Sociais

Estratégias de Reabilitação 
Psicossocial
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dinâmicos das relações de poder por meio da negociação e mediação, baseadas no protagonismo 

do usuário; 3. exercício do poder com mudanças nas relações hierárquicas no cotidiano entre 

usuários e profissionais dos serviços de saúde; 4. manter as contradições abertas com espaços 

de diálogo nas reuniões de equipe, assembleias, no sentido de construção de normas em 

consensos; e 5. ação prática para promoção de mudança entre todos os atores envolvidos: 

usuários, profissionais, familiares, comunidade como um percurso para a cidadania (BRASIL, 

2016).  

O sistema amplia os tipos de procedimentos possíveis de serem realizados na atenção 

psicossocial , tais como promoção à contratualidade e o fortalecimento do protagonismo do 

usuário, por exemplo. O poder contratual é definido como “um valor previamente atribuído 

para cada indivíduo dentro do campo social [...] para qualquer processo de intercâmbio [...] em 

três dimensões: bens, mensagens e afetos” (KINOSHITA, 2001, p. 55). Reconhece-se que a 

pessoa que recebe o atributo de doente mental passa a ter seu poder contratual anulado, 

impossibilitando a troca. Promover a contratualidade é entendido como diminuir a situação de 

desvalor e aumentar a possibilidade de participação efetiva no intercâmbio social. Reabilitar 

pode ser entendido como um processo de restituição do poder contratual e aumento da 

autonomia com a ampliação das possibilidades de estabelecer novas normas e ordenamentos 

para a vida.  

Na proposta de Basaglia (2010) os novos serviços territoriais surgem ancorados no 

processo de desmontagem dos manicômios, se desenvolvem em diferentes modalidades e agem 

simultaneamente em várias frentes, integrados, em um território ainda marcado pela cultura do 

manicômio. É necessário que esses espaços se constituam da forma mais aberta possível, como 

lugares de encontros entre os ex-internados e as pessoas da cidade, que poderão se aliar na 

emergência de necessidades e opressões comuns. Os ex-moradores de hospitais psiquiátricos 

quando moradores de um SRT iniciam o processo de reabilitação a partir de um poder contratual 

zero e de uma situação de total dependência de uma única instituição, o hospital psiquiátrico. 

Devem ser apoiados pelos profissionais dessa rede, que emprestarão seu poder de 

contratualidade para que haja a ampliação das trocas sociais e autonomia na relação com as 

pessoas na cidade. 
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1.2.1.1 Estratégias de desinstitucionalização – os Serviços Residenciais Terapêuticos 

 

Na década de 1990, têm início as experiências pioneiras no cenário nacional para a 

conformação de alternativas concretas de saída para os pacientes internados por longos períodos 

em hospitais psiquiátricos dentro de uma perspectiva de desinstitucionalização (SUIYAMA; 

ROLIM; COLVERO, 2007). Na publicação da Portaria 106/2000, os termos “serviço” e 

“terapêutico”, apesar de questionados na época, foram escolhidos para justificar e viabilizar a 

inserção do SRT no SUS e assim garantir o seu financiamento (FURTADO, 2013). 

Os SRTs foram concebidos e destinados à população de pacientes moradores de 

hospitais psiquiátricos públicos e privados, conveniados com o Sistema Único de Saúde. São 

moradias para aproximadamente oito pessoas, acomodadas na proporção de até três pessoas por 

dormitório, inseridas em espaço urbano e destinadas a cuidar dos portadores de transtornos 

mentais, egressos de internações psiquiátricas de longa permanência que não tenham suporte 

social nem laços familiares (BRASIL, 2000). Na RAPS, os Serviços Residenciais Terapêuticos 

representam um ponto de atenção do componente “Estratégias de Desinstitucionalização” 

(BRASIL, 2013b).  

Além de serem um instrumento efetivo de recuperação de cidadania, destacam-se por 

se constituírem em um dispositivo facilitador do processo de desospitalização e um operador 

da substituição asilar, uma vez que preveem que “a cada transferência de paciente do Hospital 

Especializado para o Serviço de Residência Terapêutica, deve-se reduzir ou descredenciar do 

SUS igual número de leitos naquele hospital” (BRASIL, 2000, p. 23), realocando-se o recurso 

correspondente para alinhá-los aos preceitos da reforma. “Não se trata apenas de ‘fechar leitos’ 

ou eliminar recursos, mas de substituí-los, [...] como consequência da implantação da vaga em 

residência terapêutica” (TENÓRIO, 2002. p. 52).  

O SRT é acima de tudo uma moradia que estimula as trocas sociais e atua como um 

espaço de resgate de sua cidadania. A saída de um hospital e a chegada a um SRT é uma 

passagem que traz a ruptura de uma continuidade de anos de segregação para uma situação que 

implica na construção de formas de elaboração, de desadaptação e de readaptação. É no espaço 

entre o transicional que ocorrem as transformações que entrelaçam a singularidade do sujeito 

(SCARCELLI, 2011).  
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Em uma revisão narrativa sobre os “Serviços Residenciais Terapêuticos” no Brasil 

foram identificados 41 artigos publicados entre 2002 e 2016. Quatorze são estudos teóricos 

(AMORIM; DIMENSTEIN, 2009; FIORATI, 2013; FURTADO et al, 2010; FURTADO, 2006; 

GENEROSO; GUERRA, 2012; GONÇALVES et al, 2008; MÂNGIA; DE ROSA, 2002; 

MÂNGIA; MARQUES, 2004; MARCOS, 2004; MOREIRA; ANDRADE, 2007; VIEIRA; 

MONTEIRO, 2010; WACHS et al, 2010; WEYLER, 2006; WEYLER; FERNANDES, 2005) 

e 27 são pesquisas de campo que tinham como participantes em sua maioria os moradores e 

trabalhadores; alguns incluíram os moradores dos bairros onde os SRTs estão localizados.  

Retratam a realidade das regiões Sudeste, Nordeste e Sul do Brasil com dois temas 

principais: Características e Cotidiano dos moradores (BASTOS; AGUIAR, 2012; 

FASSHEBER, 2004; JAMELLI et al, 2010; LAGO et al, 2014; MACHADO RIBEIRO NETO; 

ZACCHÉ AVELLAR, 2016; MATOS; MOREIRA, 2013; MOREIRA; CASTRO-SILVA, 

2011; PEREIRA; BORENSTEIN, 2004; RESGALLA; FREITAS, 2004; SZTAJNBERG; 

CAVALCANTI, 2010; TRAVA; BALLARIN, 2006) e Avanços e Desafios do Processo de 

Trabalho (ARGILES et al, 2013; FIGUEIREDO; FRARE, 2008; FREIRE; CABRAL, 2016; 

GUERRA; GENEROSO, 2009; HONORATO; PINHEIRO, 2008; KANTORKI et al, 2014; 

MACHADO RIBEIRO NETO; ZACCHÉ AVELLAR, 2016; MÂNGIA; RICCI, 2011; 

MARTINS et al, 2012; MARTINS et al, 2013; PAULON et al, 2007; RIBEIRO NETO; 

AVELLAR, 2009; SANTOS JUNIOR; GUALDA; SILVEIRA, 2010; SANTOS JUNIOR; 

SILVEIRA, 2009; SANTOS JUNIOR; SILVEIRA; OLIVEIRA, 2009; SILVA; AZEVEDO, 

2011). O Quadro 2 abaixo apresenta de forma resumida os objetivos dos 41 estudos 

encontrados. 
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QUADRO 2 – DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS OBJETIVOS POR TIPO DE ESTUDO: 

TEÓRICO E PESQUISA DE CAMPO NAS TRÊS CATEGORIAS DE 

PARTICIPANTES 

Classificação Descrição dos objetivos 

Estudos teóricos 

Apresentar panorama nacional e internacional das reformas 

psiquiátricas e desafios da implantação do SRT; 

Refletir sobre o processo de transição entre o hospital 

psiquiátrico (HP) e o SRT, mudanças nas condições de vida e 

saúde e as possibilidades de deslocamento pela cidade; 

Discutir sobre propostas de moradias e método de investigação 

da inserção social e habitação; 

Analisar o embate dos pressupostos e produção de sentidos na 

implantação e funcionamento do SRT e o registro das 

discussões dos profissionais sobre a gestão do SRT; 

Problematizar sobre o cotidiano, as práticas de cuidado e o 

habitar como apropriação da moradia; 

Adaptar, traduzir e fazer equivalência semântica e conceitual 

de escala que mede as atitudes da vizinhança em relação aos 

SRTs. 

P
es

q
u
is

as
 d

e 
ca

m
p
o

 

 
 

Moradores 

Apresentar o perfil de moradores, as atividades realizadas, as 

condições de saúde bucal e a percepção do atendimento 

odontológico; 

Estudo de caso sobre o caminho percorrido na passagem entre 

HP e SRT; 

Descrever e refletir sobre as vivências no cotidiano dos 

moradores, possibilidades de cidadania e interação social e as  

relações dos SRTs com a comunidade na produção de práticas 

antimanicomiais. 

Trabalhadores 

Cuidadores: Caracterizar o perfil e atividades desenvolvidas no 

cotidiano, bem como investigar a percepção sobre o trabalho; 

Profissionais de enfermagem: investigar a percepção sobre a 

Reforma Psiquiátrica e formação profissional para o trabalho em 

SRT, analisar a atuação do enfermeiro na implantação do SRT e 

na transposição do estigma como obstáculo; 

Equipe de profissionais: Refletir sobre o trabalho em equipe no 

SRT, conhecer a experiência de implantação do SRT e a prática 

do cuidado na visão dos profissionais, e compreender a rede de 

sociabilidade dos moradores; 

Técnico de referência e cuidadores: reflexão sobre a função da 

psicanálise para o trabalho. 

Continua 
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Conclusão 

Fonte: Produção da autora 

 

É consenso na literatura revisada que nos SRTs está sendo garantido acesso a moradia 

e ao acompanhamento em saúde mental no território. Em relação ao cotidiano dos moradores 

de SRTs, quando comparado à realidade vivida quando moradores de hospitais psiquiátricos, 

esse serviço tem possibilitado a vivência de diferentes papéis e relações e o resgate de laços 

familiares (ARGILES et al, 2013; BASTOS; AGUIAR, 2012; FREIRE; CABRAL, 2016; 

MARTINS et al, 2012; PEREIRA; BORENSTEIN, 2004; RESGALLA; FREITAS, 2004; 

SANTOS JUNIOR; SILVEIRA, 2009; SZTAJNBERG; CAVALCANTI, 2010; WACHS et al, 

2010). É apontado como um dispositivo que oferece uma resposta à cronicidade e à exclusão 

social de pessoas com histórico de longas internações psiquiátricas e é potente no sentido de 

despertar novos desejos e interesses em seus moradores (ARGILES et al, 2013; PAULON et 

al, 2007; PEREIRA; BORENSTEIN, 2004; RESGALLA; FREITAS, 2004; SZTAJNBERG; 

CAVALCANTI, 2010; WACHS et al, 2010).  

A principal conquista apontada nos estudos está no âmbito da singularização do 

cotidiano dos moradores, que se expressa na apropriação da casa (BARRETO; VIDAL, 2007; 

FREIRE; CABRAL, 2016; FURTADO et al, 2010; GENEROSO; GUERRA, 2012; GUERRA; 

GENEROSO, 2009; KANTORKI et al, 2014; MARCOS, 2004), na realização das atividades 

básicas de vida diária e na possibilidade de estabelecer contratos e trocas sociais (AMORIM; 

DIMENSTEIN, 2009; ARGILES et al, 2013; FIGUEIREDO; FRARE, 2008; FIORATI, 2013; 

HONORATO; PINHEIRO, 2008; KANTORKI et al, 2014; LAGO et al, 2014; MACHADO 

RIBEIRO NETO; ZACCHÉ AVELLAR, 2016; PAULON et al, 2007; RESGALLA; 

FREITAS, 2004; RIBEIRO NETO; AVELLAR, 2009; SANTOS JUNIOR; GUALDA; 

 

Moradores e 

Trabalhadores 

Analisar e discutir o processo de vida nos SRTs; 

Avaliar as diferentes formas de moradia e modos de habitar de 

pessoas com sofrimento psíquico grave; 

Conhecer as práticas de cuidado da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no SRT, o 

cotidiano dos moradores e problematizar as práticas de cuidado 

e o percurso de desinstitucionalização;  

Identificar mudanças no ganho de autonomia e rede 

sociorrelacional. 

Vizinhos de 

SRT 

Avaliar as diferentes formas de moradia e modos de habitar de 

pessoas com sofrimento psíquico grave, além de conhecer e 

analisar as concepções sociais na interação com moradores nas 

conversas cotidianas na esfera pública. 
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SILVEIRA, 2010; SANTOS JUNIOR; SILVEIRA, 2009; SANTOS JUNIOR; SILVEIRA; 

OLIVEIRA, 2009; SILVA; AZEVEDO, 2011). 

Foi possível concluir na revisão dos estudos que, apesar de haver um perfil de 

moradores de SRT – idade média de 45 anos, com diagnóstico de esquizofrenia, com internação 

de longa permanência (JAMELLI et al, 2010; LAGO et al, 2014; MOREIRA; CASTRO-

SILVA, 2011; TRAVA; BALLARIN, 2006), em relação à funcionalidade, existe uma 

diversidade de cenários: autonomia ou não na realização de atividades básicas e instrumentais 

de vida diária e circulação ou não pelo bairro e pela cidade (ARGILES et al, 2013; KANTORKI 

et al, 2014; MÂNGIA; RICCI, 2011).  

Os estudos apontam que essa realidade tem desafiado os profissionais a diversificar na 

forma e na intensidade de oferta de mediação nas relações sociais e a inovar nas estratégias de 

reabilitação psicossocial. Constataram que é pouco efetivo quando a organização do cotidiano 

nos SRTs ocorre como um caminho único e comum, com o estabelecimento de uma mesma 

rotina ou um mesmo projeto terapêutico para todo o grupo de moradores (KANTORKI et al, 

2014; MATOS; MOREIRA, 2013).  

Existem inovações desenvolvidas localmente no sentido de aprimorar o processo de 

transição entre a vida no hospital e a casa e da casa para a cidade: a criação de casas de passagem 

entre hospital e SRT para que a desospitalização seja feita em um processo que respeite o tempo 

e as escolhas de cada um (PAULON et al, 2007) , a educação permanente dos trabalhadores em 

especial para a função de acompanhante terapêutico (FIORATI, 2013; RIBEIRO NETO; 

AVELLAR, 2009; SANTOS JUNIOR; GUALDA; SILVEIRA, 2010; WACHS et al, 2010), 

desenvolvimento de estratégias para o empoderamento quanto à administração de recurso 

financeiro, (KANTORKI et al, 2014), diferentes arranjos de equipes de trabalho – desde a 

ausência de cuidador (FREIRE; CABRAL, 2016)  até a existência de um profissional que tenha 

a função de estar no território para realizar ações de promoção da contratualidade (MATOS; 

MOREIRA, 2013) – e por fim o envolvimento de comerciantes locais e vizinhos nas rodas de 

discussão de caso ou em reuniões sobre o direito das pessoas com sofrimento psíquico 

(HONORATO; PINHEIRO, 2008). 

O respeito à singularidade e a trajetória de cada morador, o investimento na 

aproximação com a comunidade e a possibilidade de envolvimento de diferentes atores e 

arranjos no processo de trabalho com espaços de educação permanente parece ser um caminho 

apontado nos estudos. Os desafios mais citados giram em torno de uma mesma questão: a 
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superação da desospitalização para um processo de desinstitucionalização como proposto por 

Basaglia (2010). Refletir sobre a vivência de circulação social, nos encontros, com diferentes 

atores, em diferentes lugares da cidade com base nos pressupostos do paradigma da 

desinstitucionalização poderia oferecer subsídios para a prática do cuidado em liberdade. 

Venturini (2010) recomenda que, para o avanço do processo de desinstitucionalização, 

se faz necessário conhecer a cidade, os recursos e as necessidades do bairro onde essa moradia 

será instalada; assim, será possível uma socialização ativa. Inicialmente é necessário explorar a 

cotidianidade para identificar se naquele lugar as pessoas “ficam” ou “habitam”. Para isso 

algumas perguntas podem ajudar: “quem é que decide e o quê? Há espaços fechados? Por que 

e por quem? [...] Quem atende ao telefone? Quem é o dono da casa?” (VENTURINI, 2010, p. 

475). 

Em seguida, devemos cuidar para não programar os lugares de vida dos moradores, 

mas sim apoiá-los para a vida na comunidade. Sugere que o trabalho seja “Raciocinar com os 

pés [...], atravessar, em comprimento e em largura, a comunidade, viver a cotidianidade [...] o 

território são pessoas, são cidadãos, são histórias dos homens” (VENTURINI, 2010, p. 478). A 

palavra de ordem é habilitar a cidade e não o doente, fugindo da pretensão de normalizar por 

meio da diminuição da diversidade e da inclusão ao que está instituído. A ideia principal é 

habilitar esse usuário a ser o gerente responsável pelo próprio projeto de vida, incluindo o 

habitar como um assunto central, como um exercício que produz saúde e melhora a autoestima. 

A casa permanece como um lugar privilegiado na elaboração das nossas vivências, onde o 

tempo interior encontra o seu espaço, as relações se enchem de significados (VENTURINI et 

al, 2003).  

Colocar a doença entre parênteses como propõe Basaglia (2010) também significa 

colocar a clínica entre parênteses, segundo Amarante (2003). Por essa perspectiva, Rotelli; 

Nicacio (2001) afirmam que o objeto de cuidado passa a ser a existência-sofrimento na relação 

com o corpo social e deverá acontecer no aqui e agora, nos modos de viver a vida concreta e 

cotidiana. Tenório (2002) lembra que a adesão aos valores antimanicomais, contra a segregação 

social da loucura, não deve nos impedir de reconhecer a tensão contida no binômio sociedade-

loucura.  
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1.3 LOUCURA E MORADIA NA CIDADE: OUTRAS HISTÓRIAS 

 

No contexto de uma reforma psiquiátrica, apresentou-se o cenário brasileiro atual em 

relação à moradia de pessoas egressas de internação psiquiátrica de longa permanência, 

representada no Brasil pelos Serviços de Residências Terapêuticas. Em continuidade, inicia-se 

a apresentação de histórias que mostram outras tradições na forma de configurar a moradia na 

cidade para pessoas com uma doença mental em diferentes tempos e espaços. 

Essas residências assumem a função de garantir a saída dos hospitais e a entrada na 

cidade. Existe uma história de moradia da loucura na cidade que não siga essa versão 

dominante? Quando a loucura era considerada uma experiência trágica e cósmica, na Idade 

Média (500 a 1500), como era morar na cidade em liberdade? Se a loucura tivesse sido 

relacionada ao aumento do desenvolvimento econômico da cidade, qual seria o seu destino? 

São perguntas que convidam a uma postura curiosa em busca de histórias que podem ter sido 

negligenciadas.  

 

 

1.3.1 Uma história da loucura morando na cidade da idade média  

 

 

Furtado (2013) resgata como experiência pioneira no cenário mundial a história de 

convivência na cidade com pessoas com doenças mentais vivida em Geel. Essa cidade tem, 

hoje, aproximadamente, 45.000 habitantes e está localizada a duas horas de Bruxelas, capital 

da Bélgica. O sistema de cuidados familiares desenvolvido na região está em operação até a 

atualidade e desperta interesses internacionais. Influenciou os arranjos de moradia 

desenvolvidos no Brasil e os que são oferecidos atualmente em diferentes países. Para 

compreensão dessa experiência, foi necessária a busca pela sua origem1. 

Por volta dos anos 600, conta a lenda que havia um rei pagão que morava no norte da 

Irlanda com sua esposa e a filha chamada Dymphna. A rainha se converteu ao cristianismo e 

educou sua filha de acordo com os ensinamentos do padre Gerebern. A rainha morreu e o rei, 

inconsolável, adoeceu de tristeza. Seus súditos, preocupados com o futuro de seu reino, 

                                                           
1 A pesquisadora realizou uma visita ao museu e ao serviço de saúde mental que acompanha as famílias adotivas 

atualmente da cidade de Geel com o objetivo de conhecer e apresentar esta experiência nesta dissertação. 
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sugeriram que ele se casasse com uma mulher que tivesse a mesma imagem de sua esposa 

falecida. O rei concordou e iniciou uma busca por essa mulher; concluiu que sua filha era a 

mulher mais parecida com a rainha e então a pediu em casamento. Dymphna ficou chocada com 

a absurda proposta, mas sabia que não era possível recusar um pedido de um rei, por isso decidiu 

fugir junto com seu confessor Gerebern e sua empregada. (Informação Verbal)2 

Eles cruzaram o oceano e se dirigiram mais para o interior do continente, pararam na 

região da Antuérpia, na cidade de Geel, que tinha uma população escassa. Eles construíram 

uma casa humilde próximo à capela São Martin. O rei colocou seus soldados para procurar sua 

filha. Durante a busca, os soldados utilizaram a sua moeda, chamada “chaleira”, para pagar uma 

conta e foram informados por uma senhora de que uma jovem que morava nas redondezas 

também tinha a mesma moeda. (Informação Verbal)2 

A senhora do estabelecimento indicou com seus braços a direção onde a jovem morava 

e conta a lenda que seus braços ficaram paralisados depois daquele dia. O rei foi avisado sobre 

o local em que sua filha morava e foi para Geel, matou Gerebern e pediu novamente a filha em 

casamento. Ao receber um “não”, ficou furioso e insano, com suas próprias mãos, decapitou a 

filha no dia 30 de maio de 600. (Informação Verbal)2 

Os habitantes de Geel a enterraram sob pedido de piedade e colocaram um santuário 

onde ela foi decapitada. Esse local começou a receber peregrinos que iam pedir alívio para 

todos os tipos de doenças, inicialmente, porque acreditavam que ela era uma virgem casta que 

escolheu o martírio: ao invés de cometer o incesto, enfrentou o demônio. Quando os restos 

mortais de Dymphna foram desenterrados para instalá-los em uma igreja recém-construída, 

foram encontradas, no caixão, pedras brancas. Era um tipo de pedra totalmente desconhecido 

na região, o que fez com que a população acreditasse que seu corpo tinha sido levado por um 

anjo. Naquele período, seus devotos a associavam à cura de pessoas com sofrimento mental, 

por ter sido assassinada em nome da loucura do pai que estava possuído pelo demônio. 

(Informação Verbal)2 

No século 13 houve um grande aumento na busca de devotos pelos milagres da Santa 

Dymphna na cura da doença mental. Esses peregrinos, inicialmente, ficavam alojados nas 

dependências da igreja. No século 15, foi necessária a construção de um sanatório devido ao 

aumento de pessoas doentes que eram levadas por seus familiares em busca de alívio e cura. 

                                                           
2 Relatada pelo monitor do Gasthuismuseum St. Dimpna em Geel, Bélgica, em 12 de outubro de 2017. 
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Logo o sanatório também se tornou pequeno; então, a população da cidade de Geel foi chamada 

para receber os peregrinos e seus familiares, o que se entende como o início de um sistema 

único e inovador de cuidado familiar em saúde mental. (Informação Verbal)2 

A devoção a Santa Dymphna, a presença de doentes mentais3 e seus familiares 

circulando pela cidade, o desenvolvimento e crescimento do comércio local e da população de 

Geel estão intimamente ligados. Acredita-se que a cidade teve ganhos que são atribuídos ao 

cuidado oferecido aos doentes mentais, o que a tornou famosa. (Informação Verbal)2 

No século 15, foi construído um quarto para os doentes que, acompanhados por 

cuidadoras, ficavam nove dias consecutivos fechados. O tratamento e cuidado do doente mental 

eram oferecidos pelo clero da igreja de Santa Dymphna. Existia um ritual de sete exercícios que 

eram chamados de penitência. Um dos exercícios era a confissão próxima às relíquias de 

Dymphna, que tinham o poder de vencer o demônio que estava possuindo o corpo e a alma 

daquele doente mental. Outro exercício era uma procissão de três voltas ao redor da igreja com 

os pés descalços, andando de joelhos, rezando 30 pais-nossos e 30 ave-marias, sem trocar de 

roupa. Se o doente mental não era capaz de fazer esses exercícios, era autorizado que alguém 

os fizesse em seu nome. (Informação Verbal)2 

Esse ritual era entendido como um renascimento, como se o doente estivesse se 

limpando da loucura. Era visto como uma humilhação para esse demônio que estava ocupando 

aquele corpo. Os outros dias eram destinados ao restabelecimento da saúde do paciente. No 

nono dia os resultados e a melhora na saúde mental eram alcançados em vários casos. Os 

pacientes bebiam uma fórmula para o exorcismo. A retirada do demônio era simbolicamente 

representada pela retirada de um azulejo vermelho que tinha sido pendurado no pescoço de cada 

um. Naquele período os habitantes da cidade forneciam comida e acomodação para os 

familiares. (Informação Verbal)2 

Os pacientes eram pesados e tinham que oferecer o valor do seu peso em grãos para a 

igreja de Santa Dymphna. Essa era uma oferta considerada como a redenção da servidão a quem 

ele confiou; então, os pacientes e seus familiares entregavam os grãos de casa em casa para os 

habitantes da cidade que os tinham recebido. Essa obrigação foi eliminada ao longo dos anos e 

substituída pelo pagamento de 32 centavos. (Informação Verbal)2 

                                                           
3 O termo doente mental (tradução nossa), no original mentally ill, é utilizado no relato verbal do monitor e nos 

impressos do Gasthuismuseum para se referirem aos peregrinos daquela época. No restante do trabalho foi 

utilizado o termo pessoa com sofrimento psíquico. 
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 Em 1548, os padres eram os responsáveis por monitorar esse processo, escolhendo e 

supervisionando as Foster Families4. Os registros mostram que aproximadamente 4.000 

pessoas passaram por esse ritual, a maioria das pessoas vinda das regiões da França e Alemanha. 

(Informação Verbal)2 

Gradualmente o cuidado aos doentes mentais começou a envolver as famílias adotivas. 

Acontecia de os doentes chegarem em busca de uma vaga e terem que aguardar; então, ficavam 

nas casas das famílias adotivas por um período maior que os nove dias. Alguns peregrinos, 

inclusive, acabavam ficando para morar na cidade, surgindo, então, a necessidade da 

organização do Estado em relação a procura e demanda, cadastrando as pessoas que chegavam 

e as que se dispunham a receber. Aconteceu também de as famílias adotivas receberem as 

pessoas com doenças mentais sem os seus familiares; portanto, a família adotiva passava a 

assumir um papel de pais adotivos e o governo começava a financiar os gastos das famílias com 

os estrangeiros. (Informação Verbal)2 

O paciente desfrutava de liberdade em relação a essa família. O uso de instrumentos 

de contenção ocorria somente em casos extremos. Aqueles que eram capazes recebiam 

pequenas tarefas domésticas. Algumas famílias recebiam mais de um paciente. Pessoas com 

doença mental que não tinham recurso financeiro começaram a procurar a cidade. Foi 

necessário que o governo contratasse agentes de saúde para acompanhar a condição social dos 

doentes e das famílias que os recebiam. (Informação Verbal)2 

O cuidado da doença mental por meio das famílias adotivas foi diminuindo e em 1797 

houve o fechamento do quarto dos doentes. As novas tecnologias de cuidado da doença mental, 

tal como o tratamento moral realizado em internações psiquiátricas, se tornaram mais 

populares; entretanto, entre os anos de 1840-1870, Geel foi visitada por psiquiatras que se 

intitulavam alienistas, os quais desejavam entender como esse sistema podia prescindir de 

profissionais de saúde especializados e, mesmo assim, se mostrar mais eficiente em relação aos 

asilos existentes em outras regiões. Foram produzidos 60 relatórios médicos de diferentes 

localidades sobre o sistema de cuidados familiares oferecido na época, os quais estão 

arquivados na biblioteca da Universidade de Harvard (ROOSENS;VAN DE WALLE, 2007). 

Influenciados por Pinel, um grupo de médicos acreditava que as pessoas com doenças 

mentais deveriam ficar em serviços de saúde sendo tratadas de sua doença por médicos e com 

                                                           
  
4 Famílias Adotivas (Tradução nossa) 
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medicações. Defendiam ser uma aberração outorgar a analfabetos, camponeses e comerciantes 

esse cuidado. A partir de 1850, o Estado passou a ser responsabilizado por oferecer o cuidado 

em saúde mental e propôs a construção de um hospital psiquiátrico como alternativa de 

tratamento (ROOSENS;VAN DE WALLE, 2007).  

 Em 1867, Duval, um médico francês que visitou Geel, concluiu que não era 

moralmente aceito manter os doentes mentais sem o tratamento medicamentoso. Em seu 

relatório diz que os alienados, o tratamento e a liberdade não poderiam andar de mãos dadas. O 

primeiro diretor médico de Geel, Parigot, defendeu que a liberdade e o ar puro eram a garantia 

de melhora das pessoas. Da mesma época, há registro do que chamaram de um fenômeno 

extraordinário: “400 doentes mentais circulavam livremente no meio da população que os 

tolerava sem medo ou outra emoção” (ROOSENS; VAN DE WALLE, 2007, p. 23). 

Os relatórios médicos também apontavam os riscos que a convivência com pessoas 

com doenças mentais poderia ocasionar, entre eles estavam: violência, atos indecentes, abuso 

sexual, falta de higiene, doenças de pele, cólera, diarreia. Observaram haver quatro médicos 

que cuidavam de centenas de pessoas com doenças mentais, as quais eram atendidas apenas nas 

crises, enquanto a maioria nunca tinha passado com o médico. Os relatórios da época 

apontavam opiniões favoráveis e contrárias ao sistema de cuidado oferecido em Geel. Percebe-

se que a maioria dos relatórios era baseada em impressões e valores morais. Havia um consenso 

quanto à integração social dessas pessoas como cidadãos da cidade, o que relacionaram a um 

claro sinal de compaixão, comportamento civilizado e extraordinária caridade de seus 

habitantes. Também constataram um efeito benigno e saudável dessa aproximação entre as 

pessoas (ROOSENS;VAN DE WALLE, 2007). 

O antropólogo Eugeen Roosens entrevistou os profissionais e trabalhadores de saúde 

de Geel e os questionou ao que atribuem a sustentação desse sistema de cuidados familiares. 

Os profissionais acreditam que o fator principal é o modo com que as pessoas de Geel lidam e 

convivem com a doença mental. É uma população que passa de geração em geração a sua 

tradição: aceitar as pessoas como elas são (ROOSENS;VAN DE WALLE, 2007). 

Segundo a enfermeira do OpenBaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ)5, responsável 

pelo acompanhamento das Famílias Adotivas na cidade,  em 1938 eram 3.736 moradores 

inseridos nas famílias adotivas. Um grupo de médicos e enfermeiros do OPZ assumiu a 

                                                           
5 Centro Público de Cuidado em Psiquiatria (Tradução nossa) 
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responsabilidade de gerenciar e acompanhar a colocação de pessoas com doenças mentais nas 

famílias adotivas de acordo com o perfil. (Informação Verbal)6 

Na década de 1970, eram 1.300 moradores, em 2006 eram 460 e atualmente são 200 

famílias adotivas cadastradas que podem receber até três pessoas com transtornos mentais que 

são provenientes, em sua maioria, da região da Polônia, Holanda e França. Durante o século 

20, essa estratégia foi diminuindo, mas o sistema de cuidado de Geel ainda desperta interesses 

internacionais. Há um número maior de famílias cadastradas do que pessoas com necessidade 

de ter esse benefício. Acreditam ser a razão para o sucesso dessa estratégia o oferecimento de 

um cuidado às pessoas com doenças mentais em uma época em que a exclusão e a negligência 

total com essas pessoas eram a regra praticada ao redor do mundo e essa escolha levou a 

possibilidade de convivência entre as diferentes pessoas. (Informação Verbal)6 

As famílias recebem do Estado € 20 por dia por morador para os custos com 

alimentação. Os beneficiários do sistema recebem do governo uma pensão que varia de € 1.000 

a € 1.500, de acordo com o tempo de contribuição anterior ao adoecimento. Existe na cidade 

um hospital psiquiátrico para o cuidado em situações de crises e possíveis internações, as quais 

não acontecem em hospitais gerais; entretanto, não existem moradores de hospitais 

psiquiátricos. Existem centros de geração de renda e convivência com diferentes enfoques – 

atividades manuais, artísticas e culturais –, abertos para a comunidade em geral. (Informação 

Verbal)6 

 

1.3.2 Diferentes arranjos de moradia da loucura na história do Brasil 

 

 

Influenciado por essa experiência, Juliano Moreira, na década de 1910, na cidade do 

Rio de Janeiro, propôs a assistência heterofamiliar. Sua ideia inicial era que os empregados dos 

hospitais recebessem os pacientes para morar em suas casas e em seguida camponeses 

passassem a ser responsáveis pela alimentação, vestuário e saúde geral dos internos que, em 

contrapartida, realizariam, dentro de sua capacidade, algum tipo de trabalho.  

Franco da Rocha, em São Paulo, a partir da necessidade de racionalizar os gastos com 

internações de longa permanência, também no começo do século 20, iniciou a inserção de 

                                                           
6 Entrevista realizada pela autora no OZP em outubro de 2017 em visita à cidade Geel. 
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internos em casas de famílias de trabalhadores ou vizinhos dos hospitais psiquiátricos. Essas 

alternativas iniciais foram pontuais e complementares ao modelo centrado nos grandes asilos e 

não alternativa ou crítica ao modelo de atenção. (FURTADO, 2013). 

No Brasil, a primeira proposta de moradia para pessoas egressas de internações 

psiquiátricas fruto de discussões críticas e questionamentos ao modelo hospitalar hegemônico 

foram os lares abrigados, implantados em São Paulo, Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Tinham 

o objetivo de desospitalizar pessoas que moravam em enfermarias psiquiátricas e que perderam 

seus vínculos familiares ou não queriam ou conseguiam retornar ao núcleo familiar. Em 

segundo plano teriam a oportunidade de recuperação da autonomia e relações sociais 

(SUIYAMA; ROLIM; COLVERO, 2007).  

O hospital psiquiátrico em Franco da Rocha, em São Paulo, iniciou, em 1984, esse 

trabalho com 48 dos seus pacientes. O hospital Cândido Ferreira, em Campinas, além das 

moradias, criou unidades de reabilitação, oficinas de trabalho e hospitais-dia, todos no mesmo 

espaço físico do hospital. Em 1993, em Santos, foi criado o Lar Abrigado Manoel da Silva 

Neto, em decorrência do processo de intervenção na Casa de Saúde Anchieta, iniciado no final 

da década de 1980 (SILVA, 2010). 

Em 1987, na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, teve início o projeto Vila 

Terapêutica, formada por cinco casas com até quatro moradores cada, que ficavam dentro da 

área do hospital e havia um profissional de referência para cada morador. No Rio de Janeiro, 

ligado à Colônia Juliano Moreira, os critérios de seleção dos beneficiários dessas moradias 

foram a indicação de alta e se contavam ou não com uma referência familiar. 

Na década de 1990, uma segunda proposta foi implantada, a Pensão Protegida, nas 

cidades de Campinas e Ribeirão Preto. Também eram ligadas ao hospital psiquiátrico, em 

consequência da inexistência de financiamento de projetos residenciais, o que contribuiu para 

a manutenção de uma relação de dependência, já que formalmente os moradores continuavam 

sendo pacientes dos hospitais psiquiátricos (SUIYAMA; ROLIM; COLVERO, 2007). Em 

Campinas, eram nove moradores por pensão com acompanhamento 24 horas. Perceberam que 

não havia contato dos moradores com outras pessoas da comunidade nem inserção no mercado 

de trabalho (SILVA, 2010). 

Em Ribeirão Preto, cada pensão tinha um orientador, que eram pessoas voluntárias da 

comunidade que se dispunham a articular a vivência entre os pensionistas e os serviços gerais 
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contratados e supervisionados pela equipe do hospital. A partir dessa experiência, surgiram as 

residências assistidas, que são casas do Conjunto habitacional de Ribeirão Preto, locadas pelos 

ex-pensionistas que assumiam o orçamento do imóvel. O profissional de saúde do hospital era 

acionado caso houvesse alguma intercorrência. Foi entendida como uma fase pós-pensão para 

os que não precisavam de tanta mediação e tinham capacidade de autogestão. Em 1998, havia 

três residências assistidas no município (GUIMARÃES; SAEKI, 2001).  

Nos anos 2000, surge uma terceira proposta de moradia assistida, a república, que tinha 

o objetivo de preparar pessoas com adoecimento mental para uma vida independente, criada 

para ser um recurso temporário, parte de um processo de reabilitação. O público-alvo eram 

pessoas que não tinham indicação de internação e não tinham família ou aqueles que queriam 

morar sozinhos e sair da casa dos pais. Surge a figura dos acompanhantes terapêuticos 

financiados pelos familiares dos moradores (SUIYAMA; ROLIM; COLVERO, 2007).   

Ainda nos anos 2000, uma quarta proposta foi chamada de moradias assistidas, que 

eram ligadas ao primeiro CAPS de São Paulo. O objetivo era atender a demanda de moradia de 

usuários do CAPS, os quais faziam acompanhamento integral e tinham dificuldade de encontrar 

um local para morar. Caracterizava-se como um local de permanência transitória (até um ano) 

e seus moradores recebiam uma ajuda de custo. Uma equipe de profissionais de saúde realizava 

plantões durante a semana e aos finais de semana havia uma supervisão parcial. Aconteciam 

reuniões semanais entre os técnicos e moradores e os moradores eram encarregados do cuidado 

da casa (MÂNGIA; DE ROSA, 2002)  

Uma quinta proposta foram os lares de acolhimento no Rio de Janeiro; tinham como 

público-alvo pacientes com capacidade cognitiva e psicomotora parcial ou completamente 

preservada, além de interesse em integrar o novo modelo de assistência e moradia, por meio da 

disponibilidade para participar de atividades em grupo. O objetivo era resgatar o vínculo com 

a sociedade (SUIYAMA; ROLIM; COLVERO, 2007).  

Um grupo de trabalho organizado pelo Conselho Nacional de Saúde produziu um 

Plano de Apoio à Desospitalização (PAD), aprovado em 1995, como uma resolução (nº 159) 

que propunha o deslocamento da verba das Autorizações de Internação Hospitalar para os 

domicílios, inclusive para as famílias dos ex-moradores dos hospitais psiquiátricos (pessoas 

internadas por mais de cinco anos ininterruptos ou 10 anos com pequenos intervalos) que os 

recebiam em casa (SILVA, 2010). 
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A partir da Portaria 106/2000, os serviços ganharam uma nomenclatura própria: 

Serviços Residenciais Terapêuticos, e uma forma específica de financiamento, contribuindo 

assim para que os diferentes modelos já existentes se adequassem ao seu formato, que se tornou 

o único que atende à necessidade de moradia de pessoas egressas de internação psiquiátrica 

com rompimento dos vínculos familiares no Brasil. 

 

1.3.3 Diferentes países e seus arranjos atuais de moradia da loucura na cidade 

 

No cenário internacional do século 21, existem outros dispositivos para o 

equacionamento do acesso à moradia de pessoas com sofrimento psíquico. Alguns exemplos 

foram selecionados e apresentados a seguir com o objetivo de ilustrar os possíveis arranjos. Na 

Austrália, existem unidades intermediárias que são localizadas dentro da área do hospital e têm 

a função de preparar o morador para uma futura mudança do hospital para as casas da cidade, 

as Unidades de Cuidado Comunitário. São casas alocadas em ambiente urbano que acomodam 

20 moradores apoiados por uma equipe multidisciplinar por 24 horas diárias, que realizam a 

gestão do cuidado por meio do estabelecimento de um programa individual de reabilitação e 

intervenções em crises.  

Espera-se que os moradores participem das atividades domésticas, tais como cozinhar, 

limpar, comprar, que usem os serviços de saúde comunitário, o transporte público e outros 

recursos comunitários, quando possível. A permanência nessas unidades tem tempo indefinido, 

mas deve ter como objetivo a evolução de seus moradores entre diferentes unidades com 

variados graus de supervisão e acompanhamento, para que possam migrar para serviços que 

exigem maior autonomia ou para casas próprias (HOBBS et al, 2002; TRAUER et al, 2001).  

Na experiência da cidade de Filadélfia, estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, os 

modelos de continuidade, como o australiano, já descrito, são positivos porque possibilitam 

diferentes intensidades de cuidado e níveis de restrições de acordo com as necessidades dos 

usuários; entretanto, o ponto negativo é que contribuem para a perda dos laços sociais quando 

ocorre a mudança de casa. O modelo de moradia da Filadélfia não associa o acesso à moradia 

com a evolução do caso e é para pessoas com sofrimento psíquico, não somente para as que 

têm um histórico de internação de longa permanência, mas para as que estão em situação de rua 

e com rompimento dos laços familiares. Não existe a associação entre o acesso a casa e a 



38 
 

obrigatoriedade de realização das atividades de reabilitação; então, a moradia não é um serviço, 

é um direito (WONG; FILOROMO; TENNILLE, 2007) . 

Está baseado em quatro princípios: 1. ter uma casa para morar na comunidade é um 

direito básico para pessoas com sofrimento psíquico; 2. os moradores devem estar sujeitos a 

regras normais de inquilinos regulares e membros da comunidade; 3. empoderamento como 

uma prática que define as relações entre os moradores e a equipe de saúde mental de suporte; e 

4. Separação funcional entre moradia e suporte em saúde mental (WONG; FILOROMO; 

TENNILLE, 2007).  

Alguns aspectos são considerados para a implantação dessas moradias. 1. Escolha do 

consumidor, como estratégia de satisfação; então, o morador é responsável por definir o bairro 

e tipo de moradia que gostaria de ter. 2. Moradia típica e padrão, para evitar discriminação da 

vizinhança. 3. Acessibilidade aos recursos, o que envolve a proximidade da moradia com os 

principais recursos, o acesso ao transporte público e a aprendizagem das habilidades necessárias 

para viver naquela comunidade. 4. Controle do consumidor, que deve aparecer nas escolhas 

compartilhadas com os profissionais de saúde, sem regras que condicionem a autorização para 

estar na casa e o nível de privacidade que cada um pode ter em sua casa. 5. Apoio 

individualizado e singularizado, de acordo com as necessidades do usuário do serviço (WONG; 

FILOROMO; TENNILLE, 2007).  

Na Itália, foram identificadas 17.138 pessoas utilizando diferentes estratégias de 

moradia, que variam em relação ao grau de supervisão e apresentam diferentes nomenclaturas: 

casas para grupos, enfermarias na comunidade, pensões, apartamento ou hostel 

supervisionados, em um total de 1.370 dispositivos, sendo todas instalações residenciais. As 

casas contam com um quintal e área externa, além de um espaço de 36 m2 para cada um dos 

seus moradores, no mínimo dois, sendo em média dez. Oferecem uma variedade de atividades 

de reabilitação externas, tais como caminhada no clube e participação em associações locais 

(PICARDI et al, 2006). Apresentam um sistema heterogêneo, com diferentes tipos de moradias 

em relação ao número de moradores por casa, alguns oriundos de internação, mas a maioria 

nunca passou por uma internação, varia o grau de supervisão que recebem e a cobertura de 

serviços de saúde comunitários é diferente nas regiões do país, o que está relacionado à política 

de saúde local (DE GIROLAMO et al, 2002). 

No Canadá, existem os lares adotivos, que são financiados e dirigidos por serviços 

públicos de base comunitária. O cuidador familiar tem uma rede e um profissional de referência 
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em saúde mental que supervisiona e faz a ligação com serviços especializados e 

multiprofissionais, quando necessário. A família é quem administra o cotidiano e a circulação 

desse morador pela comunidade. O cuidador familiar geralmente é uma mulher com experiência 

em cuidado domiciliar que pode receber até nove residentes; existe uma expectativa de que o 

trabalho executado por ela seja de reabilitação e reintegração social. Entretanto, não é oferecida 

capacitação nem grupo de supervisão para a execução dessa tarefa. A maioria está nessa função 

mais por motivação altruística do que por dinheiro. Entrevistas realizadas com essas cuidadoras 

mostram que elas se consideram em um duplo papel: família e agentes de reabilitação. 

Acreditam que são as que mais bem sabem lidar com situações de crises. Avaliam que os lares 

adotivos podem ser uma boa opção, desde que tenha sido uma escolha do usuário; concluem 

que o sucesso da reabilitação não está relacionado ao tipo de moradia, mas à possibilidade de 

escolha e construção de sua própria vida (PIAT; SABETTI, 2010). 

No Japão, o cuidado em saúde mental é baseado no modelo hospitalocêntrico. Ao 

identificar que 30% dos internos dos hospitais psiquiátricos poderiam viver em casas na 

comunidade, o município de Sasagawa, em 2002, executou um projeto de transição das pessoas 

do hospital para residências. O projeto teve início dez meses antes do fechamento do hospital, 

tendo sido criados dois tipos de serviços: uma vila com casas e um centro de suporte com uma 

equipe de 23 profissionais que passava por treinamentos constantes. O projeto foi discutido 

com os pacientes, seus familiares e a vizinhança que morava próximo à vila. Inicialmente os 78 

moradores transferidos frequentavam, quatro vezes por semana, grupos no hospital e após nove 

meses os que quiseram foram inseridos em um programa de apoio com foco na inserção ao 

mercado de trabalho e a realização de atividades sociais (RYU et al, 2006). 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Nos últimos 30 anos houve grandes avanços na qualidade e no acesso ao cuidado de 

pessoas com sofrimento psíquico no Brasil. Existem atualmente no Brasil 596 SRTs com 3.236 

moradores (BRASIL, 2016). Os desafios que se mantêm estão em centrar o cuidado no querer 

e no desejo da pessoa e em avançar em direção a uma sociedade que verdadeiramente inclua 

essas pessoas (COSTA, 2017).  

Levando em conta que, sob o paradigma da desinstitucionalização, as transformações 

devem extrapolar o campo dos serviços de saúde mental e alcançar a sociedade na esfera das 

relações sociais, podemos considerar que o SRT atua como um dispositivo criador de 

possibilidade de interação social e a invenção cotidiana no convívio com a diversidade; 

entretanto, a existência do hospital psiquiátrico na realidade brasileira é um obstáculo ao avanço 

da mudança do lugar social da loucura.  

Apesar de o hospital psiquiátrico não ser um ponto previsto na RAPS, ele ainda existe 

no cenário brasileiro e é financiado pelo SUS. Basaglia propõe que a desinstitucionalização se 

inicie com a desmontagem do manicômio como uma negação ativa para que ela alcance a 

sociedade, que poderá experimentar viver em sua ausência (BASAGLIA, 2010). Considerando 

a dimensão sociocultural proposta por Amarante (2003), podemos pensar que na sociedade 

brasileira a manutenção do manicômio revela um imaginário social ainda dependente de um 

lugar onde a loucura seja depositada.  

Em 2008 foi realizado um censo psicossocial, o qual verificou que no estado de São 

Paulo havia 58 hospitais psiquiátricos com 6.349 pessoas internadas há mais de um ano, o que 

as caracterizava como moradoras dos hospitais (BARROS; BICHAFF, 2008). Em 2014, um 

novo censo mostrou que havia 4.439 moradores de hospitais psiquiátricos. Constatou-se, após 

seis anos, a transferência de 739 pessoas para SRTs e 1.170 óbitos, ou seja, existe um déficit 

entre a necessidade de SRTs e a real implantação desse serviço (DE FREITAS CAYRES et al, 

2015), a ponto de ser mais provável o fechamento de um leito em hospital psiquiátrico em 

virtude de um óbito do que pela possibilidade de vida em liberdade. Segundo Furtado (2006), 

os SRTs existentes atendem a um terço da demanda; sendo assim, dois terços ainda não foram 

beneficiados, em torno de 13.500 pessoas.  
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Entre 2011 e 2015 houve uma redução de 7.150 leitos em hospitais psiquiátricos no 

Brasil (BRASIL, 2016).  

Não parece haver correlação, como se poderia esperar, entre o número de leitos 

psiquiátricos e a quantidade de SRTs existentes por estado (...) o que pode indicar que 

o volume de internos de longa data não é fator preponderante para a abertura dos 

dispositivos analisados (FURTADO, 2006, p. 788). 

O Ministério da Saúde afirma que existe uma baixa cobertura dos SRTs e justifica que 

essa dificuldade de expansão ocorre no cenário nacional por questões políticas, socioculturais 

e técnicas relacionadas à desinstitucionalização, como um processo que demanda uma mudança 

de valores, de sistemas de referência e ideológica dos profissionais e sociedade (Brasil, 2016). 

A falta de políticas robustas de moradia, geração de renda e trabalho dificulta a qualidade de 

vida em comunidade e é barreira a ser superada (COSTA, 2017).  

Mostram-se de suma importância estudos que analisem as vivências de moradores de 

SRTs no encontro com a sociedade no cenário brasileiro a partir dos pressupostos da 

desinstitucionalização. É necessário dar voz aos moradores e entender como se dá no cotidiano 

a circulação social para ex-moradores de hospitais psiquiátricos. Identificar suas táticas e 

estratégias no encontro com a cidade pode subsidiar a compreensão das práticas profissionais 

para o cuidado em liberdade.  

 

1.4.1 Justificativa do cenário: São Bernardo do Campo 

 

Optou-se por realizar este estudo na cidade de São Bernardo do Campo (SBC), 

localizada na região do Grande ABC, a 22 km do centro de São Paulo, com aproximadamente 

822.242 habitantes e 409 km2 de extensão territorial7. A partir de 2009, SBC iniciou um 

reordenamento da Rede de Saúde Mental, com base nos pressupostos da desinstitucionalização, 

fechou o hospital psiquiátrico da região e implantou uma rede substitutiva de atenção para 

pessoas com sofrimento psíquico8. 

                                                           
7 Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-bernardo-do-campo/panorama>. Acesso em: 20 fev. 

2018. 

8 Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo. Unidades. Disponível em: 

<http://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/ss-unidades>. Acesso em: 01 fev. 2017. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-bernardo-do-campo/panorama
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A atenção à saúde mental na cidade de São Bernardo do Campo foi realizada durante 

um longo período por um único ambulatório de saúde mental, um pronto socorro psiquiátrico e 

um hospital psiquiátrico. Não existia um trabalho territorial para as pessoas com sofrimento 

psíquico (ANASTACIO, 2013). A reorganização da rede de serviços de saúde na cidade foi 

fruto de uma opção da gestão por um cuidado pactuado e em liberdade. Iniciada em 2009, 

contou com um investimento financeiro municipal de 21,1% da arrecadação, superior aos 15% 

obrigatórios, definidos pela Emenda Constitucional 29/20119. 

Para o reordenamento da Rede de Saúde Mental, o município teve como vértice a 

desinstitucionalização dos moradores do Hospital Psiquiátrico Lacan, a redução de leitos em 

hospitais psiquiátricos financiados pelo SUS e a construção de uma rede substitutiva de atenção 

para pessoas com sofrimento psíquico, transformando-se, rapidamente, em uma das mais 

avançadas do País na construção da reforma psiquiátrica9.  

O ambulatório foi descentralizado e seus profissionais passaram a trabalhar nas 

Unidades Básicas de Saúde, visando atender os casos leves e moderados (ANASTACIO, 2013), 

enquanto os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e SRTs foram sendo implantados 

concomitantemente ao processo de desospitalização de cerca de 40 moradores que residiam no 

Hospital Psiquiátrico Lacan9. 

Segundo o site do município de São Bernardo do Campo, ele é dividido em 9 territórios 

de saúde. A Rede de Atenção Psicossocial é composta por 34 UBSs, 4 CAPS III, 2 CAPS III 

Álcool e Drogas (AD), 1 CAPS Infanto-Juvenil (IJ) AD III, 1 CAPS Infantil (I) II, 1 consultório 

na rua, 1 ponto de estratégia de reabilitação psicossocial com iniciativas de geração de renda e 

trabalho, o Núcleo de Trabalho e Arte (Nutrarte), 1 pronto atendimento em psiquiatria, 2 

repúblicas terapêuticas e 6 residências terapêuticas, sendo 4 masculinas e 2 femininas10. 

A abertura das residências terapêuticas foi uma das primeiras ações da gestão para 

desativar leitos psiquiátricos. As 6 RTs de São Bernardo do Campo foram inauguradas entre 

2009 e 2012. São 3 RTs, 2 femininas e 1 masculina, que têm como referência o CAPS Centro, 

e as outras 3 são masculinas e têm como referência o CAPS Farina. Contam com um suporte 

                                                           
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. Saúde Mental – tratamento 

aberto com respeito à cidadania: rede de equipamentos foi ampliada, oferecendo conforto e acolhimento 

humanizado. São Paulo: Pyxis Editorial e Comunicação, 2012. (Cadernos da Saúde SBC, 2) 
10 Disponível em: http://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/ss-unidades. Acesso em: 20 fev. 2017. 

http://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/ss-unidades
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de 9 cuidadores (chamados na região de acompanhantes terapêuticos – AT) para cada casa, que 

se alternam em turnos para cobertura das 24 horas diárias de supervisão11.  

As tarefas são subdivididas entre eles: marcação de consultas, apoio no uso das 

medicações, na higiene pessoal, acompanhamento de atividades externas de lazer e cultura, 

auxílio no preparo e consumo da alimentação, organização doméstica, realização de compras 

etc., de acordo com a necessidade de cada um. Os moradores recebem o Auxílio – Reabilitação 

Psicossocial e alguns recebem também o Benefício de Prestação Continuada da assistência 

social para suas despesas pessoais, sendo as despesas domésticas financiadas por um crédito 

mensal fixo enviado pelo Ministério da Saúde11.  

Para cada morador há um projeto terapêutico específico. Uma meta comum é  

o estímulo ao trânsito em sociedade, a ampliação dos territórios externos de contato, 

evitando a limitação à vida no lar [...] Uma questão delicada é o relacionamento com 

a vizinhança, que começou a ser trabalhado, na experiência de São Bernardo do 

Campo, antes da chegada dos moradores com a visita das equipes de profissionais às 

residências próximas para explicar o que é a reforma psiquiátrica, como funciona o 

CAPS e quem seriam as pessoas que teriam como novos vizinhos (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012, p. 17) 

 

  

                                                           
11 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012) 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Compreender a vivência de cuidado à saúde em liberdade dos moradores de Serviço 

Residencial Terapêutico de São Bernardo do Campo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

o Conhecer qual o sentido atribuído pelos participantes sobre o que é saúde e vivências 

de cuidado à saúde, 

o Mapear a rede construída por participante para o cuidado à saúde, 

o Descrever cenas de circulação social do cotidiano de moradores no trajeto entre a 

casa e os locais identificados, 

o Oferecer subsídios para compreensão dos achados na perspectiva da 

desinstitucionalização e 

o Contribuir para a reflexão sobre o agenciamento social da loucura na cidade.  
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3 MÉTODO  

 

Esta pesquisa está inserida no campo das pesquisas sociais em saúde, que têm o 

objetivo de investigar o fenômeno saúde/doença e sua representação nas instituições políticas 

de serviços, profissionais e usuários. A metodologia em uma pesquisa social em saúde inclui as 

concepções teóricas de abordagem do objeto, que é qualitativo, provisório e relativo, sendo o 

pesquisador dialeticamente autor e fruto de seu tempo histórico (MINAYO, 2008). 

Este estudo trata de uma pesquisa de abordagem qualitativa. Castro-Silva; Mendes; 

Nakamura (2012) afirmam ser fundamental, em uma pesquisa qualitativa, a proximidade entre 

pesquisador e pesquisado. Nessa perspectiva, o objeto, que ao mesmo tempo se constitui sujeito, 

fará parte de um processo de compreensão intersubjetiva, por meio de um método, o qual pode 

ser entendido como uma maneira de fazer ciência, um “caminho para ir em busca de algo” 

(CASTRO-SILVA; MENDES; NAKAMURA, 2012, p. 36) na produção de conhecimento. É 

preciso diferenciar método de técnicas, ele não deve ter um caráter instrumental. 

Tem como orientação filosófica a fenomenologia, porque busca apreciar diferentes 

construções e significados atribuídos à experiência. Parte de uma perspectiva que a realidade é 

socialmente construída. Ao apresentar um histórico das metodologias utilizadas nas pesquisas 

sociais, Spink (2007) retoma estudos precursores na área. Ressignificados à luz das teorizações 

pós-modernas sobre o conhecimento, influenciadas pelas vertentes interpretativas e 

culturalistas de ação social, os estudos que analisam atividades cotidianas devem desenvolver 

compreensões compartilhadas no intuito de torná-las visíveis e relatáveis.  

Como membros competentes desses lugares e territórios, que compartilham códigos 

e expectativas [...] capazes de interpretar as ações que se desenrolam nos espaços e 

lugares em que se dará a pesquisa [...] somos capazes de considerar a parte (a 

enunciação e a ação) em relação ao todo (o contexto em que se dá a ação /interação) 

(SPINK, 2007, p.13). 

 

Optou-se por realizar uma pesquisa participante a partir do interesse no “resultado do 

diálogo, da interlocução e da negociação cultural e interpessoal entre pesquisadores e 

pesquisados” (SCHMIDT, 2006, p. 30). Ela depende do interesse e do respeito do pesquisador 

pelos sentidos e significados que seu interlocutor atribui aos fenômenos estudados e da 

focalização do processo de pesquisa como produtor de conhecimento. O adjetivo participante 
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remete à discussão sobre papéis e lugares do pesquisador, dos indivíduos e grupos na condição 

de colaboradores e interlocutores (SCHMIDT, 2008). 

Na pesquisa participante o compromisso é com a interpretação útil das relações e 

fenômenos psicossociais. A interlocução que se estabelece no trabalho de campo tem como 

horizonte a construção de sentido da experiência do outro próximo ou distante. “Nesta visão, o 

interlocutor, representante do ‘polo pesquisado’, é portador e porta-voz da experiência” 

(SCHMIDT, 2006, p. 36), considerando que ao enunciar não o faz sem interpretar. “O 

pesquisador pode estar na posição de recolhedor da experiência, mediador, tradutor ou 

intérprete” (SCHMIDT, 2006, p. 36). 

O jogo de identidades e alteridades que se dá ao se conhecer mutuamente, afirmando-

se, mas, ainda, deslocando-se e transformando-se, traz mobilidade entre os lugares de tradução 

e mediação. Na situação de campo, pesquisador e colaborador se envolvem em um esforço de 

mútua compreensão, negociando a pertinência de determinadas temáticas, aprofundando a 

exposição de modos de sentir e de pensar, retomando lacunas em uma espécie de contrato ou 

pacto de trabalho compartilhado (SCHMIDT, 2006). 

 

3.1 PROCEDIMENTOS 

 

Optou-se pelo uso do Grupo Focal Narrativo, do ecomapa e da observação participante 

como ferramentas para coleta de dados. Recomenda-se o uso do grupo focal quando se busca o 

entendimento de como se formam as diferentes percepções e atitudes acerca de um fato, prática, 

produto ou serviços. É uma estratégia que se desloca da perspectiva do indivíduo para a do 

grupo social. Os participantes devem apresentar características comuns que estão associadas ao 

tema da pesquisa. Há consenso na literatura de que o grupo pode ter de seis a 12 participantes 

e que quatro encontros são suficientes para se obter uma discussão aprofundada, mas essas 

quantidades podem variar de acordo com o tema e interesses da pesquisa (CARLINI-COTRIM, 

1996). 

O uso de abordagens narrativas nos grupos focais em pesquisas de cunho qualitativo 

no campo da saúde coletiva tem se destacado por possibilitar a compreensão de experiências e 

diferentes pontos de vista dos sujeitos em um dado contexto, é uma ferramenta para construção 
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de significados para a existência humana. Baseia-se na ideia de que a posição ocupada 

socialmente pelo indivíduo se associa à sua concepção da realidade. Durante as atividades no 

grupo, os participantes tendem a reproduzir os acordos tácitos sobre o que dizer e o que não 

dizer, que regem suas interações cotidianamente. Recomenda-se que haja um roteiro definido 

com questões disparadoras para realização do Grupo Focal Narrativo (CAMPOS; FURTADO, 

2008).  

Para a construção das narrativas, identificam-se e extraem-se, do material gravado e 

transcrito dos encontros dos grupos focais, os núcleos argumentais que respondem às questões 

colocadas, como um fio condutor, a partir do respeito ao que foi dito pelos participantes. A 

narrativa construída é apresentada aos mesmos participantes, para que eles possam contestá-

las, corrigi-las e validá-las. Esse é um momento fundamental para efetivar a participação dos 

pesquisados na produção dos dados (CAMPOS; FURTADO, 2008). Nos grupos focais, é 

permitido o uso de estímulos como cartazes, figuras, filmes ou estórias para instigar a discussão 

(CARLINI-COTRIM, 1996).  

O ecomapa é usado na atenção à saúde como um instrumento de avaliação que 

identifica e representa graficamente as relações e ligações da pessoa ou família com o meio 

onde habita. Nele podem ser inclusos os serviços, as pessoas e as instituições, eleitos como 

parte da rede social dos participantes (AGOSTINHO, 2007). Em uma pesquisa sobre Saúde 

Mental, Reabilitação e Atenção Básica realizada no âmbito do Programa de Educação pelo 

Trabalho do Sistema Único de Saúde (SUS) no município de São Paulo, o ecomapa foi utilizado 

como uma ferramenta mediadora, para apropriação dos caminhos percorridos no território 

(MARTELLA; ALEMIRA; RIZZI, 2016). Nesta pesquisa, o ecomapa foi utilizado como um 

estímulo para aquecer a discussão no Grupo Focal Narrativo sobre os lugares acessados pelos 

moradores e consequentemente facilitar o seu mapeamento.  

A observação participante é realizada dentro de uma dada situação, por uma pessoa 

considerada membro aceito pelos demais partícipes, que busca a compreensão do outro. 

Thiollent, autor de referência no debate sobre metodologias qualitativas em ciências humanas, 

entende a pesquisa participante como aquela que em alguma medida se utiliza da observação 

participante (SCHIMDT, 2006). Para Magnani (2009), a observação participante é um 

instrumento da etnografia quando há um maior envolvimento no cotidiano dos participantes na 

busca por uma ordenação e interpretação do que se observa, para além de uma mera descrição 

e coleta de dados. 
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3.2 O CAMINHO PLANEJADO 

 

O caminho escolhido para esta pesquisa qualitativa  foi iniciar a partir da realização de 

quatro encontros de grupos focais narrativos com o objetivo de construir uma narrativa do grupo 

de moradores de SRT sobre “Saúde e vivências de cuidado”. Para identificar o que é saúde e o 

que entendem como cuidado à saúde, foram elaboradas pela pesquisadora as seguintes questões 

disparadoras: “O que é saúde para você?” e “Como você cuida da sua saúde?”. Esperava-se que 

essas questões fossem suficientes para provocar a discussão que serviria de base para a 

construção da narrativa coletiva sobre o tema e o mapeamento dos lugares acessados pelos 

participantes para o cuidado à saúde. 

Foi desenhado pela pesquisadora que, posteriormente à realização dos quatro 

encontros dos grupos focais narrativos, ocorreria a observação participante de situações de 

circulação social na busca por vivências de cuidado à saúde existentes no cotidiano desses 

moradores. Partir da concepção e sentido atribuídos e construídos coletivamente pelos 

participantes sobre o tema e acompanhar as vivências de cuidado à saúde que ocorrem nas 

relações estabelecidas ou não com as pessoas do bairro e da cidade foi uma escolha baseada no 

interesse da pesquisadora em entender o cuidado em saúde mental, sob a perspectiva e 

pressupostos do paradigma da desinstitucionalização.  

Era esperado que, durante a discussão nos grupos focais, fossem identificados os 

lugares e/ou pessoas do território que compõem a rede de relações de cada participante, em 

consonância com a narrativa produzida sobre o que é e como se cuida da saúde. Os encontros 

dos grupos focais foram gravados e transcritos e constituíram a base para a construção da 

narrativa. Um esboço seria apresentado pela pesquisadora no terceiro encontro com o objetivo 

de validá-la ou corrigi-la. A observação participante foi registrada em diários de campos que 

embasariam a descrição das cenas de circulação social.  

 

3.3 PARTICIPANTES 

 

O passo inicial para realização da pesquisa de campo foi o contato com o setor de 

Educação Permanente (EP) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de São Bernardo do 
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Campo (SBC) para solicitar a pré-autorização para realização da pesquisa com os moradores 

das residências terapêuticas existentes na cidade. Após o aceite, foi feita a submissão do projeto 

para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal 

de São Paulo (Unifesp) por meio da Plataforma Brasil. A partir do deferimento (Parecer nº 

1.727.506), houve um novo contato com o município, que autorizou a pesquisa com moradores 

de um SRT da região Central e orientou que houvesse a pactuação com o gerente do CAPS de 

referência acerca do andamento da pesquisa de campo.  

Foi realizada uma apresentação da pesquisa ao coordenador do CAPS e à profissional 

que o apoia no processo de trabalho com os acompanhantes terapêuticos (AT) desse SRT. O 

coordenador do CAPS é responsável pelos 3 SRTs da região central de SBC: SRT masculino, 

com 9 moradores, é a residência mais antiga da cidade, inaugurada em 2009 (SRT 1); SRT 

feminina, com 8 moradoras, inaugurada em 2010 (SRT 2); e SRT feminina, com 10 moradoras, 

inaugurada em 2011 (SRT 3).  

Ao tomar conhecimento do objetivo desta pesquisa, foi sugerido pelos profissionais 

que os 27 moradores das três casas pudessem ser incluídos na pesquisa e não somente os da 

SRT 1, como indicado pelo setor de EP. Solicitou-se a ampliação com a inclusão das 3 RTs e 

seus 27 moradores para o setor responsável, a qual foi aprovada. 

 Foram realizadas duas visitas em cada SRT com o objetivo de apresentação e convite 

aos moradores para participação na pesquisa. Foi possível identificar que, dos 27 moradores, 

quatro apresentavam dificuldades de comunicação e compreensão que inviabilizavam a 

participação na pesquisa com a metodologia que estava desenhada. Também havia quatro 

moradores com restrições de mobilidade, o que não os impedia de participar desde que 

garantida sua acessibilidade.  

Os 23 moradores com capacidade de compreensão e comunicação com ou sem 

dificuldades de mobilidade foram convidados a participar da pesquisa; 12 moradores aceitaram 

participar, sendo 5 do SRT 1, 5 do SRT 2 e 2 do SRT 3. Todos assinaram em duas vias o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – Apêndice A) e receberam um convite com 

cronograma da atividade da primeira etapa da pesquisa, os grupos focais narrativos. Os dias e 

horários dos grupos foram marcados de acordo com a agenda de atividades dos 12 moradores 

participantes, de modo a minimizar prejuízos em sua rotina.  
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3.4 MÉTODO DA ANÁLISE DE DADOS  

 

Minayo (2011) identifica que a fase de análise de dados na pesquisa social tem três 

finalidades: estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou não os 

pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões formuladas e ampliar o conhecimento 

sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao contexto cultural do qual faz parte. 

Segundo ideias da sociologia interpretativa e humanista, o conhecimento resulta da 

compreensão da experiência vivida, valorizando os atores sociais na significação dos 

fenômenos, a partir de um método indutivo de análise de dados. Os dados analisados foram 

interpretados com base no paradigma pós-moderno de construção do conhecimento, emergente 

da crise do paradigma dominante. Considerou-se que o conhecimento científico natural é o 

científico social, mesmo sendo local, visto como um conhecimento total porque salienta a sua 

exemplaridade de modo a poder ser utilizado fora do seu contexto de origem.  

É um conhecimento relativamente imetódico que se constitui a partir de uma 

pluralidade metodológica que não segue um estilo unidimensional, mas uma configuração de 

estilos construída segundo o critério e a imaginação pessoal do cientista. Utiliza o senso comum 

que se reproduz na trajetória, no cotidiano e nas experiências de vida de um grupo social; é 

exímio em captar a profundidade horizontal das relações conscientes entre pessoas (SANTOS, 

2010).  

A análise dos dados seguiu um caminho desenhado após a sua coleta. Foram 

selecionadas no material transcrito dos grupos focais narrativos as falas que contribuíssem para 

a caracterização de cada um dos participantes. Informações sobre as histórias de vida narradas 

espontaneamente por alguns participantes nos momentos de observação participante foram 

recolhidas dos diários de campo e acrescentadas ao material já selecionado das transcrições dos 

grupos focais narrativos. 

Os diários da observação participante foram utilizados como matéria prima para a 

construção de cenas. Informações acerca dos interesses, escolhas e lugares dos participantes; 

os cenários, tanto dentro da casa, no trajeto feito nas ruas do bairro e nos espaços públicos 

acessados; e as relações sociais estabelecidas com outros atores presentes no cotidiano foram 

privilegiadas e iluminadas para que as cenas pudessem retratar os fatos como vivenciados.  
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Em um segundo momento de leitura flutuante das transcrições dos 4 encontros do 

Grupo Focal Narrativo, foram selecionados os núcleos argumentais para a construção da 

narrativa. Selecionou-se e agrupou-se o que aparecia em comum ou divergiam nas falas do 

grupo de participantes sobre o que é saúde e em seguida sobre as formas de cuidar da saúde. A 

construção da narrativa foi feita utilizando todas as diferentes contribuições e eliminando as 

repetições. Os dados do mapeamento da rede de cuidados foram extraídos dos ecomapas 

construídos pelos participantes e agrupados para melhor visualização dos achados em uma 

tabela que listou todos os locais acessados e qual dos participantes os frequenta no cotidiano. 

A narrativa, o mapeamento e as cenas foram analisados à luz das contribuições do 

paradigma da desinstitucionalização (BASAGLIA, 2010). Considerando as reflexões obtidas 

na análise e relacionando entre si os três produtos (narrativa, mapeamento e cenas), identificou-

se eixos problematizadores e a partir desse material, buscou-se um diálogo com teorias que 

contribuíssem para a discussão dos achados, com o objetivo de oferecer subsídios que 

colaborem com o agenciamento social da loucura. 

Por fim, a revisão da literatura sobre os serviços residenciais terapêuticos e os 

diferentes arranjos de moradia para o cuidado em liberdade no cenário brasileiro e internacional 

apresentados na introdução foram relacionados ao conhecimento produzido neste estudo.   
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

  

Os resultados estão apresentados em três partes: Caminho Percorrido, Mundo 

Construído e Produção Coletiva: Mundo Construído por nós. No final das duas últimas partes, 

há uma análise dos resultados apresentados. 

 

4.1 CAMINHO PERCORRIDO 

 

Entre o caminho planejado e o caminho percorrido houve a necessidade de adaptações 

que serão descritas a seguir, fruto da interlocução com os participantes da pesquisa. Optou-se 

por realizar os quatro encontros do Grupo Focal Narrativo na SRT 2 por ter uma garagem com 

acessibilidade (acesso por rampa), mesas e cadeiras suficientes e por estar localizada entre as 

outras duas RTs, garantindo assim o menor deslocamento de uma forma geral dos participantes. 

Dias antes do início dos grupos focais, em decorrência de uma chuva forte, o espaço escolhido 

ficou interditado. A alternativa apresentada foi a sala de estar da SRT 2, onde também havia 

mesas e cadeiras, entretanto o acesso é por escadas.  

Uma das participantes, com mobilidade reduzida que utiliza uma bengala, precisaria 

de apoio para acessar a sala. Uma das ATs do SRT 2 entrou em contato telefônico e a informou 

sobre essa mudança e, naquele momento, a participante optou por não participar da pesquisa. 

Havia sido combinado com as duas participantes do SRT 3 que seria contratado pela 

pesquisadora um carro para transportá-las entre as casas, em função da dificuldade de 

deslocamento de uma delas, que costuma em sua rotina utilizar esse meio de transporte. 

A segunda participante da SRT 3 foi questionada sobre como preferiria se deslocar até 

a SRT 2, considerando que essa moradora costuma sair sozinha e utilizar transporte público 

com independência. Naquele momento, ela informou que gostaria de desistir. A AT de 

referência havia informado no momento da assinatura do TCLE que essa moradora costuma ter 

dificuldades para cumprir os compromissos pré-agendados. O grupo de participantes passou a 

ser de 10 moradores.  
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4.1.1 Grupo Focal Narrativo 

 

A essência do Grupo Focal Narrativo consiste em captar o processo de discussão, 

argumentação e construção de opiniões que tende a ocorrer na interação com outros indivíduos. 

Nesta pesquisa o tema era o cuidado em saúde e utilizou duas perguntas disparadoras: “O que 

é saúde para você?” e “Como você cuida da sua saúde?”. 

Foram realizados quatro encontros do Grupo Focal Narrativo durante os meses de 

setembro e outubro de 2016, a partir das 14h00, com duração média de 1 hora e 20 minutos 

cada. Os grupos foram pré-planejados com a intenção de aproximação entre a pesquisadora e o 

grupo de participantes, construção de uma narrativa sobre saúde e vivências de cuidado e 

mapeamento dos lugares que são acessados pelos moradores no cuidado à saúde. 

 

 4.1.1.1 Primeiro encontro 

 

Participaram nove moradores, um deles estava em outra atividade, chegou ao final do 

grupo e reiterou seu interesse em se manter como participante da pesquisa. Iniciamos com uma 

atividade de apresentação e aproximação; foi solicitado pela pesquisadora que cada um 

identificasse em um mapa do Brasil a sua cidade natal e o percurso feito ao longo da vida até o 

momento atual. A maioria soube identificar a cidade natal e houve maior dificuldade dos 

participantes em lembrar ou compartilhar esse percurso relacionando ao enredo das histórias de 

vida de forma cronológica.  

Em seguida, foi feita uma explicação pela pesquisadora sobre o objetivo e forma de 

funcionamento do grupo, a fim de esclarecer que seria uma roda de conversa para a construção 

de uma narrativa coletiva, sem a busca por consensos; assim, a divergência de perspectivas e 

experiências seria bem-vinda. Alguns participantes iniciaram a discussão falando frases e 

palavras que relacionavam ao tema. A pesquisadora escolheu registrar em um cartaz o que 

estava sendo dito, ao perceber uma dificuldade inicial dos participantes em lembrar o que já 

tinha sido falado por outro membro do grupo ou mesmo em se colocar em debate.  
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A partir da dificuldade de comunicação verbal de alguns participantes, foi sugerido 

pela pesquisadora, para o próximo encontro, o uso de revistas com o objetivo de selecionar 

imagens e palavras escritas que representassem as ideias do grupo e pudessem funcionar como 

uma alternativa de comunicação. Um dos participantes propôs ao grupo que ele desenhasse o 

conteúdo das discussões. As sugestões foram aceitas. 

 

 4.1.1.2 Segundo encontro 

 

Dois participantes não estiveram presentes, escolheram participar de uma outra 

atividade, para a qual foram convidados durante a semana, realizada pelo CAPS de outro 

território. Estavam presentes os outros oito participantes. O material gráfico e as revistas foram 

disponibilizados pela pesquisadora e alguns participantes as folhearam, comentavam o 

conteúdo, escolheram palavras e imagens. Dois participantes escolheram desenhar. O 

participante que se ofereceu para fazer desenhos12 que representassem as falas do grupo levou 

carvão e justificou que esse era o melhor material para dar a ideia de sombra e volume. 

A pergunta disparadora: “Como você cuida da sua saúde?” não cumpriu a função de 

identificar quais são os lugares frequentados pelos participantes no cuidado à saúde. As 

respostas giraram em torno das ações, procedimentos, atos. A pesquisadora introduziu uma 

terceira pergunta: “Quais são os lugares que vocês acessam para o cuidado a saúde?”. 

A intenção era iniciar um levantamento dos locais e endereços para que no próximo 

encontro fosse possível fazer um recorte do Google mapas com os locais sinalizados 

individualmente. Havia uma expectativa da pesquisadora de que todos saberiam nomear e 

descrever a localização dos lugares frequentados; entretanto, houve dificuldade do grupo em 

dizer o endereço ou mesmo o nome dos lugares, o que inviabilizaria a posterior identificação 

dos locais no mapa.  

Diferentemente do esperado, os participantes escolheram falar de locais que não 

frequentavam mais e em especial de locais que gostariam de frequentar, além dos lugares que 

são frequentados no cotidiano. A partir dessa interlocução com os participantes, foi apresentada 

a proposta pela pesquisadora de construção de um ecomapa como ferramenta de registro e 

                                                           
12 A produção final é um painel com desenhos e colagens e estão no Apêndice B 
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mapeamento das três categorias de lugares frequentados: presente, passado e futuro, em 

substituição ao Google mapas.  

 

 4.1.1.3 Terceiro encontro 

 

Iniciamos com a leitura do esboço da narrativa escrito pela pesquisadora, a partir da 

discussão realizada nos dois primeiros encontros. Os participantes foram questionados em cada 

parágrafo se havia algo a alterar, incluir ou excluir no texto.  

Iniciamos a terceira tarefa, a partir da pergunta disparadora: “Quais são os lugares que 

vocês acessam para o cuidado à saúde?”. A pesquisadora explicou o que é um ecomapa, levou 

fotos e ofereceu as imagens como uma forma de cada um identificar e se colocar no centro do 

seu ecomapa que foi montado em pedaços individuais de papel kraft.  

Os participantes foram orientados a escrever dentro dos círculos de papel cartão 

colorido os nomes dos lugares e em seguida colá-los em torno de suas imagens. Foi pactuado 

que os círculos azuis seriam utilizados para escrever o nome dos lugares que frequentam, os 

círculos amarelos para os locais que não frequentam mais e os locais que gostariam de 

frequentar em círculos rosa. Cada um se dedicou a construir o seu ecomapa com variados graus 

de apoio da pesquisadora ou dos outros participantes ou da acompanhante terapêutica de plantão 

no dia.  

 

 4.1.1.4 Quarto encontro  

 

No quarto encontro foi retomada a construção do ecomapa. Surgiu uma dúvida se 

alguns lugares seriam considerados ou não como os que são frequentados no momento. Foi 

combinado que seriam considerados os lugares que são frequentados pelo menos duas vezes 

por ano, no último ano, já que o objetivo era mapear o que fazia parte da rotina.  

Após a finalização da atividade, a pesquisadora explicou que haveria um segundo 

momento de acompanhamento de algumas situações do cotidiano dos moradores, conforme 
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descrito no TCLE. Todos foram questionados se aceitavam continuar como participantes da 

pesquisa. Uma das moradoras disse que não gostaria de sair na rua com outras pessoas porque 

não gosta de andar de carro. Foi esclarecido que o acompanhamento seria feito somente pela 

pesquisadora e o meio de transporte seria o utilizado por cada um, já que o objetivo era observar 

como circulavam nos espaços públicos em sua rotina. Após a explicação, todos escolheram 

continuar na pesquisa e junto com a acompanhante terapêutica de plantão foram realizadas as 

pactuações de datas e horários. 

 

 4.1.2 Observação participante 

 

Foram identificadas na agenda existente em cada casa quais eram as programações de 

saídas já previstas no cotidiano envolvendo os participantes para os locais mapeados. Houve 

uma combinação entre os participantes, a AT e a pesquisadora sobre as atividades que seriam 

acompanhadas. 

Para cada situação de acompanhamento da circulação social, foi combinado um 

horário de encontro no SRT e o acompanhamento foi feito no trajeto da ida entre a casa e os 

locais; em alguns momentos foi possível observar as atividades realizadas no local e o trajeto 

de volta para casa.  

Foi combinado com as ATs e moradores que, caso houvesse alguma saída eventual, 

não planejada, com possibilidade de acompanhamento, que eles contatassem a pesquisadora, 

mas não houve nenhum contato, apesar da ocorrência, o que pode estar relacionado com o 

tempo de deslocamento da pesquisadora até a casa, de aproximadamente duas horas, podendo 

atrapalhar a própria realização da atividade. Por esse motivo, a pesquisadora optou por 

permanecer na casa em alguns momentos para aguardar uma eventual necessidade de saída. 

Nesse contexto foi possível acompanhar duas situações de circulação social; as outras saídas 

foram planejadas. 

A observação participante foi realizada entre os meses de outubro e dezembro de 2016 

e teve duração total de 35 horas. Foram elaborados diários de campo em cada encontro, que 

serviu como base para a elaboração das cenas descritas nos resultados. 

 



57 
 

4.2 MUNDO CONSTRUÍDO  

  

4.2.1 Conhecendo as pessoas, uma breve caracterização 

 

O grupo de participantes é metade do sexo masculino e metade do sexo feminino e 

está entre 34 e 85 anos, com idade média de 60 anos. Em relação à cidade natal, 6 são do Sudeste 

(4 são do estado de São Paulo e 2 de Minas Gerais) e 4 são do Nordeste do Brasil (2 de 

Pernambuco, 1 da Paraíba e 1 do Rio Grande do Norte). Quanto à escolaridade, duas 

participantes concluíram o Ensino Fundamental, a maioria tem Ensino Fundamental incompleto 

e uma das participantes é analfabeta.  

Todos passaram por internação psiquiátrica de longa permanência. Com exceção de 

uma participante, todos estiveram internados no Hospital Lacan em São Bernardo do Campo. 

O tempo de internação variou entre 2 e 16 anos, com tempo médio de 7 anos. Todos estão no 

SRT desde a sua inauguração, SRT 1 em 2009 e SRT 2 em 2010. Em relação à renda, todos 

recebem algum benefício de programa social, alguns do Programa de Volta pra Casa (PVC)13 

e do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC-LOAS)14; outros, somente 

um desses benefícios, com exceção de uma participante, que tem como renda a aposentadoria 

de sua mãe.  

Durante a pesquisa de campo, as acompanhantes terapêuticas tiveram certa 

participação. Todas eram do sexo feminino, entre 25 e 55 anos, com Ensino Médio completo e 

algumas cursando Ensino Superior na área da saúde. Nos encontros do grupo focal garantiram 

que o espaço poderia ser utilizado para a realização das atividades, tendo em vista que é um 

espaço coletivo que faz parte da casa dos outros moradores não participantes da pesquisa.  

Em especial, na atividade de construção do ecomapa, feito individualmente, elas 

contribuíram no apoio aos que tinham menos habilidade para a colagem e escrita ou de 

comunicação (algumas vezes a fala dos participantes era de difícil compreensão, mas elas 

conseguiam entender com maior facilidade que a pesquisadora). Participaram ativamente no 

                                                           
13  Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003. Valor inicial era R$ 240 mensais e, a partir de 2014, foi corrigido para 

R$ 412,00. 
14 LOAS regulamentou o BPC, que está previsto na Constituição Federal no valor de 1 salário mínimo. 
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apoio ao planejamento do acompanhamento das situações de circulação social, nas quais 

estavam presentes, tendo em vista que alguns participantes se deslocam acompanhados.  

 

4.2.2 Um pouco sobre cada um: vivências no mundo 

 

Na realização das atividades de pesquisa, os participantes puderam falar de si de 

acordo com as perguntas disparadoras feitas pela pesquisadora, ou livremente durante as 

atividades de observação participante. Optou-se por apresentar os dados por participante para 

que as singularidades pudessem ser reconhecidas na produção coletiva e posterior análise das 

cenas. Os nomes são fictícios e foram escolhidos pelos participantes ou pela pesquisadora. 

 

4.2.2.1 Maurício 

 

Maurício tem 35 anos, nasceu em São Paulo, tem Ensino Fundamental incompleto, 

ficou internado por dois anos no Hospital Lacan e recebe dois benefícios, o PVC e o BPC-

LOAS. Mostrou-se interessado em participar desde a primeira visita para apresentação da 

pesquisa. Falou e mostrou o seu trabalho com desenho e pintura e ficou especialmente 

interessado na possibilidade de participar da etapa em que seria acompanhado em lugares que 

fazem parte de sua circulação social, como, por exemplo, a Pinacoteca de São Bernardo. 

Durante os grupos focais, Maurício passou uma parte do tempo fora da sala fumando 

e quando solicitado ajudou os outros participantes que apresentaram alguma dificuldade, por 

exemplo, na elaboração dos ecomapas, verbalizando os lugares que ele vê seus colegas 

frequentarem na rotina, inclusive como acompanhante nas situações de circulação social para 

os outros moradores. Maurício tem a chave de casa e costuma se deslocar desacompanhado a 

pé ou usando transporte público.  

Em um dos nossos encontros, contou que gostava de desenhar desde criança e não se 

lembra de ninguém de sua família que gostasse de desenho como ele. Seus pais são separados, 

ele tem 6 irmãos e mais 10 meios-irmãos, 6 por parte do pai e 4 por parte da mãe. Entre 14 e 24 

anos fez uso de diversas drogas: maconha, cocaína, cola e crack; afirma que com a cola foi o 
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mais difícil porque tinha épocas em que ficava morando na rua e esse era o seu café da manhã. 

Aos 23 anos, percebeu que estava doente porque seus desenhos foram ficando tortos e 

deformados. Lembrou que no começo a droga o ajudava a ser mais criativo nos seus desenhos. 

Acredita que passou por várias internações em manicômios porque as pessoas 

achavam que ele não estava bem, mas, quando saia do hospital, voltava a ficar em situação de 

rua. Começou a perceber que suas perturbações e nervosismo se relacionavam ao fato de ver 

vultos e também por isso falava sozinho.  

Para o Hospital Lacan foi levado por policiais que o encontraram perdido, sem saber 

voltar para casa. Acredita que sua internação durou dois anos porque os profissionais não 

localizavam sua família, e não por uma necessidade de saúde. Na internação, Maurício contou 

que retomou a prática de desenhar e assim percebeu que estava melhorando. Quando saiu do 

Lacan, ficou morando um ano em um albergue e depois mudou para a residência. 

Voltou a estudar no EJA (Educação para Jovens e Adultos) e conseguiu terminar o 

Ensino Fundamental. Não continuou os estudos porque descobriu que tem uma deficiência 

auditiva e dificuldade para aprender, o que o fez sair da escola aos 14. Contou que o médico 

lhe disse que no seu caso o aparelho auditivo não é uma solução. No EJA, um amigo lhe 

ofereceu maconha, ele fumou, mas não quis mais, porque não gostou como gostava antes. 

Maurício gostaria que seu pai visse seus desenhos. Depois que ele saiu de internação, 

encontrou com os pais uma vez e também com um de seus irmãos, mas não sabe onde eles 

moram, não teve mais contato. Também contou que um de seus quadros foi feito no dia dos 

namorados, na época que namorava Adriana, moradora do SRT2.  

 

4.2.2.2 Ana 

 

Ana tem 78 anos, nasceu em Monteiro, na Paraíba, e não soube informar a sua 

escolaridade. Esteve internada no Hospital Lacan por 10 anos e atualmente sua renda é o PVC. 

Existe um processo em andamento para sua desinterdição e regularização do BPC-LOAS, que 

está suspenso.  



60 
 

Em todos os encontros do Grupo Focal Narrativo perguntava por que estávamos 

fazendo aquelas atividades. Identificou no mapa sua cidade natal, de onde saiu aos 21 anos de 

mudança para o Rio de Janeiro, para morar e trabalhar. Trabalhou como cozinheira por 6 anos, 

cobradora de ônibus por 16 anos e passadeira. Contou que seu esposo trabalhava de vigia em 

posto e tiveram 3 filhos. Naquela época, Ana voltava a cada 15 dias para casa, nos seus dias de 

folgas (2 domingos por mês).  

Como cozinheira, trabalhou em Copacabana, sabia fazer pratos de todas as 

nacionalidades, a pedido de seus patrões, para isso tinha um caderno de receitas. Disse que hoje 

só lembra como se faz o básico na cozinha porque enquanto esteve no hospital não cozinhava. 

Contou que, após o falecimento do marido, começou a não sair para sacar o dinheiro 

da aposentadoria e por não pagar o aluguel foram desejados. Conseguiram um local para morar 

e deixar seus pertences, um sítio da família de sua nora. Disse que não gostava de morar naquele 

local que era velho, sujo e isolado. Depois de 40 anos morando no Rio, veio para São Paulo 

sozinha, sem seus pertences e documentos. Ficou 2 anos em situação de rua em São Paulo, 

andava pelos bairros até as 17h00 e depois procurava um lugar com cobertura para dormir.  

Não conseguiu se recordar de como chegou ao Hospital Lacan, onde ficou internada 

por 10 anos. Acredita que só ficou tanto tempo no hospital porque não conseguiram localizar a 

sua família. Como estava sem documentos, no hospital era chamada de Joana Darc, apesar de 

dizer a todos qual era o seu nome. Quando saiu do hospital para a RT, resgatou o contato com 

uma irmã. Enquanto estava internada, um filho faleceu por acidente e quando já morava na RT 

outro filho morreu de infarto.  

Ana tem um filho que está vivo, tem 48 anos, mora no Rio de Janeiro e eles se falam 

por telefone. Ana contou que entrou com processo para resgatar seus direitos quanto a sua 

aposentadoria e do marido, que ela deixou de receber. Participou de uma audiência e está 

aguardando o resultado. A dificuldade em comprovar o período de internação está relacionada 

ao fato de seus registros terem sido feitos em nome de Joana Darc. 
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4.2.2.3 Charlene 

 

Charlene tem 49 anos, nasceu em Recife, Pernambuco, tem Ensino Médio incompleto, 

esteve internada por 10 anos no Hospital Lacan e recebe o PVC e BPC-LOAS em juízo15 porque 

está sem curador. Veio para São Paulo com o pai, que construiu um barraco, e depois morou 

em uma casa no bairro Independência, na cidade de São Bernardo do Campo. Tem irmãos que 

trabalham na feira.  

Relacionou a sua longa permanência no Hospital Lacan ao falecimento do seu pai. 

Contou que, mesmo não estando doente e tendo alta, preferiu ficar no hospital tomando conta 

do pátio e conversando com aquelas que não tinham companhia. Tem um filho de 22 anos e às 

vezes chora porque ele não a procura, ficou em dúvida se faz 5 ou 10 anos que ela não o vê ou 

mesmo se ele está vivo. Ana, presente nessa conversa, completou dizendo que faz 11 anos que 

Charlene não vê o filho.  

Charlene contou que no hospital levava choques e por isso apertava os dentes, que 

foram caindo aos poucos. No momento da conversa, Ana falou a Charlene que não é possível 

ela ter levado choque no hospital porque ninguém faria isso dentro de um hospital e Charlene 

insistiu que isso aconteceu com ela.  

Charlene disse que o certo seria morar com sua família, porque na RT todo dia é igual 

e ela está cansada dessa vida. Vai à igreja duas vezes por semana, para se distrair um pouco. 

Gostaria de ter outro filho, um bebê para cuidar e se distrair, mas sabe que não pode mais 

engravidar. Lembrou que antes de ser internada tinha um cabelo comprido e passava o dia na 

igreja penteando o cabelo, assistia tudo que acontecia na igreja: casamento, culto, oração e 

também pedia dinheiro para comprar pão porque tinha muita fome. 

 

4.2.2.4 Adriana 

 

Adriana tem 53 anos, nasceu em Coronel Fabriciano, que fica no estado de Minas 

Gerais, e tem Ensino Fundamental completo. Esteve internada por 10 anos no Hospital Lacan, 

                                                           
15 Os gastos são feitos e ocorre o reembolso do valor por autorização judicial perante uma nota fiscal. 
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sua renda é a aposentadoria de sua mãe e a recebe em juízo por estar sem curador. Contou que 

foi para a Bahia, depois foram morar em uma roça no estado do Espírito Santo, onde plantavam 

e criavam animais, e por fim vieram para São Paulo. Lembrou que seu pai jogava futebol e que 

morava com sua mãe em São Bernardo do Campo, onde seus primos moram atualmente. Contou 

que essa casa é uma herança dos pais e que gostaria que os primos saíssem de lá.  

Adriana borda os contornos de panos de prato e faz crochê. Recebe poucas 

encomendas, a última foi um tapete de uma funcionária. Compra as linhas coloridas, de acordo 

com o pedido, mas tem saído pouco porque sente dor nos joelhos ao andar e porque tem 

vergonha dos dentes, disse: “Precisa arrumar a boca para sair e falar com as pessoas, para 

vender os panos de prato”. Costuma vendê-los na banquinha do CAPS, mas se queixa de que 

lá vende muito barato. Tem dúvidas acerca do valor de venda de seus trabalhos e do custo de 

cada peça.  

Fala bastante sobre esse ofício, explica com riqueza de detalhes como manusear a 

agulha para que acidentes não ocorram, tais como enfiar a agulha no olho ou rasgar a pele do 

dedo ou forçar na articulação. Não frequenta o salão de beleza porque ela mesma faz sua unha 

e tinge seu cabelo em casa. Durante os encontros do Grupo Focal Narrativo, esteve atenta a 

Maurício e me contou que já foram namorados, mas ele terminou com ela. 

 

4.2.2.5 Patrícia 

 

Patrícia tem 41 anos, nasceu em Fortaleza, Ceará, não soube informar seu grau de 

escolaridade. Esteve internada por 4 anos no Hospital Lacan, sua renda é o BPC-LOAS e está 

em processo para inclusão no PVC. Durante a conversa, falou nome de lugares: “Santa 

Catarina, Cuiabá, Amapá, Florianópolis, hemisfério”, não foi possível compreender se esses 

lugares estavam relacionados à sua história de vida. Patrícia costuma se deslocar acompanhada, 

a pé, com transporte público ou táxi. 

Ao receber uma visita de sua ex-sogra, foi possível saber da história de Patrícia. Ela 

contou que seu filho conheceu Patrícia na igreja. Ela morava com a orientadora do grupo de 

jovens que seu filho frequentava, tinha 16 e ele 23 anos. Patrícia trabalhava na casa de uma 



63 
 

família cuidando de um menino chamado Lucas (de quem ela fala de vez em quando, disse a 

acompanhante terapêutica).  

Aos 17 anos se casou e foi morar próximo à família do marido, passaram a lua de mel 

em Santos e lá ele percebeu que Patrícia não era mais virgem, então ficaram sabendo que ela 

sofria abuso sexual por parte do pai com quem morava e como havia contado para a orientadora 

da igreja, ela a tinha acolhido em sua casa. 

A mãe de Patrícia faleceu quando tinha seis anos. Tinha dois irmãos mais velhos e uma 

irmã mais nova, mas que foi dada pelo pai logo que nasceu porque sua mãe estava com uma 

doença mental. O pai de Patrícia se casou novamente e teve mais duas filhas. A ex-sogra contou 

que a única vez que viu o pai de Patrícia foi na festa do casamento. Quando ela adoeceu, 

procuraram o seu pai, que disse que ela tinha a mesma doença da mãe e se desresponsabilizou 

pelo seu cuidado, já que agora ela era casada.  

Patrícia engravidou aos 18 anos e na época a sogra cuidava dela, a levava para fazer o 

pré-natal e em consultas com psiquiatra e psicólogo do convênio. Após o nascimento da 

primeira filha, Patrícia piorou e passou por diversas internações no Hospital do Campo Limpo. 

Depois de dois anos, engravidou novamente e a sogra se responsabilizou por cuidar da nora e 

netos. Patrícia fugiu de casa e procurava o hospital para se internar. “Ela sempre foi cabisbaixa, 

tímida e quieta”. Hoje seus filhos estão casados e Patrícia tem uma neta de três anos. O ex-

marido se casou com outra pessoa. 

 

4.2.2.6 Elisabete 

 

Elisabete tem 61 anos, nasceu em Santos, no estado de São Paulo, é analfabeta e esteve 

internada por cinco anos no Hospital Cândido Ferreira. Recebe os benefícios BPC-LOAS e 

PVC. Apresentou dificuldades em permanecer nos Grupos Focais Narrativos, em todos os 

encontros saiu da sala para fumar, ir ao banheiro, deitar ou comer, mas sempre voltava. Em 

relação às cidades que percorreu, disse que saiu de Pernambuco para São Paulo e depois para 

São Bernardo do Campo. Lembrou que trabalhou como empregada doméstica, cuidava da 

roupa, da louça, varria a casa e cuidava de um menino, disse também que pescava. Quando 

conversamos sobre o período de internação, Elisabete disse que ficou dez anos no Hospital 



64 
 

Lacan. Ana a corrigiu e disse que ela não tinha ficado internada no Lacan, mas em outros 

hospitais. Elisabete respondeu: “Eu fui, ela que não me viu lá”.  

Elisabete se desloca sempre acompanhada, a pé ou por transporte público e táxi. 

Queixou-se de morar em um SRT e disse que o certo é morar com sua família. Antônio a alertou 

que ela não deveria sair do SRT porque sua família poderia não aceitá-la e ela disse que na casa 

deles deve ter um lugar que ela possa dormir e tomar um café.  

 

4.2.2.7 Jesus 

 

Jesus tem 50 anos, nasceu em Conchas, no estado de São Paulo. Contou que sua 

cidade natal é Santa Catarina16, depois morou em Santos e Salvador. Tem Ensino Fundamental 

incompleto, recebe o PVC e esteve internado por oito anos, parte desse tempo no Hospital 

Lacan e outra parte no Hospital Bezerra de Menezes.  

 Ao conversarmos sobre as cidades pelas quais tinha passado, Jesus contou que 

atravessou de balsa para ir para Peruíbe, depois foi para São José dos Pinhais, que fica perto de 

São Bernardo, por fim falou que morou em uma chácara em Pereira e na Colônia no Mario 

Covas antes de ir para o Hospital Lacan, onde ficou internado por dois anos.  

Na metade do primeiro encontro, precisou sair porque seus familiares de Conchas 

vieram lhe fazer uma visita, então retornou ao SRT 1. Costuma circular desacompanhado para 

os lugares mais próximos, acompanhado de outros moradores ou das ATs, e utiliza transporte 

público nessas ocasiões.  

 

4.2.2.8 Antônio 

 

Antônio tem 86 anos, Ensino Fundamental incompleto, esteve internado por 12 anos 

no Hospital Lacan e recebe o PVC e BPC-LOAS. Ao ser perguntado sobre sua cidade natal, 

Antônio disse: “o meu lugar é Pernambuco, Caruaru”. Sobre a sua trajetória, contou que foi 

                                                           
16 Participante se referiu a Santa Catarina como um município e não estado. 
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criado em Caruaru, mas depois foi para “Riacho das Águas, de Riacho das Águas para 

Cumaru, de Cumaru para São Paulo, de São Paulo para o Lacan, do Lacan para aqui”, disse. 

Em Riacho das Águas, morou com a mãe por um tempo; em Cumaru, morou com o 

pai e, depois que seu pai faleceu, ele veio para São Paulo com sua madrasta. Lembrou que 

trabalhou na roça na cidade de Caieiras. Acredita que a madrasta o perdeu em São Paulo e por 

essa razão foi internado no Hospital Lacan. Em sua opinião: “este é o pior lugar no mundo que 

eu achei”. Sobre sua vinda para a RT disse: “aqui eu tô achando muito mais melhor, esse lugar 

eu tô achando muito mais melhor... eu não tenho mais que sair desse lugar, porque mais do 

que já perdi nesse mundo”. Antônio costuma circular desacompanhado, tem a chave de casa e 

em alguns momentos é acompanhante dos outros moradores em seus deslocamentos. 

 

4.2.2.9 Lucas Moura 

 

Lucas Moura tem 65 anos, Ensino Fundamental incompleto, esteve internado por 16 

anos no Hospital Lacan e recebe os benefícios PVC e BPC-LOAS. Não sabia dizer a cidade em 

que nasceu, explicou que foi roubado dos pais em Minas Gerais quando era criança. Tem 

documentos com registro de Ubá, em Minas Gerais; então, procurou o cartório da cidade para 

saber se tinha seu registro de nascimento, mas não encontrou.  

Queixou-se de que não o deixaram ver seus pais, nem os conhecer. Falou que sua 

história é longa e que teve guerra, mas não entrou em detalhes, finalizou dizendo que ficou 19 

anos no Hospital Lacan. Trabalhava na banca de pastel do Nutrarte17, ultimamente tem saído 

somente para o seu tratamento oncológico. Vale destacar que ele foi o único participante que, 

ao escolher o seu nome fictício, fez questão de que houvesse também um sobrenome, “as 

pessoas têm que ter uma origem”, como disse. Costuma se deslocar a pé desacompanhado ou 

acompanhado de outros moradores ou ATs.  

  

                                                           
17 Nutrarte é um projeto de geração de renda, promovido pelo CAPS. Lucas Moura participava como vendedor 

de pastel junto com Ana, que fazia os pastéis, mas o local em que ficava a barraca fechou, por isso não 

participam mais. 
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4.2.2.10 Vítor 

 

Vítor tem 36 anos, tem Ensino Fundamental incompleto, esteve internado por dois 

anos no Hospital Lacan e recebe o PVC e BPC-LOAS. Quando se apresentou, Vítor falou o seu 

primeiro nome corretamente e falou outro sobrenome, não o que está em seu documento. Disse 

que sua cidade natal é Osasco, em São Paulo. Contou que viajou para Santos, para o pesqueiro 

e para a Bahia, depois que passou a morar no SRT. 

 

4.2.3 Alinhavando histórias e afetos 

 

Conhecendo um pouco da história de cada um, a partir da sua própria narrativa, é 

possível identificar uma fragilidade dos vínculos familiares. Maurício ficou em situação de rua; 

Ana passou anos procurando a família duas vezes por mês, ficou viúva e depois em situação de 

rua; Charlene passava os dias na igreja, pedia para comer, perdeu o pai e o contato com o filho; 

Lucas Moura não sabe sobre sua origem, não conheceu seus pais; Antônio perdeu pai e mãe e 

se perdeu da madrasta; Patrícia perdeu a mãe na infância e sofreu abuso sexual até a 

adolescência.  

O adoecimento mental não é trazido pelos participantes como uma experiência de vida 

ou uma justificativa para a longa permanência no hospital e a entrada no SRT. Para Antônio: 

“Me perdi dentro de São Paulo e aí fui parar no Lacan, que é o pior lugar no mundo que eu 

achei. O Lacan foi o pior do mundo que eu achei”; de Elisabete: “Eu quero sair daqui, ir 

embora, fui. Pra não atrapalhar vocês. Morar com a minha família”; e de Charlene: “Eu fiquei 

cinco anos porque o meu pai tinha morrido e eu não sabia. Mas eu não estava doente, não. 

Aliás, eu saií de lá de alta. Ficava lá tomando conta do pátio. Fazendo companhia para aquelas 

que não tinham companhia, conversando”. Nos relatos dos participantes foi possível confirmar, 

como diz Basaglia, que “o poder descontextualizante, destrutivo e institucionalizante em todos 

os níveis da organização manicomial só atua sobre aqueles que não têm outra alternativa além 

do hospital psiquiátrico” (BASAGLIA, 2010, p. 102). 

Os dez participantes passaram por internações psiquiátricas de longa permanência. 

Vivenciaram o isolamento social, o uso de psicotrópicos e, no caso de Charlene, inclusive o 
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eletrochoque como formas de cuidar da saúde mental. Após a experiência de internação de 

longa permanência em hospital psiquiátrico, o grupo de participantes vivencia a moradia em 

um SRT e o cuidado por meio de uma Rede de Atenção Psicossocial em um município que 

optou por fechar o hospital psiquiátrico e reordenar o cuidado em saúde mental, na perspectiva 

da desinstitucionalização. Vítor, Maurício, Patrícia e Elisabete têm uma vivência de moradia 

em um SRT superior em anos em relação ao tempo de moradia em hospital psiquiátrico e Ana, 

Lucas Moura, Charlene, Jesus e Adriana têm em sua história um maior tempo de moradia em 

hospital psiquiátrico do que no SRT. 

Ao falar sobre as instituições de violência, Basaglia (1991)  sugere que a mesma 

doença mental adquire significados distintos nas vidas das pessoas de acordo com o nível 

socioeconômico de quem está doente. As consequências da doença na vida da pessoa dependem 

do tipo de relação que a sociedade e consequentemente o profissional de saúde estabelecem 

com ela. A doença assume um caráter acessório, são os valores social e contratual da pessoa 

que determinam o tipo de tratamento que será dispensado.  

 

4.3 MUNDO CONSTRUÍDO POR NÓS: A PRODUÇÃO COLETIVA 

 

 Os dados obtidos nos encontros dos grupos focais narrativos sobre o que é saúde, 

cuidado à saúde e o mapeamento da rede de cuidado serão apresentados a seguir. Inicialmente, 

com a descrição das contribuições individuais de cada participante, em seguida o produto final 

construído coletivamente e as análises.  

 

4.3.1 Narrativa: Saúde e Vivências de cuidado 

 

Na concepção de Maurício, cuidado à saúde está ligado ao tratamento, a buscar os 

serviços de saúde e usar medicamentos. Escolheu as palavras “remédio”, “poder” e as colocou 

junto à imagem que desenhou de um comprimido. Ao longo da conversa, Maurício disse que 

fazer exercícios, sorrir, comer verduras e legumes, estudar e desenhar também são formas de 

cuidar da saúde.  
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Surgiu a ideia de que sair para se divertir poderia ser uma forma de cuidar da saúde; 

Maurício levantou uma dúvida e fez outra hipótese. Sugeriu que sair para se divertir também 

pode trazer doença, exemplificou que o uso do banheiro público, como uma fonte de 

contaminação, pode trazer doenças. Nesse momento, foi questionado por Ana se ele ainda 

estava em tratamento para tuberculose; Maurício não respondeu.  

Quando Charlene disse que dormir bem trazia saúde, Maurício desenhou uma pessoa 

dormindo e escolheu as palavras sonho e sonhar e disse: “assim fica certo”. Ana, inicialmente, 

disse que saúde é não sentir dor e ter Jesus no coração. Explicou que orar traz tranquilidade e 

que as pessoas procuram a igreja para ter a cura de uma doença. Defendeu a ideia de que tomar 

remédio, vitaminas que fortaleçam os ossos e os nervos e fazer acompanhamento médico são 

formas de cuidar da saúde; argumentou sobre o caráter preventivo das ações de cuidado à saúde, 

feitas por ela na UBS. Mesmo com a discordância de Charlene, manteve sua defesa sobre a 

importância do acompanhamento e exames para se manter saudável e saber se está tudo bem 

para sair e se divertir; explica que com dor e sem saúde fica sem ânimo.  

Ao folhear revistas em busca de imagens e palavras sobre o tema, Ana disse que as 

pessoas na revista pareciam felizes e concluiu que para ter saúde é necessário ser feliz e para 

ser feliz é necessário ter prazer. Ana falou que o que lhe dá prazer é ser respeitada e ser alegre 

com as pessoas; completou que gostaria de poder dar presentes para as pessoas. Ana também 

construiu uma colagem que formou a frase: “Nós temos medo do rumo novo”. Escolheu as 

palavras “trabalho” e “sucesso”, a frase “conforto do lar” e “vida simples”. 

Charlene defendeu a ideia de que ir ao médico e usar os medicamentos é para quando 

estamos doentes, sem saúde. Acredita que saúde é dormir e comer bem e tomar banho. Quando 

o grupo falou que ter saúde é fazer o que lhe dá prazer, Charlene disse ter prazer quando vai a 

uma festa, encontra os amigos, passeia, brinca, conversa, conhece alguém agradável, sorri e 

come algo diferente que lhe dá vontade, dá o exemplo de um bombom de chocolate. Concluiu 

que é necessário ter dinheiro para cuidar da saúde. Sobre ir à igreja, Charlene acha bom, mas 

acredita ser um vício ir todos os dias, então não faz bem.  

Adriana definiu saúde como viver bem, trabalhar para ter dinheiro e ter uma casa. 

Escolheu na revista uma imagem de uma casa e as palavras “casa” e “jardim”. Durante a 

conversa, Adriana discordou de Vítor quando ele disse que ser gordo é saúde, justificou que 

gordura mata. Cuidar da saúde para Adriana está relacionado à realização das atividades 

domésticas: cuidar da casa e cozinhar é o que dá prazer a ela. Concordou que a limpeza do 
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corpo traz saúde, estudar, andar a pé, comer legumes e ter Jesus no coração. Quando viu 

Maurício desenhando um homem jogando bola e outro ouvindo música, Adriana não concordou 

com a relação entre essas atividades e o cuidado à saúde. 

Patrícia definiu saúde como “ter tranquilidade na casa, saber, sabedoria, viver na 

casa sem menstruar, ficar sadia”. Repetiu a frase de Ana: “ter Jesus no coração”. Sobre o 

tema cuidar da saúde, disse: “eu cuido com histórias, com sacrifício, com quatricínio, com 

muito cabelo”. Escolheu também a imagem de uma gaiola aberta e vazia e a palavra “cuidar”. 

Foi perguntada sobre o que seria o sacrifício e ela disse: “porque ontem eu fui na escola e eu 

estudei, para saber escrever, ler e escrever”. Quando questionada por que saber ler e escrever 

era cuidar da saúde em sua opinião, ela respondeu: “Porque é divertimento”. Completou 

dizendo que ir ao cinema é o seu maior prazer. Patrícia escolheu as palavras “amizade” e 

“paixão”, “comidinhas”, “deliciosa”, “temperada” e as imagens de um frango assado, uma 

bandeja de doces e uma xícara de café. Maurício desenhou um “prato feito” com os talheres. 

Antônio escolheu a imagem de uma sala de aula e disse “estudar”, também escolheu a 

imagem de uma igreja para colar ao lado do desenho de um homem ajoelhado rezando, feito 

por Maurício.  

Elisabete disse que ter saúde é “pessoaldinha”. O grupo entendeu que essa palavra 

poderia significar “abençoadinha” ou “pessoa ser sadia”. Para Elisabete cuidar da saúde está 

relacionado a tomar banho, passar sabão e trocar de roupa. Maurício desenhou uma pessoa 

embaixo do chuveiro se ensaboando. Elisabete contou que cuida da saúde ao passar em consulta 

com o “psicalista”.  

Sobre o que é saúde, Lucas Moura disse: tratamento. Completou com as frases: “poder 

trabalhar”, “plantar, plantação”, “tratar da higiene”, “alimento e vitaminas”. Quando falou 

que “casamento” traz saúde, Ana discordou; ele explicou que ter família é necessário e traz 

saúde, então Ana concordou. Para cuidar da saúde, acredita que é preciso ter dinheiro para 

comprar remédios e pegar condução para ir até o hospital; completou: “sem trabalho a pessoa 

não tem nada”. Sugeriu que divertimento, ouvir música, assistir futebol, fazer exercícios, ir à 

festa com amigos também podem ser consideradas formas de cuidar da saúde.  

Disse que quando temos saúde, a mente tem ideias. Concordou com Ana que a oração 

ajuda a ter saúde e completou “oração traz alívio e saúde, é como beber um copo d’água 

quando estamos com sede”. Insistiu que fazer curativos é uma forma de cuidar da saúde, 
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justificou que podem acontecer muitos acidentes. Quando Jesus construiu a frase: “festas, dor, 

conversa livre, briga” a partir da colagem de palavras, Lucas disse “briga dá tiro, machuca, 

não é certo”.  

As palavras “Celebrar”, “Juventude” e a imagem de uma cerveja foram escolhidas por 

Jesus. Lucas disse “eu gosto”; então Ana disse: “Ele é esperto”. Jesus completou: “Se tivesse 

na cozinha com um copo para beber, teria uma vergonha lá”. Jesus escolheu a palavra 

“compartilhe” e disse: “é a gente, que divide tudo”, depois escolheu “somos” e juntou com a 

palavra “criança”. Também escolheu a imagem de um regador e uma plantação e disse: 

“verdura japonesa”. A palavra “profissional” foi escolhida e ao encontrar a frase “cada vez 

mais longe da meta”, Jesus disse “essas têm que ficar juntas”, construindo a frase “cada vez 

mais longe da meta profissional”.  

Vítor disse que ter saúde é ser gordo e o grupo discordou. Disse que fazer a quinta série 

no Mova (Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos) é saúde; quando questionado qual 

a relação existente entre estudo e saúde, Vítor respondeu: “é, tô, eu quero ter nove anos, nove 

anos eu tenho”, “não tem a ver não”. Sobre as formas de cuidar da saúde, Vítor disse: 

“tomando remédio, caminhando, tomando guaraná, indo pra Santos”. Vítor desenhou e pintou 

de vermelho um coração flechado, nesse momento disse: “ABC ABC”. Quando o grupo 

relacionou saúde a felicidade e felicidade a sentir prazer, Lucas Moura disse que o amor do 

casamento lhe dava prazer; Vítor disse: “bater punheta e comer mulher, fazer amor, ela morreu 

a dona Maria, a Paula”.  

Patrícia escolheu a palavra “susto”; Maurício perguntou se podia essa palavra e Lucas 

Moura respondeu que susto faz parte da vida. Lucas Moura também escolheu a imagem de uma 

família e disse: “Olha como eles são alegres, olha, com o mar”. Jesus completou: “família 

unida e feliz”; escolheu as palavras “ouça” e “diálogo”. Maurício desenhou um casal se 

beijando dentro de uma moldura em formato de coração.  

Após a transcrição das gravações feitas nos dois primeiros encontros do Grupo Focal 

Narrativo, a pesquisadora construiu um esboço que reuniu os principais núcleos argumentais 

identificados nas falas dos participantes, uma narrativa. No terceiro encontro foi feita a leitura 

do texto a seguir:  

“Nós entendemos que saúde e felicidade não existem uma sem a 

outra. Sentir amor, felicidade, paixão e sorrir nos traz saúde. O que 

nos faz feliz pode variar, mas sempre está ligado a algo que nos dá 
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prazer. Neste grupo temos pessoas que sentem prazer em: dar e 

receber carinho, tomar banho, se sentir respeitada, ser alegre com 

as pessoas, estar em comunhão com todos, conhecer pessoas novas, 

ir ao cinema, fazer amor e ter um casamento. Entendemos que a 

felicidade está nas coisas simples como beber água quando está com 

sede, tomar um cafezinho à tarde, tomar água de coco, cuidar da 

sua casa, poder comer um bombom quando está com vontade, tomar 

um guaraná e ir para Santos. Quando não temos saúde, nós sentimos 

dor, tristeza e não temos ânimo para sair. Para ter saúde é 

necessário ter uma casa, ter dinheiro para poder comprar e ter 

família. Esse grupo concorda que comer e dormir bem, cuidar da 

higiene, estudar, plantar, brincar com as pessoas, fazer exercício, 

trabalhar e desenhar são formas de cuidar da saúde. Pensamos que 

ouvir música e assistir futebol pode trazer saúde, mas uma de nós 

discorda. Um de nós fica em dúvida se sair para passear traz saúde 

ou se traz doença, porque podemos pegar uma doença no contato 

com os outros. Também pensamos que ir à igreja, orar, pode trazer 

saúde, porque traz paz e tranquilidade, mas também pensamos que, 

se vamos muito à igreja, pode virar um vício e aí não é saudável. 

Alguns de nós entendem que para ter saúde é preciso ir ao médico, 

fazer tratamento, fazer curativos, tomar injeção, tomar remédio e 

tomar vitaminas, outros entendem que isso quem faz são as pessoas 

doentes e não as que têm saúde. Também pensamos que para quem 

tem saúde e quer continuar tendo, é necessário ir ao médico de vez 

em quando, para saber se está tudo bem. Um de nós acredita que ter 

saúde é ser gordo, mas o restante discorda e acredita que é 

necessário comer verduras, legumes e fazer exercícios”. 

 

Durante a leitura, Adriana gargalhou quando foi lido “fazer amor e ter um 

casamento”, Lucas Moura e Adriana disseram que estava certo o primeiro parágrafo. Maurício 

lembrou que era importante colocar ouvir música. Elisabete disse que não precisava colocar 

mais nada. Lucas Moura disse “Beber cerveja” e o restante do grupo não se manifestou. Foram 

questionados sobre uma possível inclusão, mas optaram por não incluir essa frase na narrativa. 

Ana disse que era verdade quando foi lido o trecho sobre sentir dor. No trecho sobre tomar 

remédios e vitaminas, Jesus disse: “Isso acontece comigo”. Ao final da leitura, Maurício disse 

que faltou colocar tomar remédio. Voltamos ao trecho que tinha essa informação e nos 

certificamos de que ele estava presente na narrativa. Todos concordaram em manter o texto 

construído.  
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4.3.1.1 Análise da narrativa sobre saúde e vivências de cuidado 

 

Considerando que na perspectiva da desinstitucionalização deve haver uma 

desconstrução da instituição psiquiatria em todas as suas dimensões, dos saberes às práticas, 

optou-se, nesta pesquisa participante, partir da compreensão de saúde e qual o sentido atribuído 

ao cuidado à saúde, na perspectiva dos protagonistas.  

Os instrumentos ou as ferramentas utilizados para a construção desse conhecimento 

foram propostos pela pesquisadora e negociados com os participantes. Os elementos gráficos 

foram introduzidos não só para estimular a discussão, mas como um recurso, uma alternativa à 

forma de comunicação verbal, na construção coletiva de conhecimento. A possibilidade de 

representar suas ideias não só pela fala, mas por imagens, desenhos ou palavras escritas permitiu 

ao grupo aprofundar a reflexão e manter-se conectado à atividade. 

Na construção da narrativa, iniciou-se pelo que foi consenso para o grupo: a relação 

entre saúde e felicidade, variando o que é felicidade entre as pessoas e estando ligada às coisas 

simples da vida. Em seguida, apresentaram-se as divergências em dois pontos principais: 1. 

considerar os procedimentos e uso de medicamentos como formas de cuidar da saúde ou de 

cuidar de doença; e 2. atividades que dão prazer podem trazer felicidade e saúde, mas podem 

se relacionar a doença e riscos, caso seja em excesso, como ir à igreja pode virar um vício ou 

em um passeio a um lugar público pegar uma doença infecciosa ou comer muita gordura e ficar 

gordo.  

Percebe-se que, entre um encontro e outro, o grupo refletiu, desenvolveu e evoluiu na 

reflexão, a ponto de negociar para consensuar. Foram elencadas atividades de trabalho, de lazer 

e de cultura a título de exemplos de formas de cuidar da saúde, tais como trabalhar, estudar, 

plantar, assistir jogo, passear, ir a festas, ouvir música, ir ao cinema, ter família, casar, cuidar 

da casa, comer algo que lhe dá prazer como um bombom de chocolate ou tomar um refrigerante, 

diferentemente do circuito dos procedimentos e uso de medicamentos citados inicialmente. 

Ao entrarmos no processo de reflexão e formulação de opiniões sobre o tema, as falas 

da maioria dos participantes se relacionaram, inicialmente, à saúde como a integridade e higiene 

do corpo físico: ausência de dor, corpo limpo, bem alimentado e descansado. Sobre o cuidado 

à saúde, as estratégias iniciais elencadas se conectavam com esta perspectiva: remédios, 
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injeções, vitaminas, curativos, tratamento, fazer exames, passar no médico e a garantia das 

atividades básicas de vida diária: comer, dormir e tomar banho.  

A internação psiquiátrica não apareceu explicitamente na narrativa dos participantes 

como uma forma de cuidar da saúde; entretanto, sabendo que os participantes vivenciaram 

situações de violência, abandono e privação antes da internação, em especial no caso de 

Mauricio, Ana e Antônio, que estavam em situação de rua, é possível pensar que a internação 

pode ter sido entendida como uma possibilidade de realizar as atividades básicas de vida diária 

e a garantia da integridade do corpo. Reconhece-se na história de vida dos participantes o que 

foi descrito por Foucault (2007) como a Grande internação, isto é, uma resposta à 

desorganização social e à crise econômica por meio do depósito dos indigentes, miseráveis, 

pobres e loucos em uma instituição com o objetivo de dar assistência àqueles que não se 

adequavam aos valores morais, econômicos e sociais.  

Ao refletir sobre a loucura e a razão, Basaglia (2010) nos lembra que o perturbado 

mental inicia sua carreira com a infração às normas da convivência social no próprio ambiente 

familiar, local de trabalho, igreja, espaço público, ruas e parques. Apesar de não se 

reconhecerem como doentes mentais, os participantes foram assim reconhecidos pelos seus 

familiares, vizinhos e, por fim, profissionais de saúde. Para além da garantia de um lugar para 

comer e dormir, foram internados para o tratamento da loucura. O cuidado oferecido não foi 

eficiente em transformar a condição que os fez estarem ali: à não garantia de direitos na vida 

em liberdade, consequentemente, permaneceram como moradores de hospitais psiquiátricos. 

Permanecer em isolamento social por longo período, além de não se configurar como 

um tratamento, pode trazer prejuízos como os descritos por Goffman (2015): os bens são 

inicialmente recolhidos e os instrumentos de vida diária são coletivos, confiscados ou 

substituídos periodicamente. Defendeu que, nesse contexto, ocorre um processo de 

mortificação do eu que está relacionado à impossibilidade de ter algo que lhe seja próprio, 

desencadeada pela perda da posse física ao serem submetidos a situações de risco e ameaça de 

sua integridade, por exposição a espaços, comidas ou roupas contaminadas, por exemplo. 

Constatou-se que os participantes enfatizaram como se sentem e como realizam as 

atividades básicas de vida diária: “Eu tenho que tomar banho e trocar de roupa... passar 

sabão”, disse Elisabete ou Charlene. “Eu tomo dois banhos por dia... Meu maior prazer é 

tomar banho, eu adoro tomar banho”, e Adriana: “Eu cuido da minha saúde ficando na minha 

casa, cuidando das minhas coisas, apesar das minhas coisas, guardando as minhas coisas, 
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né?”. Concluiu-se que existe uma percepção dos participantes de que, mais do que a garantia 

da sobrevivência e diferentemente do que vivenciaram como internos em uma instituição total, 

em sua rotina no SRT, eles vivenciam o autocuidado, ou seja, cuidam de si com liberdade e 

com o que lhes é próprio: seu corpo, seus bens e seus desejos.  

Sobre cuidar da saúde com remédios e exames, Charlene iniciou um movimento de 

discordância do grupo ao argumentar que o que estava sendo dito, na opinião dela, se 

relacionava a doença e não a saúde: “Tomar remédio não é saúde, a gente toma porque precisa. 

Se eu só pensar em tomar remédio, o pessoal coloca remédio na boca, nem sabe pra que serve, 

né? Não é saúde, você tá doente, né? É doença, porque tá doente, né? Ficar indo no hospital 

direto, aí já é doença, já. Tem que ir no médico, mas não pra ter saúde. Se vai sempre é porque 

já está doente, né?”. 

Ao folhear as revistas, Ana viu uma imagem de pessoas sorrindo e trouxe para o grupo 

uma mudança de perspectiva: constatou que nas revistas as pessoas pareciam saudáveis e 

felizes; então, concluiu que felicidade traz saúde e se é feliz quando se sente prazer. Essa 

reflexão construída por ela, acrescida da argumentação de Charlene, quando apresentada ao 

grupo, disparou falas que mostraram uma ampliação do conceito saúde e, consequentemente, 

do sentido de cuidado à saúde.  

Dormir e comer bem foram ações identificadas desde o início pelo grupo como formas 

de cuidar da saúde. O advérbio “bem” complemento do verbo “dormir” pode ser entendido 

como uma circunstância, um modo de dormir; na forma literal, seria entendido como dormir 

em quantidade e qualidade adequada para que o corpo descanse, assim como, quando 

complementa o verbo “comer”, pode ser entendido como ter uma alimentação saudável, 

variada, equilibrada e nutritiva.  

Ao agregar as palavras “sonho” e “sonhar” ao desenho de uma pessoa dormindo e as 

palavras “temperado” e “deliciosas” junto às imagens de doces e café aparece um sentido 

conotativo para o advérbio “bem”. Relacionam saúde ao ato de comer e dormir bem não no 

sentido literal, como prescrito pelos profissionais de saúde; ampliaram o campo semântico: 

dormir bem passa a ter a conotação de poder sonhar, de desejar, e comer bem seria uma forma 

de sentir sabores e ter prazeres. Não se trata de uma ação mecânica, padronizada; para todos, 

se destaca a versão singular, que envolve escolhas, gostos, preferências, um exercício de 

diferenciação, de busca do que lhe é próprio. 
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Recorremos à contribuição de Ayres (2004a) sobre o cuidado à saúde; ele defende que, 

ao se conceber saúde como um estado de coisas e completo bem-estar, se inviabiliza a sua 

realização como horizonte. Propõe que cuidar da saúde se assemelhe a um projeto de felicidade 

que não pode estar completo, precisará ser reconstruído constantemente. Considera felicidade 

como uma experiência vivida que é valorada positivamente e que independe de um estado de 

completo bem-estar ou de perfeita normalidade. Essa definição vai ao encontro do que narraram 

os participantes: ter saúde não está circunscrito à ideia de ausência de doença ou não depende 

de ser são, mas da possibilidade de viver momentos de felicidade. 

Foi possível perceber que os participantes seguiram uma linha de relacionar saúde e 

cuidado à saúde com hábitos, pensamentos e atitudes consideradas positivas, que trazem 

felicidade e, para alguns, prazer, mas depois aprofundaram com frases que remetem a 

problemas, erros, conflitos e dúvidas. Ao relacionarmos essas frases, o tema e a seguinte 

conversa entre os participantes: “Susto”, disse Jesus; “Pode susto?”, disse Maurício; “Susto 

também é da vida”, respondeu Lucas Moura; foi possível perceber que estavam legitimando a 

possibilidade de falar dos sentimentos, das emoções, das frustrações como uma forma de cuidar 

da saúde. Construíram as cinco frases (Apêndice B): “Remédio poder”, “Somos Crianças”, 

“Festas, dor, conversa livre, briga”, “Cada vez mais distantes da meta profissional” e “Temos 

medo do rumo novo”, analisadas, a seguir, à luz do paradigma da desinstitucionalização. 

As palavras “remédio” e “poder” são unidas pelos participantes e assim passam a ideia 

de que é o remédio e seus representantes os que estão no controle, confirmando o que Basaglia 

(2010)  defende quando fala do circuito de controle e da psiquiatria como instituição. A 

eliminação do manicômio, instituição de violência que ocupa um lugar central nesse circuito, é 

fundamental para a reversão desse processo social de exclusão, mas não garante a mudança na 

origem do pensamento de institucionalização da loucura. Analisa que as instituições de poder 

estão presentes nos sistemas educacionais, judiciários, assistenciais etc. Os participantes 

revelam que o remédio é no cotidiano o representante dessa instituição.  

A desmontagem do manicômio foi acompanhada da perda da identidade dos 

profissionais de saúde. A criação de novos serviços não representa automaticamente o fim do 

mandato da separação e exorcização das contradições. A partir de sua experiência em Trieste, 

Basaglia (2010) se questiona sobre o papel dos profissionais da saúde na socialização do desvio 

e da marginalidade, se sua característica principal continua sendo a privação de bens e a de 
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poder contratual. Atribui ao profissional de saúde uma dupla responsabilidade: revelar ao 

doente o que é a sua doença e revelar a sua condição de exclusão social. 

A frase “cada vez mais longe da meta profissional” fala de uma constatação de um 

objetivo não alcançado que pode estar ligada a um sentimento de frustração, por estarem 

distantes do que é esperado: o desempenho de um papel profissional. Ao refletir criticamente 

sobre o problema do desvio, Basaglia (2010) defende que na sociedade industrial as relações 

cotidianas se estabelecem na lógica da produção. O desviante é qualquer pessoa que fique às 

margens e não exerça um papel ativo na produção nem passivo no consumo, e é por esse motivo 

primário que acumulam desvios secundários: limitações de funções e falta de requisitos sociais 

como educação e cultura. Não têm força contratual com as fontes produtoras. 

Os participantes apresentaram uma concepção ampliada de saúde e, quando 

convidados a pensar sobre como cuidam da saúde, questionaram o uso de medicamentos, passar 

no médico, ir ao hospital e optaram por falar das possibilidades de estar em relações sociais e 

projetos de vida, já que essa tem sido a realidade vivida por eles. Para quem cuida, o pedido é 

de revelar as contradições e se desafiar em apoiá-los a desempenhar diferentes papéis nos quais 

as metas não sejam arraigadas em um mundo que entende produção como sinônimo de trabalho 

profissional. Na perspectiva da desinstitucionalização, a pessoa com sofrimento psíquico 

intenso, já excluída da sociedade, precisará ter essa consciência e recusar esse estado de 

institucionalização ao qual foi submetido. 

Com a frase “Somos Crianças” também versaram sobre a percepção de que não são 

totalmente responsáveis por si, que precisam ser cuidados por terceiros para o aumento da 

autonomia ou estão falando sobre como são tratados de forma tutelar, a ponto de se 

reconhecerem como crianças e não como os adultos que são; fica marcada a relação hierárquica 

e de poder entre adultos e crianças.  

Venturini (2003) destaca que é necessário se atentar para que não prevaleça a voz dos 

libertadores falando no lugar dos libertados, ou seja, na perspectiva da lógica dominante, os 

libertados são inclusos em serviços sociais que prestam assistência com abordagem 

interprofissional e foco nos desvios secundários. Não se espera um processo real de mudança, 

não se trata da conquista de uma participação ativa na sociedade, continuam privados de um 

projeto de vida que vá além da sobrevivência, são tutelados para a defesa da manutenção dessa 

sociedade. A luta é para o avanço no senso de pertencimento em suas comunidades e contra 
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uma existência à sombra da comunidade como um tipo de meio-cidadão que só tem lugar de 

pertencimento nos serviços de saúde (DAVIDSON, 2017). 

A montagem da frase “Festas, dor, conversa livre, briga”, acompanhada do comentário 

de Jesus: “Muita conversa solta nas festas pode dar briga” e seguida por Lucas Moura, que 

disse: “Briga dá tiro”, aparece uma preocupação em perder o controle, em não saber o limite, 

o que só se experimenta e pode ser cuidado quando em liberdade. Percebe-se que na concepção 

dos participantes cuidado em liberdade deve ter como foco principal as relações com a família, 

com o território, com o outro, confirmando a insígnia de que a liberdade é terapêutica 

(VENTURINI; GOULART, 2017). As trocas materiais e simbólicas são oportunidades 

precedentes na construção da capacidade relacional do sujeito.  

[...] é necessário que as pessoas aprendam a ter relações para poderem depois terem 

negócio [...] A reabilitação não é um processo para adaptar ao jogo dos fortes, os 

fracos, [...] pelo contrário, a reabilitação é um processo para que se mudem as regras 

e [...] possam conviver, coexistir, no mesmo cenário (SARACENO, 2001c, p. 151). 

 

Por fim a frase “Nós temos medo do rumo novo”, que precisou de uma adaptação e 

recortes para que pudesse ser construída, também é um exemplo de um sentimento de 

insegurança que permeia a condição de vida do grupo, mas ainda é um exemplo da constatação 

de que existe um rumo, um plano, um projeto que é diferente do caminho que estavam traçando, 

a ideia de liberdade é confirmada pela imagem de uma gaiola aberta escolhida por Patrícia. É 

uma expressão que revela que as contradições estão abertas. 

A partir dessas formulações, foi possível identificar ações para o cuidado à saúde para 

esse grupo: a ressignificação dos seus papéis, o aumento da autonomia, a mediação nas relações 

sociais, o apoio na concretização de novos planos e metas de vida e para o estabelecimento de 

relações contratuais, de poder e de controle exercido pelo “remédio” e seus representantes no 

cuidado à saúde. Podemos concluir que o sentido de saúde e formas de cuidado na visão dos 

moradores de SRT se inicia pela necessidade de manutenção de sua integridade física, mas 

extrapola ao se concretizar na possibilidade de saborear, de desejar, de ter um projeto de 

felicidade.  

A partir da narrativa sobre o cuidado à saúde, podemos identificar que existe por parte 

dos participantes uma constatação de sua condição de exclusão social quando se percebem 

distantes de alcançar uma meta profissional assumindo um papel que socialmente se atribui aos 

que são sadios, normais, produtivos. Ao revelarem que sentem medo ao se depararem com a 
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possibilidade de um rumo novo, conclui-se que acreditam em um descolamento do papel de 

louco a que foram classificados e reduzidos quando submetidos a uma relação de tutela e 

contratualidade zero enquanto moradores de hospital psiquiátrico. Estar no SRT permitiu aos 

participantes vivenciar cuidados à saúde que promovem o aumento da consciência de si e a 

identificação da existência de possibilidades de um outro lugar para si na sociedade.  

  

4.3.2 Mapeamento da rede de cuidado 

 

Para apresentação dos dados colhidos na construção dos ecomapas, preferiu-se 

descrever por participante os lugares que gostariam de frequentar ou que já frequentaram. Em 

relação aos lugares que acessam no presente, os resultados foram organizados em um quadro 

síntese. 

Maurício conseguiu identificar e escrever os locais que costuma frequentar. Teve 

dúvida sobre a forma correta de escrita de algumas palavras e, após soletrá-las, ele as escrevia 

sem dificuldade. Incluiu um lugar que já frequentou, o Estádio do Morumbi, e os lugares a que 

ele gostaria de ir: bar de fliperama, Galeria do Rock, exposição de artes, Parque Zoológico e o 

Estádio do Morumbi. 

Ana identificou sem dificuldades os lugares que frequenta em sua rotina, mas não 

escreveu, solicitou que a pesquisadora escrevesse por ela. Sobre os lugares a que gostaria de ir, 

Ana falou sobre planos futuros: comprar e dar presentes, viajar para Paraíba para visitar a sua 

mãe (tem uma expectativa de ter uma renda maior com a aposentadoria que deverá receber) e 

comprar uma casa (acredita que receberá uma quantia que está em juízo referente à 

aposentadoria do marido falecido que ficou acumulando desde que ela parou de sacar). Contou 

que sempre vê na rua onde mora uma casa para alugar e que ela pensa que gostaria de morar 

nessa casa.  

Charlene soube identificar alguns lugares que frequenta e recebeu ajuda de Ana para 

recordar os outros. Os lugares que frequenta são: Parque Ibirapuera e Jardim Zoológico; os que 

gostaria de frequentar foram associados a planos futuros: consulta com médico cirurgião (quer 

fazer uma cirurgia plástica), Paris (quer viajar), motel (quer ter uma vida sexual ativa) e dentista 

(quer colocar uma prótese).  
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Adriana precisou de ajuda das outras participantes com quem mora para identificar os 

lugares que acessa e da pesquisadora para escrevê-los em seu ecomapa. Incluiu a casa dos pais 

como um lugar que era frequentado. Tem planos futuros de frequentar “um lugar para ir 

namorar”, como disse, e uma casa para morar com um marido.  

Patrícia se prontificou a escrever e incluiu no seu ecomapa: a praia (fica na areia, disse 

que entrava no mar, mas não entra mais porque estraga o cabelo), as cidades de Manoel 

Fabriciano e Espírito Santo, e um pátio da igreja (onde fazia caminhada) como os lugares que 

ela frequentava. Sobre os lugares que gostaria de frequentar, falou: Rondônia, Santa Barbara e 

bico do mal. Quando perguntada sobre o significado de bico do mal, ela respondeu “uma 

grande família”.  

Elisabete é analfabeta, então a construção do ecomapa ocorreu com apoio da 

pesquisadora. Disse que não vai a lugar algum, só fica em casa. Com apoio da acompanhante 

terapêutica, os lugares antes frequentados identificados foram: pesqueiro e o pátio municipal, 

onde fazia caminhada. Os lugares que gostaria de frequentar são a casa antiga do pai, a casa da 

irmã e andar de barco; quanto a esses, Elisabete não teve dúvidas. 

Jesus escreveu os lugares identificados por ele. Quanto ao lugar que costumava 

frequentar, incluiu a cachoeira Jardim Silvestre e os que gostaria de frequentar: Brasília, campo 

de futebol para jogar bola, Maracanã, pesqueiro e museu de artes.  

Antônio pediu ajuda para escrever e prontamente relatou os lugares que costuma 

frequentar. Os lugares registrados que ele gostaria de frequentar foram: pesqueiro e Basílica de 

Nossa Senhora Aparecida. Antônio optou por registrar o pesqueiro nos círculos azul e rosa para 

sinalizar que ele frequenta, mas gostaria de frequentar mais no futuro e o CAPS nos círculos 

amarelo e azul para marcar que costumava frequentar e continua assíduo.  

Lucas Moura se concentrou em pensar nos lugares que costuma frequentar, mas não 

escreveu sozinho, esperou ter ajuda para iniciar. Para escrever os lugares a que costumava ir e 

os lugares que gostaria de frequentar, Lucas Moura não pediu ajuda para escrever. Os lugares 

frequentados eram: igreja para comemorar a páscoa e o Nutrarte (Núcleo de Trabalho e Arte), 

e gostaria de frequentar o estádio.  

Vítor precisou de ajuda na identificação e escrita dos lugares; para isso, foi necessário 

o apoio da pesquisadora e dos outros participantes. Vítor disse que queria ir para o Japão de 

ônibus, para o oceano de São Paulo e para o Rio de Janeiro. No momento em que Vítor estava 
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colando os círculos no papel, perguntou se estava escrito que ele já tinha ido para São Paulo, 

“a terra da chuva”. O Quadro 3 apresenta todos os lugares que são frequentados no momento 

pelo grupo de participantes. 

 

QUADRO 3 – LUGARES ACESSADOS PELO GRUPO DE PARTICIPANTES 

LUGARES PARTICIPANTES 

CAPS III Centro Todos 

CAPS Rudge Ramos Maurício e Antônio 

UBS Vila Euclides Todos 

Centro de Especialidades Ana, Adriana e Antônio 

Hospital Geral Patrícia, Adriana e Lucas Moura 

Policlínica Charlene e Elisabete 

Unidade de Pronto Atendimento Adriana 

Dentista Particular Adriana e Charlene 

Pinacoteca de São Bernardo do Campo Maurício 

Igreja Ana, Antônio e Charlene 

Casa dos Familiares Ana, Elisabete, Jesus e Charlene 

Supermercados 
Maurício, Ana, Charlene, Patrícia, Jesus, 

Antônio e Lucas Moura 

Padaria 
Maurício, Ana, Charlene, Elisabete, Jesus, 

Antônio e Lucas Moura 

Feira 
Ana, Charlene, Patrícia, Jesus, Antônio, 

Lucas Moura e Vítor 

Continua  
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Conclusão 

Fonte: Produção da autora 

 

4.3.2.1 Análise do mapeamento da rede de cuidado  

 

Durante o processo de elaboração do ecomapa, foi possível identificar diferentes graus 

de autonomia dos participantes em saber de si ou falar de si, ou escrever sobre si, e que existe 

uma relação de cuidado entre os moradores. Esse funcionamento nos grupos focais narrativos 

Barbeiro 
Maurício, Jesus, Antônio, Lucas Moura e 

Vítor 

Salão de Beleza Charlene e Patrícia 

Shopping Charlene, Patrícia, Elisabete, Jesus e Vítor 

Podóloga Antônio 

Lojas do Centro 
Maurício, Ana, Charlene, Adriana, Patrícia, 

Elisabete, Jesus, Antônio e Vítor 

Banco 
Maurício, Charlene, Patrícia, Elisabete e 

Lucas Moura 

Lotérica Lucas Moura 

Cinema Charlene, Patrícia, Elisabete 

Praia Todos, menos Ana 

Pesqueiro Takamoris Todos 

Estádio de Futebol 1º de Maio Jesus 

Outros SRT Jesus e Lucas Moura 

Casa de amiga AT Jesus 

Restaurante Nordestão 
Jesus, Antônio, Vítor, Maurício e Lucas 

Moura 

Habib’s Patrícia 

Casa de Bolos Patrícia 
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reproduziu o cotidiano: Ana, Maurício e Antônio assumem uma postura de cuidado com os 

outros moradores, por vezes são acompanhantes dos outros em situações de circulação social, 

enquanto Vítor, Elisabete, Patrícia e Charlene não saem sem acompanhamento de outro 

morador ou das ATs.  

O grupo de participantes propôs uma ampliação ao incluir lugares que fizeram parte 

ou que poderiam fazer parte dessa rede; assim, além de mapear recursos, foi possível conhecer 

experiências passadas e projetos de vida. A listagem dos lugares acessados pelos participantes 

no cotidiano mostrou que existe uma variedade de ideias, interesses e modos de viver e cuidar 

da saúde. Elisabete vai ao shopping para tomar um milk shake; Patrícia vai ao cinema e Charlene 

faz compras. Ana não vai à praia; Patrícia vai, mas fica na areia; Jesus fica o tempo todo dentro 

da água. Charlene vai à padaria para comprar um cigarro, Patrícia para comer um salgado e Ana 

para comprar pão. Antônio não vai à feira porque não gosta de comer pastel, Patrícia só vai 

porque tem o pastel. 

Ayres define projeto de felicidade como um  

projeto de vida em que a felicidade é um horizonte normativo que enraíza a vida 

efetivamente vivida pelas pessoas, aquilo que elas querem e acham que deve ser a 

saúde e atenção a saúde. Mas o aspecto projeto não é menos importante. Ele remete a 

uma ponte entre uma reflexão ontológica, sobre o sentido da existência e as questões 

mais diretamente relacionadas à experiência da saúde e da atenção à saúde... As 

experiências de passado, presente e futuro não são senão expressão desse estar 

projetado e projetando que marca esse modo de ser humano (AYRES, 2004b, p. 21). 

Ao incorporarmos essa concepção de projeto de felicidade e analisarmos os ecomapas 

dos participantes, constatamos que há seis participantes que planejam o movimento para a sua 

vida: desejam morar com a família de origem (Elisabete) ou constituir uma família (Patrícia, 

Adriana, Charlene, Lucas Moura) ou morar sozinha (Ana). Viajar aparece no cotidiano de todos 

os moradores e nos planos futuros de Antônio (Nossa Senhora Aparecida), Patrícia (Santa 

Barbara e Rondônia), Charlene (Paris), Ana (Paraíba visitar a família), Jesus (Brasília) e Vítor 

(Rio de Janeiro).  

Participar de mais atividades culturais e de lazer são planos de Maurício (bar de 

fliperama, Galeria do Rock, exposição de artes, Morumbi e Zoológico), Jesus (museu de artes, 

Maracanã e jogar bola) e Lucas Moura (estádio). Charlene registra como um plano futuro ações 

ligadas aos serviços formais de saúde: consulta para fazer uma cirurgia plástica e com o dentista 

para colocar uma prótese. Antônio inclui o CAPS como um local com que quer manter contato 
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no futuro. Os outros oito participantes não registraram procedimentos ou serviços formais de 

saúde como planos para o futuro.  

Era previsto que os serviços de saúde compusessem a rede de relações atual. Foi 

possível perceber que os moradores têm acesso aos seguintes componentes e pontos de atenção 

da RAPS de São Bernardo do Campo: a Atenção Básica, representada pela UBS, a Atenção 

Psicossocial, representada pelo CAPS, a Atenção de Urgência e Emergência, representada pela 

Unidade de Pronto Atendimento, a Atenção Hospitalar, representada pelo Hospital Geral, a 

Estratégias de Reabilitação, representada pelo Coletivo Traço, Nutrarte e a banca de venda de 

panos de prato, e a Estratégia de Desinstitucionalização, representada pela própria moradia, o 

SRT e o PVC. Vale destacar que o hospital psiquiátrico não apareceu em nenhum dos 

ecomapas, o que pode estar relacionado ao fato de esse não ser um ponto de atenção da rede 

local. 

Destaca-se o fato de os serviços existentes na cidade de São Bernardo do Campo, tais 

como as policlínicas e centros de especialidade, ou mesmo o Hospital Geral e a Unidade de 

Pronto Atendimento, serem utilizados pelos moradores de forma variada a depender de questões 

de saúde não relacionadas à doença mental, como ortopedia, endocrinologia, gerontologia, 

fonoaudiologia, otorrinolaringologia, oncologia, cirurgia, odontologia etc. Alguns deles são, na 

verdade, relacionados às consequências do uso prolongado de antipsicóticos e da própria 

situação de isolamento e negligência a que foram submetidos nas internações de longa duração. 

Em especial, a odontologia é utilizada tanto na rede pública quanto na privada para 

colocar próteses (Charlene, Patrícia e Adriana), o que pode ser relacionado com o fato de a 

extração dentária ser bastante empregada nos hospitais psiquiátricos, em detrimento de 

atividades preventivas e curativas (JAMELLI et al, 2010) e com a perda de dentes em 

decorrência do uso do eletrochoque, como descrito por Charlene: “Eu perdi meus dentes porque 

eu levei muito choque no hospital. Meu dente quebrava pelo choque, eu apertava e saía, olha, 

ia quebrando... com o tempo o dente caiu”. 

A reflexão sobre como cuidar da saúde direcionou o mapeamento dos lugares 

acessados pelos moradores. Saúde foi relacionada a ser feliz e a ter prazer; como consequência, 

outros lugares da rede de relações que se conectam a essa definição foram incluídos. Além dos 

serviços de saúde, nos quais cuidam da saúde realizando os procedimentos tradicionais citados 

por eles – tomar injeção, tomar remédios e vitaminas, passar com o médico –, foram incluídos 

lugares comerciais, de cultura e de lazer. 
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A maior parte dos lugares acessados são estabelecimentos comerciais, principalmente 

relacionados à alimentação; em segundo lugar são os espaços de lazer, principalmente a praia 

da cidade de Santos e o pesqueiro, incluindo as visitas a amigos e familiares, e por último os 

serviços de saúde, principalmente o CAPS e a UBS. O fato de os estabelecimentos comerciais 

serem os lugares mais frequentados pelos moradores mostra o impacto da existência de um 

recurso financeiro na sociabilidade dos participantes. O poder de compra, o lugar de 

consumidor é uma vivência de um lugar de contratante, mas ainda passivo, como diria Basaglia 

(2010). O papel ativo varia na vivência dos participantes, não se dá na lógica da produção, mas 

na singularidade de suas escolhas.  

O processo de reabilitação psicossocial é um processo de reconstrução, um exercício 

pleno de cidadania e de plena contratualidade nos três cenários: habitat, rede social e trabalho 

com valor social. O cenário é um espaço de troca onde nos relacionamos. As variáveis que 

determinam os resultados são micro e macro. O micro está no nível da afetividade, da 

continuidade, na relação de vínculo e no macro está a estrutura da rede de serviços e dos 

recursos da comunidade (SARACENO, 2001b). O mapeamento apresentado mostra que as 

variáveis macro estão estruturalmente conectadas a uma proposta de reabilitação psicossocial. 

No desenrolar das cenas pretende-se encontrar subsídios para a análise do micro: dinheiro, 

afetos, poderes, símbolos. 

 

4.3.3 Cenas de encontro com a cidade 

 

Foi possível observar a circulação social dos participantes para a realização de algumas 

atividades do cotidiano e a convivência na área coletiva da casa. A Figura 1 apresenta no mapa 

os lugares acessados pelos participantes com acompanhamento da pesquisadora.  
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FIGURA 1 – RECORTE DE MAPA COM IDENTIFICAÇÃO DOS LUGARES 

ACESSADOS E ACOMPANHADOS 

 
Fonte: Google mapas e alterado pela autora 

 

A seguir seguem a descrição de 12 cenas observadas na circulação social dos 

moradores em nove lugares diferentes.  

 

 

4.3.3.1 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)  

4.3.3.1.1 Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (Mova) 

 Quatro moradores, dentre eles Vítor e Jesus, são participantes da pesquisa. Estavam 

sentados no sofá da SRT 1, prontos, com a mochila nas costas, aguardando a minha chegada 

para irem ao CAPS participar da atividade Mova (Movimento de Alfabetização de Jovens e 

Adultos), que acontece das 15h00 às 17h00 de segunda a quinta-feira. Com a minha chegada, 

a AT pediu que levantassem, informou que era a hora de sair e recomendou que voltassem 

juntos. 

Nos cinco quarteirões que separam a SRT e o CAPS, os moradores andaram em 

silêncio e em fila na calçada. Os dois, que costumam circular desacompanhados, ficaram um 

em cada ponta e os que estavam no meio foram de mãos dadas. Na rua onde precisavam 

atravessar, os carros vinham em ambos os lados e em alta velocidade; ficaram atentos e 

checaram se todos atravessaram, antes de seguir. 
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No CAPS se dirigiram à sala onde acontece a atividade. Arrumaram as mesas e as 

cadeiras e aguardaram a professora, que é uma pedagoga contratada pela Secretaria de 

Educação, e seu auxiliar de sala, um voluntário e usuário do CAPS. Antônio e Patrícia também 

são da turma e estavam na sala. 

A professora chegou e distribuiu as atividades de leitura e escrita em folhas avulsas. 

Entre uma atividade e outra, conversaram sobre assuntos do cotidiano e sobre suas histórias de 

vida. Ao final, lancharam juntos. Quando saíram da sala, a professora pediu que andassem em 

fila e assim eles permaneceram na volta para casa. 

Antônio foi puxando a fila. A maior parte do tempo, o grupo ficou em silêncio, mas, 

ao passarem por uma casa com dois cachorros que latiam para eles, pararam e acharam graça, 

comentaram entre eles sobre a diferença de tamanho e latido dos cachorros: o cachorro pequeno 

latia grosso e o cachorro grande tinha um latido fino. Antônio comentou que se não olhasse 

para os cachorros acharia que o latido mais grosso era do cachorro maior e o latido mais fino 

do cachorro menor e todos riram. As donas dessa casa estavam lavando o quintal, ouviram os 

comentários sobre os cachorros no portão da sua casa, mas não houve nenhuma comunicação 

entre os vizinhos. Quando chegaram em casa, Antônio abriu o portão com sua chave e todos 

entraram. 

 

4.3.3.1.2 Grupo de Caminhada e Assembleia 

 

Às 7h25 Antônio estava dormindo. Uma AT saía com outro morador para comprar pão 

para o café da manhã. No dia anterior tinha acontecido a final da Copa do Brasil; alguns 

moradores estavam dormindo, porque assistiram ao jogo, que acabara tarde, entre eles estava 

Antônio. Conforme foram acordando, desceram para tomar café, mas antes todos colocavam 

na máquina de lavar suas roupas ou toalhas sujas.  

Antônio, depois de tomar banho, chegou à cozinha com sua caixa de remédio. Ele se 

serviu, comeu e tomou a medicação. Separou com uma tesoura as medicações que tomaria à 

tarde e as deixou no armário fora da caixa. Explicou o conflito que houve em relação ao tempo 

de uso do banheiro entre os moradores naquela manhã no andar de cima. 
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Antônio saiu por volta das 8h30, para participar do grupo de caminhada no CAPS. 

Guardou sua chave de casa na carteira. No trajeto, foi prudente ao atravessar a rua, comentou 

que os carros hoje sobem muito rápido, que antigamente não era assim.  

Ao entrar no CAPS, cumprimentou e brincou com as pessoas. Em grupo, caminharam 

para uma praça. A responsável pelo grupo da caminhada é uma técnica de enfermagem. Uma 

das estagiárias de Técnico de Enfermagem conversou com Antônio durante o trajeto. Ao chegar 

à praça, o grupo começou o alongamento, mas Antônio não participou, iniciou sua caminhada 

sozinho e na direção contrária à do grupo. 

Depois da primeira volta, sentou-se e explicou que faz sempre o mesmo trajeto, são 

quatro voltas por dentro e por fora. A praça tem calçadas internas e ele passou por todas, não 

deu a volta somente ao redor da praça, como os outros fizeram. Entre uma volta completa e 

outra, Antônio sentou no banco e descansou por alguns minutos. Disse que senta duas vezes no 

banco central e duas vezes no banco onde os outros ficam. 

Quando sentou no banco com os outros, bebeu água e conversou com algumas pessoas. 

Confidenciou que ele é o que mais caminha porque também utiliza os caminhos internos e não 

só o contorno da praça. No final, o grupo terminou com um alongamento, abraço coletivo e 

foto, mas Antônio não participou, mesmo quando chamado. Somente na hora da foto se juntou 

ao grupo e quis sair ao lado da profissional de saúde responsável pelo grupo, aquele seria o seu 

último dia de trabalho, então estavam se despedindo. 

De volta ao CAPS, Antônio sentou no espaço de convivência e observou a conversa 

dos outros usuários. Ficou para participar da assembleia. Quando estavam levantando as pautas, 

Antônio disse que gostaria de dar um informe e a profissional do CAPS que estava conduzindo 

a assembleia disse que ele deveria esperar. Antônio silenciou e expressou não verbalmente um 

descontentamento. O restante do tempo se mostrou atento às conversas e participou das 

votações; entretanto, não fez nenhum comentário, sugestão nem levantou pauta. 

 

 

 

 



88 
 

4.3.3.1.3 Confraternização de final de ano  

 

Lucas Moura e Vítor estavam sentados no sofá e as ATs estavam na cozinha orientando 

um novo morador a pendurar suas roupas no varal. Jesus apareceu na porta entre a sala e a 

cozinha e foi orientado pela AT a se manter sentado. Contou-me que levariam frango assado 

feito pelas ATs e refrigerante para a festa de final de ano no CAPS. Ao saírem para a festa todos 

juntos, Jesus avisou as ATs que a televisão precisava ser desligada, eles não sabem mexer na 

televisão. Durante o trajeto, Vítor, Jesus e Lucas Moura se mantiveram a maior parte do tempo 

em silêncio e as ATs, conversando entre si, levavam as vasilhas de frango. Antônio já estava 

no CAPS desde cedo ajudando a organizar o salão. 

No CAPS, encontraram Charlene, que foi à festa com uma das ATs da SRT 2 para 

arrumação dos enfeites de mesa, confeccionados por algumas moradoras. Adriana, Elisabete e 

Patrícia chegaram em seguida, foram acompanhadas de outra AT e de carro. Ana não foi com 

o grupo porque estava no culto, mas chegou depois. A maioria dos moradores sentou junto, 

Vítor e Antônio sentaram em mesas com outros usuários do CAPS. Charlene ficou andando 

pelo CAPS, apesar de ter dito que ficaria mais sentada porque seu sapato estava apertando seu 

pé. 

Havia menos cadeiras do que pessoas no salão, então eles foram orientados pelas ATs 

a ficar sentados, para não perderem as cadeiras. Teve apresentação cultural de usuários do 

CAPS, nenhum morador fez parte da apresentação. Na hora do almoço, todos entraram na fila 

e se serviram, com exceção da Elisabete, que recebeu um prato pronto das ATs. Sentaram à 

mesa e fizeram as refeições. Ana se queixou de que, em todas as festas, a maioria das pessoas 

vai embora depois de almoçar. Comentaram entre si sobre a festa de confraternização entre os 

moradores dos três SRTs que aconteceria no pesqueiro com amigo secreto.  
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4.3.3.2 Pinacoteca – Coletivo Traço  

 

Maurício estava de saída para a Pinacoteca, onde participa diariamente do Coletivo 

Traço18. Explicou que é um grupo que se reúne de terça a sexta-feira para desenhar e pintar, 

organiza espaços de exposição e venda dos trabalhos.  

No percurso que fez a pé e desacompanhado, Maurício cumprimentou as pessoas que 

encontra rotineiramente, segurança de um laboratório, caixa da padaria, motorista da prefeitura, 

com quem cruzou no caminho, e o porteiro da Pinacoteca. Enquanto caminhava, fumou e 

contou sua história de vida19 desde os nove anos até o momento atual. 

Como a Pinacoteca ainda estava fechada, Mauricio resolveu dar a volta para entrar 

pelo portão dos fundos, que costuma ficar aberto. Cortou o caminho por um parque de diversões 

e passou em frente da Gibiteca, de onde é sócio e faz empréstimos de gibis.  

 Todas as pessoas que trabalham na Pinacoteca conhecem Maurício. Ele circulou com 

independência nos espaços, sabia onde ficava a chave da sala, abriu o espaço e iniciou seu 

trabalho. Mostrou uma exposição em argila que estava no saguão central e destacou a peça que 

mais gosta, o rosto de Che Guevara. No corredor que dá acesso à sala do projeto, tinha duas 

exposições, a dele e a de outro integrante do grupo. Essa exposição se chamava “Abstrato e 

Retrato”, com 12 quadros, um já tendo sido vendido. 

Na sala do projeto existiam outros trabalhos expostos nas paredes, concluídos ou em 

andamento, além de capas de tecidos com pinturas para agendas que serão vendidas nos eventos 

até o final de ano. Maurício planejou passar o dia na Pinacoteca e por isso levou uma marmita 

em sua mochila, preparada por ele no dia anterior. No final da tarde ia para uma festa no CAPS 

Rudge Ramos para expor e vender as agendas. Maurício carregava em sua mochila uma pasta 

de desenhos, sua carteira e a chave de casa.  

No dia seguinte, Maurício não foi para o CAPS Rudge Ramos, como combinado. Ele 

voltou para a SRT, disse que estava cansado e não sairia com o grupo. Quando o grupo retornou, 

Mauricio não estava e tinha deixado um bilhete de despedida, agradecendo e informando que 

estava saindo do SRT. Mauricio não levou os seus pertences e, depois de três semanas, seu 

                                                           
18 Este projeto é fruto de uma parceria entre o CAPS, NUTRARTE e a Pinacoteca de São Bernardo 
19 Descrita no item 4.2.2.1 
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irmão fez contato com a residência para informar que Mauricio estava em sua casa. Na semana 

seguinte, Mauricio voltou acompanhado do irmão para buscar os seus pertences e afirmou que 

não voltaria a morar no SRT, mas continuaria, por enquanto, frequentando as consultas no 

CAPS Centro de São Bernardo. Mauricio optou por morar sozinho em uma edícula no quintal 

do seu irmão em Cotia.  

 

4.3.3.3 Unidade Básica de Saúde (UBS) 

 

4.3.1.3.1 Consulta médica Charlene 

Charlene estava tomando café da manhã e se queixou que estava com sono. Com os 

olhos fechados, derrubou leite na roupa. A AT avisou a Charlene que não seria possível ir com 

ela visitar a irmã, como combinado anteriormente, pois não tinha com quem deixar sua filha. 

Propôs que esta visita fosse feita no dia seguinte. Charlene concordou, mas repetidamente 

perguntou, ao longo da manhã, o motivo de não ir à casa da irmã e quando seria possível. 

Antes de saírem, a AT percebeu que a blusa de Charlene estava suja e pediu que ela 

trocasse e explicou que não poderia ir ao médico assim. Pediu também que ela colocasse um 

sapato fechado porque estava frio. Charlene trocou a blusa, mas não a sandália, e disse que iria 

daquele jeito mesmo.  

Estava chuviscando e a AT perguntou se Charlene tinha guarda-chuva, que respondeu 

que não porque não gosta de usar guarda-chuva. Outra AT ofereceu o seu guarda-chuva 

emprestado e Charlene recusou, repetiu que não gosta de guarda-chuva e que estava chovendo 

pouco. Charlene levou uma bolsa com seu RG (Registro Geral), um cartão com seu endereço, 

um creme de cabelo e um sabonete. A AT levou uma pasta com exames, receitas e cartão do 

posto de Charlene. 

Charlene disse não saber o porquê da consulta com a médica de família, mas pretendia 

falar do joelho que sempre dói. A AT explicou que era uma consulta de rotina para renovar as 

medicações que faz uso contínuo. Charlene afirmou desconhecer o objetivo do uso de tais 

medicações. A AT disse que ela sabia, mas não estava lembrando e a relembrou que era para o 

seu problema nos ossos, disse para mim que ela tem uma leve osteoporose e por isso faz uso 

desses medicamentos. 
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No trajeto, Charlene lembrou que tem tido uma coceira no olho e decidiu falar para a 

médica sobre isso e não sobre o joelho porque não tem doído tanto. A AT continuou 

caminhando à frente na calçada e Charlene a seguia, disse não saber o caminho da UBS e que 

não saberia chegar sozinha, mas reconhecia alguns pontos de referência. Charlene não 

cumprimentou as pessoas no caminho, mas respondeu quando foi cumprimentada. Em alguns 

momentos, observou o entorno, lojas e casas, mas na maior parte do tempo andou de cabeça 

baixa. Na maioria das vezes, mostrou-se atenta quanto aos semáforos e ao movimento dos 

carros, mas em outros momentos a AT a orientou a andar na calçada e olhar os buracos. 

No meio do caminho, a AT ficou em dúvida se um exame de mamas feito 

anteriormente já tinha sido mostrado para a médica ou se estava na casa e ela havia esquecido 

de pegar; então parou, compartilhou a dúvida e em seguida ligou para a residência para 

perguntar para a outra AT, a qual respondeu que já tinha sido mostrado. Charlene ouviu a 

conversa e, quando a AT encerrou a ligação, contou como foi fazer o exame, lembrava de o ter 

mostrado em consulta e qual tinha sido a orientação da médica.  

Ao chegar à UBS, Charlene sentou na recepção e a AT ficou na fila para pegar uma 

senha. Enquanto aguardava a médica chamar, a recepcionista perguntou quem era Charlene, a 

qual se apresentou; então a recepcionista olhou para ela e em seguida falou sobre ela com a AT. 

Explicou que havia um problema: no cartão de consultas estava anotado 7h30 com rasura e no 

sistema estava marcado às 7h00. A AT disse que a rasura foi feita pela recepcionista no dia do 

agendamento. A recepcionista respondeu que iria verificar a possibilidade de atendimento com 

a médica. 

Charlene observou a conversa, mas não se pronunciou. A recepcionista não deu 

nenhum retorno e, depois de alguns minutos de espera, Charlene perguntou para a AT se iria 

demorar. Então, a AT foi se informar se seria possível o atendimento e recebeu a confirmação 

de que o atendimento seria feito. Charlene se manteve atenta e perguntou, novamente para a 

AT, se iria demorar para ser chamada. 

Charlene se ofereceu para me acompanhar até o banheiro. Sabia onde era o banheiro, 

entrou comigo e bebeu água da pia, apesar de ter um bebedouro ao lado da porta. Nesse 

caminho, Charlene cumprimentou espontaneamente uma enfermeira e em seguida disse: “eu 

acho ela superbonita e elegante”. Disse que gostaria de trabalhar ali na recepção, contou que 

já trabalhou no hospital do Alvorada quando era jovem e gostava muito.  
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Foram 20 minutos de consulta, Charlene entrou acompanhada da AT. Ao sair da 

consulta, ficou impaciente para ir embora e a AT lhe explicou que ainda precisariam pegar a 

medicação e agendar o especialista oftalmologista solicitado pela médica. Charlene sentou na 

recepção e a AT foi pegar as senhas. Quando os números foram chamados, a AT se levantou e 

pediu que Charlene a acompanhasse. 

Charlene acompanhou a conversa, mas não falou com os funcionários tampouco se 

mostrou interessada pelas orientações. A AT explicou o que estava acontecendo para Charlene, 

que demonstrou pressa de voltar para casa. Charlene guardou as medicações em sua bolsa, a 

pedido da AT. Na saída, perguntei se eu poderia tirar uma foto dela na frente da UBS e ela disse 

que não gosta de tirar fotos porque o flash prejudica seus olhos, por isso eles coçam depois. 

Na volta, seguiram por uma rua diferente da que utilizaram na ida. Depois de alguns 

quarteirões, a AT percebeu e disse que se esqueceu de entrar em uma rua. Charlene não 

percebeu a diferença de caminhos. Ao olhar uma das casas, Charlene disse que aquela casa era 

bonita e que não gostava da casa em que morava. Lembrou que achava bonita a casa em que 

morou com seus pais porque tinha lareira. Disse que não gostava de morar com as pessoas com 

quem morava.  

Ainda no caminho, houve um momento em que o semáforo estava verde para 

atravessarmos e a AT não percebeu, então Charlene a conduziu para atravessar. A AT disse “é 

mesmo, nem percebi, é bom, uma cuida da outra”, Charlene concordou e sorriu. Chegando à 

rua da residência, Charlene não sabia se deveria subir ou descer, mas reconheceu ser aquela a 

rua da sua casa, porque viu o restaurante da esquina.  

Ao chegar em casa, Charlene foi fumar e colocou toda a medicação que estava em sua 

bolsa em cima da mesa. Havia medicações prescritas de que Charlene não faz uso e a AT, que 

ficou na casa, perguntou porque foram prescritas para ela. A AT que acompanhou a consulta 

disse que ela fez a receita baseada na anterior e que na anterior tinha medicações que eram de 

outra moradora. 
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4.3.3.3.2 Consulta médica Ana  

 

Ana estava pronta e preocupada em não se atrasar para sua consulta e por isso apressou 

a AT que a acompanharia. Colocou seus documentos em uma sacolinha plástica de mão. No 

caminho, Ana mostrou saber o caminho até a UBS, onde costuma ir semanalmente para 

participar do grupo de alongamento. A AT explicou que acompanharia Ana pela necessidade 

de estar presente na consulta. 

Ana falou que essa era uma consulta de rotina, contou que precisaria pegar 

medicamentos que utiliza continuamente e que pretendia mostrar alguns exames recentes. 

Durante o trajeto, contou que um ano atrás foi orientada a mudar a sua alimentação em 

decorrência do aumento de seu colesterol, iniciou uma medicação que faz uso até hoje e 

conseguiu perder aproximadamente oito quilos.  

Após a consulta, Ana contou surpresa que seu colesterol está controlado e por isso sua 

medicação foi suspensa pela médica. Ana perguntou para a AT se não era melhor continuar 

com a medicação do colesterol até acabar os comprimidos que ela tinha em casa e a AT explicou 

a necessidade de seguir a orientação médica e suspender a partir de hoje.  

 

4.3.3.4 Supermercado do bairro 

 

Após a consulta, Ana chega ao supermercado que fica bem próximo da UBS. Naquela 

semana, aconteceria um almoço de confraternização e as moradoras deveriam levar dois pratos 

e bebidas. No supermercado, Ana pegou o carrinho e selecionou os produtos, a pedido da AT. 

Quando foi solicitada a decidir sobre levar ou não alguns itens, Ana disse que não sabia a receita 

do que seria feito, então não conseguiria contribuir nessa tomada de decisão.  

A AT justificou que Ana tem maior domínio na cozinha em relação a ela, mas que a 

receita era de outra AT, por isso estava em dúvida sobre as quantidades. A AT e a moradora 

discordaram em alguns momentos, a opinião de Ana era no sentido de economizar e não 

exagerar e a da AT, de comprar com sobra por acreditar que o melhor é não faltar. Nesse 

momento, havia uma negociação entre elas.  
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Ao passar em um dos corredores, Ana se interessou por saber sobre um produto 

desconhecido para ela, então a AT disse que era um tipo de biscoito e perguntou se ela gostaria 

de experimentar, mas Ana recusou e empurrou o carrinho, apesar da insistência da AT em fazer 

isso por ela. Durante as compras, interagiu com as pessoas, fez uma graça com o açougueiro, 

pediu licença a um estoquista para passar com seu carrinho, ajudou uma compradora a recolher 

as beterrabas caídas no chão. 

Surgiu por parte da AT a dúvida sobre onde pesar os legumes e Ana explicou que 

naquele mercado a balança ficava no caixa. O valor da compra foi inferior ao valor mínimo 

para entregas, então a AT ficou em dúvida sobre o que fazer. Ana propôs comprar mais produtos 

para completar os R$ 15 faltantes e assim se beneficiarem do direito da entrega gratuita 

oferecida pelo supermercado. Também sugeriu alguém para vigiar a compra já passada pelo 

caixa, enquanto o restante dos produtos era comprado. A AT concordou e seguiu as sugestões 

de Ana. 

Após passar as compras, a AT pegou o cartão que estava sob os seus cuidados e 

ofereceu a Ana, para que ela o colocasse na máquina, o que Ana recusou e disse que a AT 

poderia passar, a qual pagou e mostrou os valores e saldo restante no cartão para Ana. A 

operadora de caixa entregou cupons para concorrer a prêmios, então Ana chamou a atenção da 

AT sobre a necessidade de preenchê-los e a AT disse para ela preencher em seu nome. Ana 

ficou em dúvida sobre o que fazer, perguntou se poderia ser em seu nome e a AT confirmou, 

quando, com ajuda, respondeu à pergunta do cupom, passou os dados pessoais (nome e RG) 

para preenchimento do cupom e depois os colocou na urna. 

A operadora do caixa pediu o endereço de entrega e Ana informou. Quando a 

operadora começou a escrever o endereço no verso da nota, Ana lhe disse que aquela nota seria 

usada para prestação de contas, então não poderia ser rasurada. A AT, que não tinha percebido, 

confirmou para a operadora a necessidade de levar a nota sem rasuras no ato da compra.  

No retorno, Ana disse que não pegamos um bom caminho e ensinou a AT qual seria, 

em sua opinião, a melhor opção. A AT discordou e defendeu ser seu caminho o melhor, dizendo: 

“você dá muita volta com esse seu caminho”. No retorno, Ana contou sobre seus vínculos de 

trabalho antes da internação e um pouco de sua história.20 

                                                           
20 Descritos no item 4.2.2.2 
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4.3.3.5 Rodoviária 

 

Naquele dia, Patrícia ia receber uma visita. Estava ajudando a AT na cozinha, cortando 

as vagens para refogar, cortou em pedaços iguais, mas antes descartava as pontas e lavava as 

mãos e os alimentos. Depois ajudou cortando cebola e tomate e por último refogou o arroz, 

conforme a AT solicitou; parecia não saber o processo completo para preparo dos pratos. Nas 

palavras da AT, Patrícia costuma se oferecer para ajudar e faz bem feito, imagina que ela sabia 

cozinhar antes da internação. A AT pediu que ela visse se o arroz estava bom de sal e Patrícia 

o experimentou, dizendo que não estava bom; a AT colocou mais sal, Patrícia experimentou 

novamente e disse que agora estava. A AT conferiu e concordou estar bom. 

Enquanto isso, Adriana limpava a sala de jantar, colocava as cadeiras sobre a mesa, 

varria o chão, passava pano nas cadeiras e depois na mesa. Levou a sujeira até a lavanderia, 

recolheu com uma pá e me disse: “Vou lavar os panos, as meninas que falam que os panos da 

Adriana são branquinhos, Adriana sabe lavar bem um pano”.  

A ex-sogra de Patrícia ligou no celular da RT para avisar que estava na rodoviária e o 

combinado era alguém encontrá-la. No caminho para a rodoviária, sete ou oito quarteirões, 

Patrícia não conversou, estava chuviscando e ela dividia o guarda-chuva com a acompanhante. 

Na entrada da rodoviária, uma senhora acenou para Patrícia, ela acenou de volta e naquele 

momento pareceu entender o que estava fazendo ali. Elas sorriram, se abraçaram, se beijaram 

e seus olhos encheram de lágrima. Durante o percurso de volta, caminharam abraçadas, 

dividindo o guarda-chuva, e Patrícia sorriu em vários momentos. 

Ao chegar à casa, a ex-sogra cumprimentou todas as moradoras, entregou presentes a 

Patrícia (peças de crochê feitas por ela) e lhe contou as novidades em relação aos familiares: 

mortes, doenças, nascimentos. Mostrava fotos das pessoas no celular e Patrícia lia os nomes 

dos contatos telefônicos. A ex-sogra se espantou com o fato de ela estar lendo e de ela não 

reconhecer as pessoas visualmente. Ela contou a história21 de Patrícia, enquanto ficaram 

sentadas uma ao lado da outra, se abraçaram e sorriram uma para a outra várias vezes. Patrícia 

a convidou para almoçar na RT e, ao ser informada de que Patrícia tinha ajudado no preparo do 

almoço, ela disse “Patrícia não sabia ler nem cozinhar”. 

                                                           
21 Descrita no item 4.2.2.4 
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4.3.3.6 Loja do centro 

 

Patrícia estava pronta para sair depois do almoço para comprar roupas. Na sua bolsa 

levava o seu cartão do ônibus, documento, cartão com endereço da RT e dinheiro. Perguntei se 

ela gostava de sair e ela disse “oh, delícia!”. A AT confirmou com Patrícia o que ela pretendia 

comprar, ela disse “bermudas e blusas”. A AT perguntou que cor, Patrícia disse “brancas”. A 

AT achou graça de ela querer roupas para a festa de réveillon.  

No caminho, Patrícia pareceu saber o percurso até o ponto de ônibus, mas não sabia 

qual linha deveria pegar. Subiu no ônibus, passou pela catraca, mas não sabia ao certo onde 

colocar o bilhete para liberar a catraca. O cobrador lhe mostrou, ela passou e logo sentou. 

Durante o percurso ficou em silêncio e se levantou somente para descer no ponto, quando 

orientada pela AT. Ao descer, ela localizou a loja e entrou. 

A AT foi mostrando as peças a Patrícia e separando as que ela dizia que gostava. 

Patrícia não pegou espontaneamente peças nos cabideiros. A AT propôs que ela experimentasse 

calças também, Patrícia não se pronunciou nem contra nem a favor dessa ideia, mas quando a 

AT pegou as calças, Patrícia disse de quais cores gostou mais.  

Com mais ou menos umas 10 peças de blusas, bermudas e calças na sacola, ambas se 

dirigiram ao provador. A AT entrou com Patrícia e após 10 minutos saíram com 4 peças 

escolhidas: 2 bermudas e 2 blusas. A AT disse que ela não experimentou as calças por já estar 

cansada e que gostou muito dessas 4 peças que decidiu levar.  

Naquele momento, a AT pegou o celular e fez as contas de quanto ficaria essa compra, 

“200 reais”, ela disse. Patrícia tinha dinheiro suficiente e ainda sobrariam R$ 100; então, a AT 

perguntou se ela queria ver mais alguma coisa, Patrícia ficou em silêncio. A AT perguntou 

novamente se ela desejava comprar mais peças com os R$ 100 restantes e Patrícia disse “nada”. 

Patrícia queria guardar os R$ 100.  

A AT e Patrícia foram juntas para o caixa, ficaram na fila, pagaram e foram informadas 

de que ganhariam um cupom para concorrer a prêmios e a um café. Descemos para o café que 

fica dentro da loja e Patrícia disse que queria também um pastelzinho, mas não foi até a vitrine 

para escolher. A AT pediu para ela escolher; Patrícia foi e escolheu, mas não ficou na fila, 
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queria sentar, estava cansada. A AT foi para a fila comprar o salgado enquanto Patrícia pegava 

o café e sentava.  

A AT ficou em dúvida se Patrícia poderia ter um cupom para o sorteio em seu nome e 

decidiu que iria preenchê-lo com os dados de Patrícia. Esta sabia informar o seu endereço, nome 

completo, mas não sabia o número do RG e telefone; ela comeu rapidamente porque queria ir 

embora. No ponto de ônibus, pediu para a AT comprar um salgadinho, um biscoito de polvilho, 

e a AT a acompanhou para que ela comprasse. Precisou da ajuda da AT para se comunicar com 

o ambulante. 

Patrícia sentou no ponto e abriu o pacote, não se mostrou atenta aos ônibus que 

estavam passando pelo ponto. Ao ser alertada pela AT, Patrícia entrou no ônibus, comendo o 

salgadinho. A AT a orientou a oferecer o salgadinho e Patrícia respondeu “Ela não quer”. 

Durante o percurso, Patrícia observou a paisagem e comeu o biscoito. Pareceu não saber em 

qual ponto deveria descer. No ponto em que deveriam descer, a AT a chamou e ela desceu. 

Caminharam dois quarteirões até a casa; chegando lá, Patrícia abriu a sacola e mostrou sorrindo 

para as outras moradoras as suas compras. 

 

4.3.3.7 Banco 

 

Patrícia foi com a AT ao banco sacar dinheiro. O banco fica a três quarteirões da RT. 

A AT fica de posse do cartão e senha de Patrícia. Enquanto acessava a conta, a AT pediu que 

Patrícia ficasse junto a ela e orientou quais botões ela deveria apertar. Na primeira tentativa, o 

saque não foi finalizado por ter excedido o tempo para digitação; então elas recomeçaram e, 

dessa vez, o saque foi feito com sucesso. Patrícia seguiu a orientação da AT apertando os botões 

com as opções e números de sua senha, mas pareceu não compreender o processo nem o valor 

que deveria ser retirado. O dinheiro foi guardado pela AT na bolsa de Patrícia e em seguida 

retornaram para a RT.  

 

4.3.3.8 Feira 

 

Patrícia estava pronta com a sua bolsa, o carrinho da feira e algumas sacolas enquanto 

a AT contava o dinheiro que iam levar. Ana estava voltando da igreja e foi convidada para ir à 
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feira. Ana perguntou quem iria e então aceitou o convite. A AT pegou o dinheiro da caixinha e 

explicou que ali fica uma contribuição de todas as moradoras e das ATs, pois com esse dinheiro 

elas compram verduras, frutas, legumes e pães da semana para o almoço e café de todos. 

No caminho, Ana cumprimentou algumas pessoas que conhece de vista. Todos 

trabalhadores locais, tais como ambulantes, porteiros e limpadores de rua. Levou o carrinho de 

feira aberto, então a AT sugeriu que ela o fechasse por ser assim mais fácil de carregar. Patrícia 

andou a maior parte do percurso na frente. A AT disse que ela já sabia o caminho porque vai 

toda quinta à feira. Patrícia só cumprimentou pessoas em resposta a algum cumprimento que 

recebeu.  

Quando chegaram à feira, a AT as lembrou de que deveriam procurar a barraca que 

vendia saquinhos por R$ 1, por lhe parecer mais vantajoso. Patrícia se dirigiu à barraca do pastel 

e a AT a informou que primeiro fariam as compras e perguntou se ela levou dinheiro para o 

pastel. Patrícia abriu a bolsa e disse ter dinheirinho. A AT verificou que ela tinha moedas, mas 

a avisou que não em quantidade suficiente para comprar o pastel. Continuamos a caminhada 

pela feira; no percurso, foram observando e comentando os preços.  

Ana ficou de lado observando, participou menos do processo, por opção. Lembrou o 

que já tinha na casa para ajudar na tomada de decisão sobre a necessidade de levar ou não um 

produto. Patrícia ajudou na escolha dos legumes quando estimulada. Conseguiu calcular os 

preços de cada produto, mas não conseguia saber qual era a soma total ou mesmo pensar no 

troco. Os feirantes abordaram Patrícia oferecendo produtos, pegando e recebendo dinheiro. Ao 

comprar laranjas, recebeu uma oferta do feirante para experimentar um pedaço e ela aceitou.  

As compras foram de legumes, verduras, frutas e temperos para a semana. Ana 

carregou o carrinho durante todas as compras e arrumou os saquinhos de acordo com a 

consistência e peso de cada alimento para que nenhum deles se danificasse no percurso, como 

explicou. Patrícia e a AT carregaram as sacolas com os produtos mais leves.  

Na volta, ao passarmos pela barraca de pastel, a AT justificou que não iriam parar 

porque já estava próximo do horário do almoço e, como iriam sair à tarde, depois do almoço, 

poderiam lanchar na rua; Patrícia concordou. Retornamos pelo mesmo caminho e um pouco à 

frente, quando a rua fica uma subida, uma senhora com bengala nos viu e pediu ajuda para levar 

o seu carrinho. Eu estava ajudando Ana a carregar o carrinho de feira, então ela me disse: “ajuda 

ela”.  
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Seguiram juntas com essa senhora e durante o percurso, de aproximadamente 10 

minutos, não houve conversa entre a senhora e as moradoras, que ficaram em silêncio. Ao 

chegarem à casa, a vizinha se espantou com o fato de morarem na mesma quadra, mas não se 

conhecerem. Não se apresentaram e se despediram. Dentro de casa, a AT propôs que elas 

almoçassem, pois já tinha passado da hora habitual da refeição, e depois guardassem as 

compras; ambas aceitaram.  

 

4.3.3.9 Igreja 

 

Ana abriu o portão e estava pronta para ir à igreja. Pediu que Adriana, que estava na 

sala, fosse tomar café; caso contrário, ficaria sem. No portão, a AT percebeu que Charlene 

estava sem sutiã e sugeriu que ela fosse colocar, com a justificativa de que dava para ver o bico 

dos seus seios. Charlene disse que não dava para ver e que fecharia o zíper de seu casaco para 

resolver esse problema. A AT insistiu, mas Charlene só aceitou colocar um sutiã quando Ana 

lhe solicitou. A AT também recomendou que elas levassem guarda-chuva, mas elas não 

queriam levar. Ana fez uma piada: “se chover já tomamos banho e economizamos na água”. 

Charlene e Ana saíram juntas para a igreja, sem acompanhamento de nenhuma AT. 

No trajeto, Ana cumprimentou o senhor que trabalha na perua que vende cachorro-

quente e Charlene foi andando na frente. Ao chegarem à igreja, que fica a três quarteirões da 

casa, o portão estava fechado. Ana conhece o responsável que apareceu no portão. Falou para 

ele sobre o que aconteceu no último culto do domingo. Explicou que, às sextas, a igreja fica 

lotada porque vai uma pessoa que faz a revelação e alguém interpreta. A revelação é uma 

mensagem de Jesus para essa pessoa abençoada que compartilha com os demais. O pastor vai 

para o culto da noite e de manhã é feito pelas obreiras. Ana justificou que vai de manhã à igreja 

porque à noite é perigoso andar sozinha pela rua. Aos domingos acontece o grupo de canto de 

que Ana faz parte.  

Enquanto esperavam, Ana contou um episódio no qual Charlene se perdeu e ficou dias 

fora do SRT, lembrou que chorava preocupada com ela. Depois de 10 dias desaparecida, ela foi 

encontrada na Paulista. Charlene explicou que tinha saído recentemente do hospital; então, na 

época não sabia como chegar em casa ou mesmo falar o seu endereço. Contou que dormiu em 

albergue e foi ruim, mas, desde então, anda com um cartão com seu endereço e acredita que 
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não se perderá mais. Lembrou que consegue ir à padaria sozinha, que fica a dois quarteirões da 

casa, para comprar refrigerante e cigarro.  

Charlene se queixou de não poder sair sozinha desde o episódio quando se perdeu, 

acha injusto não ter uma nova oportunidade e contou um pouco de sua história22. Também 

contaram que Patrícia se perdeu uma vez em Santos e foi localizada no mesmo dia por um 

amigo de uma funcionária que trabalha na polícia da cidade. Todos ficaram muito preocupados, 

estavam a passeio em Santos. Patrícia estava conversando com uma pessoa de uma barraca e 

ninguém percebeu que ela não estava mais lá. Foi encontrada sentada em um banco na calçada. 

Elas dizem que hoje Patrícia saberia voltar sozinha para casa, mas também não sai 

desacompanhada. 

Aos poucos, outras pessoas foram chegando, Ana conversou com as mulheres que 

frequentam a igreja, contou do domingo para as que não foram. O culto teve início e, no 

momento da oração, Ana se juntou ao grupo que ora em roda de mãos dadas pelos pedidos 

deixados. “Ela faz parte do grupo de oração”, me disse Charlene, que ficou observando, rezou 

o pai-nosso em voz alta e o restante do tempo ficou em silêncio ou se queixando de dor nas 

costas.  

 

4.3.3.10 Breve análise da circulação social  

 

Durante o processo de acompanhamento da circulação social, foi possível observar 

situações do cotidiano antes ou depois de uma saída, convivência entre os moradores e com os 

ATs no cenário casa, a circulação dos moradores desacompanhados, sozinhos ou juntos, 

situações de circulação com o acompanhamento dos ATs e a interação dos moradores com 

pessoas do bairro. 

Não foi possível acompanhar o acesso a todos os lugares mapeados no ecomapa, e não 

era essa a intenção, o objetivo era acompanhar a rotina dos moradores. Foi possível perceber 

uma variação entre a quantidade de lugares mapeados e a real circulação em relação aos 

participantes Lucas Moura, Elisabete e Adriana que circularam menos do que o apontado em 

                                                           
22 Descrito no item 4.2.2.3 
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seu ecomapa, tanto por uma dificuldade desses moradores em estar na rua quanto por parte dos 

ATs em acompanhá-los nos dias em que tem um AT de plantão.  

Especificamente em relação aos participantes Elisabete e Lucas Moura, houve pouca 

oportunidade de acompanhar a rotina, o que pode estar relacionado a um período de maior 

reclusão e pouca interação social. Lucas Moura estava finalizando um período de quimioterapia 

e Elisabete teve uma queda que lhe ocasionou um corte no rosto; assim, ambos tiveram períodos 

de repouso e de maior permanência em seus quartos, em relação ao espaço coletivo da casa ou 

do espaço público. 

Para os moradores que não saem desacompanhados, existe um planejamento das saídas 

a partir da necessidade de algum morador, mas a definição de quando, onde e quem irá 

acompanhar é feita pelos ATs, de acordo com a escala de trabalho; assim, algumas atividades 

são postergadas para os dias em que está escalada uma dupla de AT. Foram observados 

momentos em que era possível para o AT acompanhar o morador, mas não era um momento 

que o morador queria sair, e também o contrário, um momento que um morador queria sair, 

mas não era possível para o AT acompanhá-lo, já que ele estava sozinho na casa.  

Os eventos mais rotineiros e as saídas dos moradores não dependentes da presença dos 

ATs, enquanto acompanhantes, ocorrem de forma menos planejada. Antônio, Ana e Maurício 

foram observados circulando desacompanhados e na função de acompanhante dos outros 

moradores. Cabe aos ATs apoiar a administração dessa rotina e a organização do tempo a partir 

de uma agenda que existe em cada casa. Patrícia foi a moradora que teve mais situações de 

circulação nesse período, foi possível perceber que existe um investimento dos profissionais 

para que essas saídas ocorram como parte de um projeto terapêutico e de conquistas mais 

recentes de Patrícia.  

Foi possível acompanhar os moradores em estabelecimentos comerciais (feira, 

supermercado, rodoviária, loja de roupa, banco), espaços de cultura e lazer (igreja, pinacoteca, 

gibiteca, praça) e serviços de saúde (CAPS e UBS). Durante o período em que ocorreu o campo, 

todos os participantes realizaram uma viagem para Santos e para o pesqueiro. Essas atividades 

ocorreram com uso de transporte pago pelos moradores e, no caso da viagem para Santos, eles 

alugaram uma casa para dormir, as quais não foram identificadas pelos moradores e 

profissionais como atividades que poderiam ser acompanhadas pela pesquisadora. 
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5 DISCUSSÃO: CONHECIMENTO CONSTRUÍDO NOS ENCONTROS 

 

 

Para compreensão do caminho seguido para a interpretação dos dados, faz-se 

necessário esclarecer que a pesquisadora tem uma prática profissional de 10 anos em serviços 

do SUS, sendo a metade desse período em um CAPS. Essa aproximação do cotidiano dos 

trabalhadores e usuários não permitiu estranhamentos com o prejuízo social, cognitivo e motor 

do grupo de pesquisados. O destaque maior foi a capacidade das mulheres, moradoras e 

participantes Charlene, Ana, Patrícia e Adriana em saber de si, em se diferenciar e ao mesmo 

tempo pertencer àquele grupo, assim como a desenvoltura com que Maurício e Antônio 

circulavam pelo bairro.  

A riqueza do trabalho de campo fez surgirem novas perguntas: Como pessoas que 

foram objetificadas, mortificadas, em anos de internação psiquiátrica de longa permanência, 

hoje, com a palavra, escolhiam falar de felicidade, prazer e planos de vida? É possível reverter 

o que Goffman (2015) descreveu como a mortificação do eu? Seria um processo de vivificação 

do eu?  

Sobre a possibilidade de restabelecimento de papéis se e quando houver a volta para a 

convivência social, Goffman acreditava que algumas perdas são irrecuperáveis porque estão 

ligadas a ciclos de vida e não é possível voltar no tempo, como, por exemplo, a possibilidade 

de participar da formação dos filhos.  

No contexto da Reforma Psiquiátrica Brasileira, a escolha do município de São 

Bernardo do Campo em implementar uma Rede de Atenção Psicossocial e fechar o hospital 

psiquiátrico possibilitou o estudo de como as pessoas vivem a vida em liberdade, após anos 

de isolamento social. Para descrever as contribuições deste estudo sobre as vivências de 

cuidado em liberdade de um grupo de moradores de serviços residenciais terapêuticos, 

elencaram-se alguns aspectos que podem influenciar o que seria um possível caminho de 

vivificação do eu. 

O processo chamado aqui de vivificação do eu está sendo entendido como os possíveis 

caminhos percorridos para a transformação entre ser reduzido a um objeto, expropriado, com 

troca social zero e tutelado para um lugar no corpo social, incorporado, estabelecendo relações 

contratuais com vistas à emancipação. 
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5.1 DA EXPROPRIAÇÃO À INCORPORAÇÃO – UM CAMINHO PARA A VIVIFICAÇÃO 

DO EU  

O verbo apropriar tem vários significados; duas definições serão destacadas. Uma 

delas é quando se refere “a tornar próprio, apossar-se, tornar seu uma coisa alheia, apoderar-

se”23. A outra definição é “tornar ou ser adequado, conveniente a”20, como, por exemplo, usar 

um traje apropriado à ocasião.  

Pode receber o prefixo “ex” e virar o substantivo “expropriação”, termo que costuma 

ser utilizado na administração pública e significa “desapossar uma pessoa da titularidade de um 

bem ou de um direito”24. Emprestado o termo para significar como as pessoas com doença 

mental internas de manicômios iniciam sua carreira ao serem desospitalizadas: expropriados de 

si, ou seja, foram desapossados por alguém de sua propriedade: seu corpo, seu nome, sua 

história, seu destino. Esse processo se inicia antes mesmo de uma internação, quando em suas 

relações sociais são considerados desarrazoados.  

Em uma condição de poder contratual zero, como descrito por Tikanory, “os bens dos 

loucos tornam-se suspeitos, as mensagens incompreensíveis, os afetos desnaturados, tornando 

praticamente impossível qualquer possibilidade de trocas” (KINOSHITA, 2001, p. 55). É 

delegado ao Estado e seus representantes, por exemplo, os profissionais de saúde, o direito de 

se apropriar, se apossar, tornar sua uma coisa alheia, sob a justificativa de que é preciso 

apropriar, tornar adequado, conveniente. Em liberdade, inicia-se um processo de reapropriação, 

apropriar-se de algo novamente, pegar de volta, tomar posse de si mesmo ou até mesmo de 

apropriação, como uma primeira experiência. Ocorrerá em várias instâncias, com o corpo, com 

o espaço privado e com o espaço público. É importante salientar que as apropriações se iniciam 

pelo que está dado, pelo já construído, mas existe uma singularidade que se expressa na 

criatividade, na capacidade e na flexibilidade de uso nas atividades coletivas ou particulares do 

cotidiano. No encontro com o outro, no estabelecimento de relações, na exploração de sua 

maneira de fazer uso, a apropriação pode gerar subsídios que alimentem um novo projeto, uma 

construção.  

É preciso saber como esse corpo estabelece relações e conexões. Iremos considerar a 

definição do verbo “incorporar” como aquela que dá a ideia de “Misturar, juntar, ligar, Incluir, 

                                                           
23 Dicionário Aurélio de Português Online. Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com/apropriar>. Acesso 

em: 15 fev. 2018. 
24 Dicionário Aurélio de Português Online. Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com/expropriação>. 

Acesso em: 15 fev. 2018. 

https://dicionariodoaurelio.com/apropriar
https://dicionariodoaurelio.com/expropriação
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Admitir como membro ou indivíduo, Formar parte, Reunir-se (a uma coletividade ou corpo)”25. 

Pressupõe uma relação, uma construção, uma interação, assim lança a novidade, então de posse 

de si, reapropriando ou apropriando-se, buscam-se agregar vivências, experiências, se 

identificar, se incluir, pertencer a um coletivo, fazer parte de um corpo social.  

Incorporação significa não somente como as pessoas experienciam ou se definem com 

as fronteiras do seu corpo, mas também como esse corpo é fronteira, é definido, é localizado, é 

ou não incorporado pelo outro. Na perspectiva pós-moderna, o corpo é um objeto complexo. 

Os significados lhes são atribuídos, podem ser lidos por outros, carregam saber, poder, uma 

consciência, uma identidade, simbolizam um modo de vida, uma cultura. (GERGEN, 2009) 

Partindo dessa reflexão, buscaram-se exemplos nas cenas e teorias que nos deem pistas 

sobre as circunstâncias que influenciam o estabelecimento de relações sociais que levem a 

apropriação e a incorporação, entendendo que o cuidado em liberdade seja um processo de 

vivificação do eu, algumas vezes partindo da expropriação em busca por incorporação. Uma 

das características fundamentais da proposta de Basaglia (2010)  é mais do que o direito de se 

perceber, mas a possibilidade de se realizar. 

 

5.2 O USO DAS PRÁTICAS E TÁTICAS NA REVOLUÇÃO COTIDIANA 

Quando convidados a falar sobre como cuidam da saúde, os participantes citaram as 

práticas cotidianas, tais como comer, dormir, limpar, morar na sua casa, tomar banho como 

exemplos de que forma cuidam da saúde. Ao agregarem as palavras sonho, sonhar, deliciosas, 

temperado ao advérbio bem e ao enfatizarem de que forma fazem, percebeu-se que não estavam 

falando de ações mecânicas e padronizadas, para todos se destacou a versão singular, que 

envolve escolhas, gostos, preferências, um exercício de diferenciação, de busca do que é próprio 

de cada um. 

Certeau; Giard; Mayol (2016)  esboçaram uma teoria sobre as práticas cotidianas e 

propuseram uma concepção política do agir do homem comum, uma ciência prática do singular 

que contribui na compreensão de como a realização de práticas cotidianas é possibilidade de 

vivificação do eu. Em busca de saber mais sobre a relação entre a cultura dominante, com seu 

discurso unilateral e sua pretensão totalizante e o homem comum e seus possíveis pontos de 

fuga e rebeliões cotidianas, Certeau (1998, p. 46) define as maneiras de fazer de cada um como 

                                                           
25 Dicionário Aurélio de Português Online. Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com/Incorporar> 

Acesso em: 15 fev. 2018. 

https://dicionariodoaurelio.com/Incorporar
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“uma inventidade artesanal [...] uma combinação única de elementos [...] prolifera histórias e 

operações heterogêneas [...] um patchwork do cotidiano”.  

Define cotidiano como  

aquilo que nos é dado cada dia [...] uma opressão do presente. Todo dia pela manhã, 

aquilo que assumimos, ao despertar, é o peso da vida, a dificuldade de viver, ou de 

viver nesta ou noutra condição, com esta fadiga, com este desejo. O cotidiano é aquilo 

que nos prende intimamente, a partir do interior. É uma história a meio-caminho de 

nós mesmos (CERTEAU, 1998, p. 31).  

Sobre essa ligação entre a arte de fazer e a arte de viver, exemplifica as invenções 

cotidianas de um de seus sujeitos de pesquisa com a descrição a seguir:  

Ele organizou os seus dias de tal modo que eles compõem um encadeamento 

harmonioso de pequeninas alegrias [...] Uma xícara de café e uma fatia de pão com 

manteiga, um prato de ervilhas verdes, a leitura do jornal pertinho da lareira, uma 

empregada pendurada num banco, a lavar as vidraças, mil satisfações tranquilas que 

o esperam em cada esquina da vida, [...] são para ele tão necessárias como o ar que 

respira e, graças a elas, é incapaz de sofrer verdadeiramente (CERTEAU, 1998, p. 

32). 

Por essa perspectiva, as práticas cotidianas, mais do que um trabalho comum, ganham 

liberdade própria, em busca de pequenas doses diárias de alegrias que são eficazes ao 

impedirem o sofrimento. Trazem felicidade quando são invenções próprias vividas 

cotidianamente, escolhidas no anonimato de ser quem se é, são “satisfações tranquilas [...] em 

cada esquina da vida” (CERTEAU, 1998, p. 32). 

Em sua análise, Certeau não pretende reduzir a sociedade às suas práticas cotidianas, 

defende que elas precisam ser associadas a outros modos de funcionamento da realidade social, 

por exemplo, seus sistemas econômicos e suas representações. Não propõe um retorno à 

individualidade. Entende que cada indivíduo é um locus, no qual uma pluralidade de 

determinações relacionais interage. Sua ênfase é nos procedimentos microscópicos, ou seja, 

quer analisar quais resistências os fracos conseguem operar na ordem estabelecida pelos fortes 

(SCHMIDT, 2009). 

Certeau; Giard; Mayol (2016) diferenciam tática de estratégia. Definem tática como 

um artificio utilizado pelo fraco que, com astúcia, reconhece momentos oportunos que são 

transformados em ocasiões em que pode ter ganhos. É como se age quando está submetido a 

uma lógica dominante. Estratégia pressupõe um cálculo das relações de força. Em sua análise 

sobre a vida subjetiva dos internos das instituições totais, Goffman (2015) nomeia de “sistema 

de privilégios” a adaptação à vida institucional, que ocorre pelo emprego de diferentes táticas 

de enfrentamento da tensão entre o mundo original e o mundo institucional.  
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Estar no SRT é estar em uma casa, é estar na cidade, onde também existem relações 

de força, uma ordem social estabelecida que oprime; entretanto, a possibilidade de morar, 

cozinhar, morar, ler, falar, que são exemplos de práticas cotidianas, aumenta as chances do uso 

das táticas na apropriação criativa e, por vezes, subversiva que as pessoas fazem daquilo que 

lhes é imposto nas relações sociais. Existe a possibilidade de uma prática significante, como 

descrito por Julia Kristeva (1974 apud CERTEAU, 2015, p. 67-68):  

é o itinerário de ruptura, exercício do imprevisível, ‘poética’ do jogo, desordem 

introduzida nos arranjos convencionais [...] uma deflagração que perturba a ordem 

social dominante (a mais difundida, e não necessariamente a mais ‘repressiva’) dos 

significados [...] não é senão aplicar teorias espontâneas [...] Ela é o dinamismo [...] 

e, portanto, mantida nas redes da conveniência. 

Voltando às cenas, pensar sobre o cotidiano dos moradores sob essa perspectiva é uma 

forma de reconhecer, nas práticas do dia a dia, as formas clandestinas de construção de uma 

rede de antidisciplina de um grupo. Reconhecer que a própria vida cotidiana denuncia as 

imposições macrossociais e pode funcionar como uma terapêutica para a dissolução das 

relações sociais na sociedade (SCHMIDT, 2009). 

Antônio caminha por dentro da praça e se diferencia do restante do grupo de 

caminhada. Adriana sabe deixar os panos brancos e tem uma maneira de limpar a cozinha. 

Lucas Moura faz apostas na lotérica semanalmente. Patrícia come um pastel quando vai à feira 

ou um café com salgado quando vai às compras de roupa. Maurício desenha com carvão porque 

consegue mostrar a luz e a sombra. Jesus assiste futebol no estádio 1º de Maio. Ana entende de 

cozinha e participa das compras no mercado. Elisabete toma um milk shake quando vai ao 

shopping. Vítor toma um guaraná na praia de Santos. Charlene não gosta de usar guarda-chuva 

nem sutiã. São táticas e maneiras de fazer que revelam, que desvelam, que comunicam, trazem 

dinamismo e são pequenas satisfações diárias experimentadas na vida na cidade. 

 

5.3 O CORPO, A CASA E A RUA, COMO APROPRIAR-SE? 

 

A apropriação do corpo é aspecto fundamental nesse processo, nos seus diferentes 

registros: biológico, social, sexual, jurídico etc. Existem alguns exemplos de expropriação 

trazidos pelos participantes. Ana abriu um processo jurídico em busca de ter os seus direitos 

garantidos quanto ao pagamento de benefícios. Quando foi internada estava sem os seus 

documentos. Seus registros foram feitos em nome do apelido que lhe foi dado pelos 
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profissionais de saúde: Joana Darc. Precisa provar que passou anos internada para acessar os 

seus direitos, queixa-se de não poder dar presentes para as pessoas e comprar uma casa.  

Lucas Moura não tem conhecimento da sua origem: local e nome de seus pais. 

Procurou a cidade que consta em seus documentos, mas não existe no cartório o seu registro de 

nascimento, queixa-se de não saber a sua origem. Adriana recebeu uma herança dos pais, uma 

casa, que está sob posse de seus primos, queixa-se de não ter acesso a essa casa. É possível 

vislumbrar que no cuidado em liberdade para Ana, Adriana e Lucas Moura caibam ações de 

reapropriação do nome, da origem, de um bem, de uma história de vida. 

Nos resultados existem variados exemplos do que pode ser entendido como retomadas 

de poder em relação ao próprio corpo e suas necessidades, a reaproriação: tomar banho mais de 

uma vez por dia, beber água quando se tem sede, comer algo que lhe dá prazer, assistir ao jogo 

e dormir até mais tarde, ter objetos próprios e de uso pessoal, fazer as unhas e tingir o cabelo 

em casa ou no salão, comprar e cozinhar os alimentos que serão consumidos. Vítor, Lucas 

Moura, Charlene e Adriana falaram sobre o desejo de ter uma vida sexual ativa como forma de 

cuidar da saúde. O controle de sua aparência, o reconhecimento de sensações corporais e a 

descoberta de prazer nas atividades cotidianas são passos em direção à apropriação de seu 

corpo. 

Para análise da apropriação do espaço privado, pode-se partir do pressuposto de que a 

casa é um lugar onde podemos estar ou habitar. No “estar” o espaço é estranho e imposto, não 

é permitido pertencer e exercer a subjetividade, e no “habitar” se tem a posse, literal ou 

simbolicamente, existe um poder contratual no que se refere à organização do espaço 

(SARACENO, 2001a).  

Foi possível perceber no acompanhamento das situações do cotidiano a existência de 

algumas regras de convivência no SRT 1 que ordenam os modos de fazer; uma delas é que os 

moradores devem esperar o horário das atividades sentados no sofá, enquanto as ATs estão 

realizando as atividades domésticas na cozinha. Na SRT 2, existe um envolvimento das 

moradoras com as atividades domésticas, limpeza e cozinha, são ensinadas e estimuladas pelas 

ATs a realizar essas atividades. 

A SRT 1 é masculina e a SRT 2 é feminina. As acompanhantes das duas casas são 

mulheres. Supõe-se que essa organização do cotidiano das casas e a diferença de ofertas de 

cuidado estão conectadas a esses papéis sociais ligados aos corpos femininos e masculinos dos 
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atores envolvidos. A análise das cenas em que foi possível acompanhar a relação estabelecida 

entre os moradores e acompanhantes terapêuticas no espaço coletivo das casas nos indica que 

essa é uma das instituições dominantes que se impõe no cotidiano dos moradores.  

Franca Ongaro Basaglia, no início da década de 1980, escreveu sobre como é vivida 

socialmente a diferença natural dos corpos feminino e masculino. Historicamente, o corpo 

feminino é entendido como distinto do corpo masculino e é discriminado como algo que tem 

valor negativo. O corpo feminino tem sido traduzido culturalmente em desigualdade e 

justificado a privação de satisfação de suas necessidades,  

o elemento natural foi sempre invocado para justificar o domínio. O negro, o judeu, o 

selvagem, o miserável, o louco, sempre foram apresentados com características 

próprias naturais, que justificassem a necessidade de um patrão. Discutir este processo 

significa discutir a lógica sobre a qual se baseia nossa cultura, que sempre usou os 

elementos naturais para legitimar o poder. (ONGARO; KANOUSSI, 1985, p. 18, 

tradução nossa). 

São vistas como características naturais femininas a “doçura, feminilidade, propensão 

natural à dedicação e sacrifício, fraqueza, necessidade de proteção e tutela, incapacidade natural 

de administrar” (ONGARO; KANOUSSI, 1985, p.14, tradução nossa). 

Os corpos feminino e masculino estão sujeitos a diferentes níveis de opressão nos 

espaços público e privado. As regras de comportamento feminino se referem ao espaço privado, 

a casa. Os papéis sociais possíveis para as mulheres são os que assumem na família: mãe, filha, 

esposa, e estão carregados de valores morais. O corpo feminino é um objeto que se conforma a 

partir da relação com o outro. As regras de comportamento masculino se referem, 

principalmente, ao homem como ser social, suas ações, suas relações no mundo, a sua maneira 

de se apresentar e participar, na rua, do jogo social (ONGARO; KANOUSSI, 1985). 

Estar no SRT possibilita vivenciar essas relações de poder. Na cena Rodoviária, foi 

possível observar Adriana limpando a cozinha; tinha uma maneira de fazer. Ela colocou as 

cadeiras em cima da mesa para limpar o chão, depois limpou cada cadeira e foi devolvendo ao 

chão e depois limpou a mesa. Quando terminou foi para a lavanderia para lavar os panos, é 

reconhecida pela sua capacidade de deixá-los bem branquinhos, o que pareceu lhe gerar uma 

pequena alegria. Parece ser um exemplo do que poderia ser considerado como uma pequena 

satisfação diária em uma de suas práticas cotidianas.  

Mais do que conectar esse corpo ao papel de dona de casa, existe um próprio, um 

desejo, um interesse enunciado pela participante. Adriana relacionou o cuidado à saúde a ter e 
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cuidar de uma casa e tem como plano futuro ter um marido. Relata que a atividade de limpeza 

da casa lhe traz prazer, permitindo que ela seja reconhecida pelo grupo pela sua maneira de 

fazer. Saber limpar bem os panos passou a ser um atributo de Adriana, possível na sua vivência 

de habitar aquela casa. Pode-se entender que existe uma apropriação do ambiente privado 

conectada à possibilidade de um lugar para si, a dona de casa.  

Adriana faz crochê e entende que cuidar da saúde é trabalhar e ter dinheiro. Traz 

algumas barreiras para o exercício desse ofício: precisa caminhar para comprar sua matéria-

prima, mas sente dores nos joelhos; precisa vender suas peças na rua, mas não pode falar com 

os clientes pela falta de dente; e precisa calcular os valores de venda das suas produções para 

que não tenha prejuízo, mas não sabe fazer as contas.  

Retomando as contribuições de Certeau sobre a ciência prática do singular e a invenção 

do cotidiano, para o encadeamento de pequenas satisfações diárias, é preciso se atentar quanto 

a apropriação dos corpos, da casa e da rua está limitada ao fato de ser um corpo feminino ou 

um corpo masculino. Não se trata de desconsiderar as suas diferenças, mas de não ser 

justificativa para a privação de satisfação de suas necessidades pela constituição de um caminho 

pronto, padronizado, institucionalizado.  

No exemplo de Adriana, percebe-se que o lugar de dona de casa está sendo exercitado. 

O lugar de comerciante no espaço público não. Libertar-se de um papel fixo a que foram 

reduzidos abre lugar para outros papéis. Cuidar em liberdade é diretamente proporcional à 

possibilidade de mediação para que não haja a substituição por um outro único papel fixo, mas 

seja um caminho de reapropriação e incorporação.  

 As experiências renovadas que poderão ser vivenciadas no cuidado em liberdade não 

podem estar circunscritas a um papel predeterminado socialmente, senão o trabalho será de 

apropriar, tornar adequado, conveniente para a convivência social. Cuidar do joelho, dos dentes 

e saber fazer contas são necessidades de saúde para o cuidado em liberdade, na perspectiva da 

desinstitucionalização, porque aumenta a possibilidade de Adriana exercer um lugar para si, 

uma comerciante de rua. Constatou-se que o processo de construção do que é próprio de cada 

um, nas práticas cotidianas, é fruto de um jogo de forças, de relações de poder.  

Na cena Igreja, quando as ATs orientam Charlene a usar o guarda-chuva para não se 

molhar ou a usar sutiã para não mostrar o bico dos seios ou trocar a sandália por um sapato 

fechado porque está frio, compartilham a responsabilidade por esse corpo, porém o mais 
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interessante é que contribuem para que ela saiba que não se importa em se molhar quando a 

chuva está fina, que pode esconder os bicos dos seios fechando a blusa porque prefere ficar sem 

sutiã e que não tem frio nos pés. Charlene saiu sem guarda-chuva, com sandálias, mas foi 

colocar um sutiã. Exerceu o poder sobre o próprio corpo quanto à possibilidade de sentir frio, 

tomar chuva ou não, diferentemente no que tange à forma de exposição do próprio corpo, do 

corpo feminino, no espaço público.  

Charlene quer trabalhar fora, circular sozinha, ter um lugar para transar. Será necessário 

que haja atenção, acompanhantes e moradoras acionarão para o empréstimo do poder contratual 

aquilo que entendem sobre como é ser mulher na rua, como, por exemplo, na saída para a igreja 

em que a AT e Ana convencem Charlene a não expor os bicos dos seus seios no espaço público. 

Nesses exemplos fica claro que a reapropriação dos corpos, da casa e da rua deverão levar em 

consideração as construções sociais acerca do feminino e do masculino. Faz-se necessário 

manter aberto o diálogo e questionamentos entre o que é próprio e o que está sendo instituído 

pelo outro. 

Franca Basaglia defende que o corpo feminino é uma primeira experiência de 

expropriação, ou seja, está sob o domínio e a serviço dos outros.  

Sua história é a história do seu corpo, mas de um corpo do qual ela não é proprietária, 

porque ele só existe como um objeto para outros, ou dependendo dos outros, é em 

torno deste corpo que se centra sua vida, é a história de uma expropriação [...] É uma 

coisificação do próprio corpo, para instrumentalizar o homem, o que gera um 

distanciamento de si mesma”. (ONGARO; KANOUSSI, 1985, p. 40-42, tradução 

nossa) 

Ongaro; Kanoussi (1985) defendem que, no caso das mulheres, o primeiro 

aprisionamento a um único papel fixo e definido está relacionado a ser procriadora. O fato de a 

história de vida da mulher ficar restrita a esse papel contribui para o início e/ou agravo do 

sofrimento psíquico, explica que é necessário saber primeiro o quanto a loucura pode estar 

relacionada à impossibilidade de exercer outros papéis e se, em outro contexto, ainda assim, 

estaria adoecida, e, segundo, é que, mesmo que tenha algum comportamento anormal, que ela 

precise de ajuda, haverá maior tolerância para poder mantê-la dentro do núcleo familiar, pela 

necessidade de sua presença, então segue vivendo em um contexto social que lhe é adverso.  

A história de vida de Patrícia pode servir de exemplo. Ela perdeu a mãe aos 6, sofreu 

abuso sexual na infância e adolescência por parte do pai, trabalhou aos 16 cuidando de um 

menino, casou-se aos 17. Ao perceber que aquele corpo já tinha sido possuído por um outro 

homem, o marido busca explicações do pai, que informa que depois de casada aquele corpo não 
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era mais sua responsabilidade. Engravida aos 18 e, mesmo com a piora dos sintomas, após a 

primeira gravidez, teve um segundo filho. A ex-sogra assumiu a criação dos netos e hoje dos 

bisnetos. O ex-marido casou novamente. 

Nas palavras da ex-sogra, Patrícia fugiu para se internar. No Grupo Focal Narrativo, 

ao ser perguntada por que para ela saber ler e escrever é uma forma de cuidar da saúde, Patrícia 

diz: “Porque é divertimento”. Está aprendendo a cozinhar, gosta de comer. No grupo focal, 

associa o comer às palavras “deliciosas” e “temperadas”. No mapeamento dos lugares 

acessados, incluiu o Habib’s e a casa de bolos, na circulação social ficou claro o seu interesse 

pelo pastel, pelo biscoito de polvilho, pelo café e pelo salgado. Quando questionada se gosta de 

sair, Patrícia dá a dica: “Oh, delícia”. Usa de táticas para fazer o que mais gosta: comer e estar 

na rua.  

Franca considerando que a história da loucura está relacionada com a história da razão, 

do juízo, da evolução gradual dos valores, das regras, das crenças, do sistema de poder sobre 

os quais se fundamenta o grupo social, onde se inscrevem todos os fenômenos do processo de 

organização da vida em sociedade, resume a relação entre mulher, loucura e a sociedade:   

Trata-se sempre de um produto histórico-social, cujo processo e etapas conhecemos 

antes de verificar os resultados. A situação feminina, arraigada em obstáculos e 

condições impostas, é talvez o que pode dar a ideia mais clara sobre esse sofrimento 

chamado 'doença mental'. A condição das mulheres e a simplicidade dos elementos 

que a determina: a evidência de opressão a que ela é objeto, os meios de defesa que 

teve para inventar para tentar se libertar, a limitação do espaço concedido, a 

contradição em exaltar as funções femininas para controlá-la melhor, a ausência de 

poder e de obrigações verdadeiramente sociais, a falta de liberdade explícita num 

espaço que, durante séculos, foi considerado 'reservado' para o homem, são os 

elementos que podem lançar luz da relatividade das transgressões sociais que 

merecem sanções psiquiátricas ou julgamento adverso da ordem 'moral'. Se a loucura 

fosse definida como falta e impossibilidade de alternativas dentro de uma situação que 

não oferece saídas, onde tudo está fixado e petrificado, o termo 'loucura' seria utilizado 

para definir muitas mulheres que foram forçadas a viver como viveram. [...] A loucura 

na mulher é um fenômeno explicito e historicamente determinado, é um produto 

histórico-social. (ONGARO; KANOUSSI, 1985, p. 54-56, tradução nossa) 

 

5.4 NAS RUAS E NO BAIRRO, ACONTECE A INCORPORAÇÃO? 

 

O mapeamento dos lugares acessados pelos participantes mostra que existe uma 

diversidade na maneira de habitar e na intensidade do uso do espaço urbano. No 

acompanhamento da circulação social dos moradores de SRT, constatou-se fazer parte do 
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cotidiano da maioria dos participantes estar na rua, caminhar no bairro, circular. Existe um 

conhecimento dos lugares do bairro, nome de ruas e trajetos por parte de alguns participantes: 

Ana, Maurício, Jesus, Antônio e Lucas Moura. Percebeu-se que, mesmo quando os lugares 

acessados são os mesmos, existe uma variação no trajeto como resultante de escolhas, da 

maneira de viver o cotidiano.  

O ato de controlar o interior de sua moradia é semelhante ao de controlar as trajetórias 

do espaço urbano do bairro e esses dois atos são fundadores da vida cotidiana em meio urbano. 

As trajetórias, que são unidades de uma sucessão de pontos percorridos, são inauguradas a partir 

do seu local de habitação, são as marcas que ele soube criar por si mesmo, impor ao espaço 

urbano e deriva das maneiras de habitar (CERTEAU; GIARD; MAYOL, 2016).  

Todos os participantes foram para a festa de confraternização do CAPS, mas Antônio 

foi desacompanhado e sozinho para ajudar a arrumar o salão. Charlene foi a pé junto com a AT 

para levar os enfeites de mesa confeccionados pelas moradoras do SRT 2. Vítor, Jesus e Lucas 

Moura foram com as ATs e levaram os frangos assados. Patrícia, Adriana e Elisabete foram no 

carro cedido pelo CAPS, acompanhadas pelas ATs, e Ana chegou por último, desacompanhada, 

porque só estava livre depois do término da sua atividade na igreja. Como diria , “são diferentes 

passos em um mesmo cenário” (CERTEAU, 1998, p. 109). 

O bairro tem a função de estabelecer uma continuidade entre o que é íntimo (o espaço 

privado da residência) e o que é desconhecido (a cidade), é o termo médio de uma dialética 

existencial. É o espaço da relação entre uma pessoa com o outro ser social, então um mundo 

físico e social. Sair de casa, andar pela rua é efetuar um ato cultural não arbitrário: inscreve o 

habitante em uma rede de sinais que lhe são preexistentes. Estar no bairro permite o 

desenvolvimento de melhorias na maneira de fazer, de passear, de fazer compras e, dependendo 

da intensidade de sua inserção, gera um conhecimento dos lugares, relações de vizinhança, 

relações com os comerciantes. Pode se tornar um lugar de reconhecimento e de pertencimento 

(CERTEAU; GIARD; MAYOL, 2016).  

Antônio e Maurício são os que foram observados no bairro com mais autonomia, a 

ponto de estabelecerem relações superficiais com transeuntes, em especial comerciantes e 

trabalhadores. Maurício em seu trajeto para a Pinacoteca cumprimenta trabalhadores locais e 

parece ser reconhecido por eles, assim como Ana no trajeto para a UBS, supermercado, feira e 

igreja; entretanto, não foi percebida uma convivência social nas ruas do bairro. Quando uma 

moradora do bairro pede ajuda para carregar o carrinho de feira, não acontece uma interação, o 
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que é confirmado pelo fato de essa vizinha ter conversado no trajeto somente com a 

pesquisadora e, pela surpresa das participantes, da AT e da vizinha, ao chegarem ao destino e 

descobrirem que são vizinhas e nunca tinham se visto. 

Na cena Mova, Jesus, Antônio e Vítor se deslocam entre o CAPS e o SRT. Esse 

percurso é feito por esse grupo de segunda a quinta-feira, no mesmo horário. As vizinhas 

lavavam o quintal e possivelmente essa cena ou esse encontro já devia ter ocorrido. Não foi 

identificado o hábito de se cumprimentarem. O comentário sobre a graça dos latidos só gerou 

conversa entre os participantes. O avanço na apropriação do espaço público aconteceria se 

relações com a vizinhança fossem estabelecidas no costume de ir e vir entre o CAPS e o SRT.  

Sair à rua significa correr o risco de ser reconhecido, implica aderir a um sistema de 

valores e comportamentos, desempenhar um papel. A partir do domínio progressivo da maneira 

de se apresentar nas diversas instâncias do bairro, a técnica do saber-fazer é aprofundada, 

espera-se obter os benefícios: estabelecer relações sociais, fazer trocas, pertencer (CERTEAU; 

GIARD; MAYOL, 2016). A cena de cinco homens de mãos dadas andando em fila, em silêncio, 

poderia ser entendida como o excêntrico descrito por Certeau, aquele que não entende os 

códigos de linguagem e comportamento e consequentemente não é reconhecido, não se 

beneficia das relações sociais, da possibilidade de estabelecer trocas.  

A maneira com que fazem esse trajeto é determinada pela professora e realizada pelos 

participantes: juntos e em fila. Andar em fila pode ser compreendido como um recurso para 

manter a ordem, a disciplina, comumente utilizado por professoras, com crianças no ambiente 

escolar ou em atividades externas. Na cena, os moradores estavam desacompanhados de uma 

figura que tivesse a função de guiá-los. Pode-se pressupor que ao andarem juntos poderiam 

identificar o trajeto, atravessar a rua em segurança, reconhecer os sinais de trânsito, identificar 

o CAPS e a casa, e de fato conseguiram. Andar em fila não precisaria ser um recurso para quem 

já está familiarizado com aquele trajeto. 

Incluir atividades de leitura e escrita no cotidiano dos moradores de SRT e garantir 

que haja o acesso com autonomia a essa atividade estão em acordo com uma proposta de 

cuidado à saúde mental em liberdade. O apoio no agenciamento de sua face pública para que 

na prática do bairro haja o estabelecimento de laços com a vizinhança pode fazer parte desse 

cuidado. A prática do bairro é uma convenção coletiva tácita, não escrita, mas legível pelos 

usuários por meio de códigos de linguagem e de comportamento; existe uma norma, um jogo 

de exclusão dos excêntricos, aqueles que não são nem fazem o esperado. É um contrato que 
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obriga cada um a se encaixar na vida do coletivo no público (CERTEAU; GIARD; MAYOL, 

2016). O empréstimo do poder contratual nesse caso não está mais ligado à garantia do saber ir 

e voltar, mas em como estabelecer relações com a vizinhança, como se apropriar de uma 

convenção coletiva tácita, em busca de incorporação. 

O espaço urbano não é um lugar de reconhecimento e pertencimento para a maioria 

dos participantes. A caminho da igreja, Charlene desabafou sobre sua insatisfação com a 

impossibilidade de sair sozinha. No café da manhã, se chateou por ter que cancelar a visita à 

irmã pela impossibilidade de ser acompanhada pela AT. No retorno da UBS, não percebeu que 

a AT tinha errado o caminho e não soube identificar se deveria descer ou subir para chegar à 

sua casa. O pedido de empréstimo feito por Charlene está no aumento do poder contratual na 

apropriação do espaço público, nesse caso, os trajetos e o uso dos meios de transporte, para que 

tenha a possibilidade de incluir, com liberdade, uma visita à casa da irmã entre as pequenas 

alegrias cotidianas.  

Identificou-se uma diversidade de atores presentes no cotidiano dos moradores: 

profissionais de saúde (ATs dos SRTs, técnica de enfermagem do CAPS e seus estagiários, 

administrativa da recepção da UBS, psicóloga do CAPS, professora do Mova), transeuntes do 

bairro, moradores do bairro (frequentadora da feira, do supermercado, da igreja, usuários da 

UBS, do CAPS, donas dos cachorros), familiares (ex-sogra de Patrícia) e prestadores de 

serviços (funcionário da pinacoteca, feirante, caixa do supermercado, cobrador de ônibus, 

ambulante).  

Chama a atenção o fato de que os participantes reconhecem e são reconhecidos pelos 

trabalhadores locais e não pelos moradores. Trata-se de um bairro bem localizado, de classe 

média alta, com grandes casas, apartamentos e estabelecimentos comerciais. Nenhum dos 

participantes morou nesse bairro antes. Pela necessidade de ser uma casa grande, com três 

quartos, área externa, em área urbana, é comum as RTs serem alocadas em bairros em que 

moram pessoas com poder aquisitivo superior ao dos moradores, o que pode explicar o fato de 

não terem sido percebidos pelas moradoras, a exemplo da senhora da feira e das donas dos 

cachorros.  

Entretanto, os trabalhadores locais (o feirante, a operadora de caixa, o açougueiro e o 

vendedor de cachorro-quente) reconhecem os moradores, o que pode estar relacionado ao fato 

de serem vistos como possíveis clientes. A possibilidade de serem consumidores, terem poder 

aquisitivo, ou seja, terem o recurso financeiro e fazerem a sua gestão em acordo com os seus 
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desejos e interesses é uma circunstância que influencia as relações estabelecidas no espaço 

público. A possibilidade de serem clientes aumenta o poder contratual e o fato de estarem em 

um bairro onde não são reconhecidos como moradores pela diferença de poder aquisitivo parece 

ser uma barreira para o estabelecimento de relações de vizinhança. 

Com relação aos lugares existentes no espaço público, Maurício, Antônio e Ana nas 

cenas Pinacoteca, Grupo de Caminhada e Assembleia e Igreja e UBS, respectivamente, 

mostram que têm laços e relações de pertencimento. Ana é do grupo de orações, do grupo de 

alongamento; Antônio é do grupo da caminhada; Maurício é do Coletivo Traço. A pluralidade 

e circulação de papéis é uma estratégia de sustentação da incorporação, aquilo que vem e se 

mistura, passa a ser parte de mim e passa a ter de mim.  

Nesses casos, podemos dizer que o cuidado que está sendo realizado nos SRTs de São 

Bernardo do Campo avança para um processo real de mudança, de tutela para a emancipação, 

com participação ativa em um projeto de vida que vai além da sobrevivência. Maurício nesse 

processo optou por sair do SRT e Ana tem planos de morar sozinha. Para Certeau; Giard; Mayol 

(2016) o saber coexistir, o saber conviver é encontrar um equilíbrio entre a proximidade imposta 

no espaço público e a distância necessária para salvaguardar a vida privada. É preciso dominar 

o sistema de relações imposto pelo espaço para se obterem os benefícios da convivência, do 

exercício da relação de poder.  

Basaglia (2010) defende que a desmontagem do manicômio deve ser de dentro, das 

relações, e não se encerra no fechamento dos hospitais, mas em um processo de participação 

social. Algumas condições influenciam a posição que se ocupa nas relações sociais e 

contribuem para o maior ou menor poder de contratualidade.  

É evidente que sair pelo bairro, para atender suas necessidades cotidianas, encontrar e 

contatar pessoas, saber conviver passa a ser possível pela garantia da moradia na cidade. A 

incorporação no espaço público está ligada ao protagonismo dos usuários. Mais do que 

desempenhar papéis, o objetivo é trazer sua própria voz para a cena da vida, uma via para a 

reformulação das representações sociais da loucura e o avanço na garantia da cidadania. 

Concluiu-se que as construções sociais e as relações de poder ligadas a esses corpos serão mais 

potentes no espaço público, no encontro com esse outro que não é um profissional de saúde, e 

deverão ser consideradas no cuidado em liberdade.  
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5.5 A VIVIFICAÇÃO DO “NÓS”: UM MUNDO EM CONSTRUÇÃO 

 

Os resultados foram apresentados e aos poucos sendo discutidos de acordo com o 

caminho percorrido entre o mundo construído e o mundo em construção nos encontros com o 

outro, da narrativa coletiva sobre o que é cuidado em saúde até as vivências de cuidado nos 

espaços privado e público. A observação participante mostrou como a convivência no espaço 

coletivo, mas ainda privado da casa, e nos espaços públicos como os lugares acessados e as ruas 

do bairro pode ser um recurso para o cuidado em liberdade. 

Nas relações sociais, antes de qualquer outra condição, os ex-moradores de hospitais 

psiquiátricos costumam ser vistos como loucos e toda a representação social arraigada nesse 

constructo, em um primeiro encontro, cai sobre a cabeça dos seus vizinhos, seus familiares e 

profissionais de saúde. Independentemente do sexo ou poder aquisitivo, são desqualificados, 

porque são loucos. A partir das vivências dos moradores de SRT, foi possível concluir que o 

cuidado em liberdade revela o entrelaçamento de outras relações de poder com esse corpo, tais 

como as que foram reconhecidas nas cenas: sexo e poder aquisitivo. São circunstâncias 

carregadas de valores e crenças que são construídas socialmente, assim como a loucura.  

Na revisão dos artigos sobre os Serviços Residenciais Terapêuticos, os que se dedicaram 

ao estudo do seu cotidiano identificam, de forma geral, a apropriação do espaço privado, a 

realização das atividades básicas de vida diária e as atividades domésticas como as principais 

conquistas dos moradores. A circulação social e a realização de atividades que não sejam em 

serviços de saúde aparecem, mas em menor escala. São considerados desafios o apoio no uso 

de transportes coletivos e a administração do recurso financeiro (PEREIRA; BORENSTEIN, 

2004).  

O balizador para avaliar se são relações que indicam um avanço no sentido da 

desinstitucionalização é a presença ativa e respeito à voz dos usuários. Venturini (2003) faz 

essa ressalva ao alertar que as relações sociais organizadas podem se tornar um interlocutor na 

manutenção do privilégio do forte poder econômico e político dominante. Parte-se do princípio 

de que, se não há troca e a relação é unidirecional, há sempre uma atitude paternal, 

fundamentalmente depreciativa. 

Este estudo sobre as vivências dos moradores de SRT se propõe a contribuir com a 

reflexão de como seria o exercício do poder contratual nas relações de cuidado que utilize do 
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processo em si para a vivificação do eu, em uma dupla trajetória de apropriação e incorporação. 

Nas práticas de cuidado em liberdade, o empréstimo do poder contratual é definido por como 

“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, p. 817). 

Na revisão da literatura sobre artigos que tinham como tema o processo de trabalho em 

um SRT, os principais obstáculos apontados foram a insegurança e falta de preparo dos 

profissionais (PEREIRA; BORENSTEIN, 2004; FURTADO, 2006; MÂNGIA; DE ROSA, 

2002; MÂNGIA; RICCI, 2011; MARTINS et al, 2012; MOREIRA; CASTRO-SILVA, 2011; 

SILVA; AZEVEDO, 2011) e o medo e a resistência da vizinhança (ARGILES et al, 2013; 

FREIRE; CABRAL, 2016; KANTORKI et al, 2014; MARTINS et al, 2013; MATOS; 

MOREIRA, 2013; PEREIRA; BORENSTEIN, 2004; RIBEIRO NETO; AVELLAR, 2009; 

SANTOS JUNIOR; GUALDA; SILVEIRA, 2010). Ao propor que seja uma dupla trajetória, 

refere-se à possibilidade de que os dois atores envolvidos no processo, usuários e profissionais, 

possam ocupar o lugar de empréstimo. Entende-se, inclusive, que o lugar atribuído aos 

profissionais na definição poderia ser substituído por multiplicidades quando se tratar do 

encontro com um grupo, classe, coletivo e sociedade. O que se propõe é que o aumento do 

poder contratual não estaria circunscrito a possibilitar experiências renovadas aos usuários, mas 

aos profissionais ou à sociedade, por exemplo, a partir do empréstimo do usuário. 

Propor que o usuário possa emprestar o seu poder contratual aos profissionais e à 

sociedade pode parecer pouco razoável, já que muito se fala das perdas, prejuízos e danos que 

a pessoa com um adoecimento mental sofre, em decorrência da sua vivência de isolamento e 

exclusão social. Pode, inclusive, parecer um equívoco, pois para emprestar é necessário ter uma 

delegação social ou um saber reconhecido, como diz a definição. A observação participante do 

cotidiano de pessoas que vivenciaram anos de isolamento e perda de estabelecimento de 

relações sociais e em seguida vivenciaram um período de cuidado em liberdade mostrou que é 

possível a reapropriação de si e o empréstimo aos profissionais e à sociedade, em primeira 

instância, daquilo que lhes é próprio, um saber reconhecido sobre si e quem sabe, em segunda 

instância, renovadas experiências de como conviver com a diversidade e aceitar as diferenças. 

Urge refletirmos sobre estratégias de cuidado que ultrapassem o âmbito dos serviços de saúde 

e relações profissionais. 
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Nas cenas, surgem dois exemplos de empréstimo do que é próprio às participantes 

Charlene e Ana. Durante as compras no supermercado, a AT pediu ajuda a Ana em relação às 

quantidades de produtos que deveriam levar, Ana também lhe explicou onde os produtos são 

pesados naquele mercado, quando a AT disse: “em relação à cozinha, ela tem mais domínio do 

que eu”... “eu não venho tanto a esse supermercado, são as ATs da noite que vêm, Ana costuma 

fazer compras aqui mais do que eu”. Ana é vista pela AT como alguém que sabe mais sobre 

cozinhar do que ela, é vista com um certo prestígio. Nessa cena, Ana, mais do que entender 

sobre cozinha, solucionou o problema da entrega das compras e garantiu a preservação da nota 

fiscal. No trajeto de volta da consulta da UBS, Charlene percebeu que estavam aguardando o 

semáforo para atravessar, mas ele já estava verde para os pedestres, então avisou à AT que elas 

poderiam atravessar, quando a AT falou: “é mesmo, nem percebi, é bom que uma cuida da 

outra”. A AT reconheceu na moradora um atributo, a capacidade de cuidar de si e do outro.  

Charlene e Ana foram reconhecidas como pessoas que não estão em uma condição de 

poder contratual zero, o qual é, provavelmente, um resultado proveniente do cuidado em 

liberdade. A vivificação do eu parece ser um processo longitudinal que demandará atualização 

em como os atores envolvidos se relacionam. Reconhecer as potencialidades, apreciar 

habilidades e conhecimentos, se permitir a trocar de papel são as atitudes que as ATs tiveram. 

Essa mudança de papel pode contribuir para que reconheçam os resultados alcançados e 

produzam novos conhecimentos em sua prática profissional de acompanhantes terapêuticas. 

Foram observados dois momentos em que o empréstimo de poder contratual ocorreu 

entre os moradores, na construção do ecomapa nos grupos focais e nas cenas Igreja e Mova, 

nas quais os moradores com maior habilidade para circular no espaço público acompanham os 

moradores que não saem desacompanhados. Na cena Igreja, Charlene, acompanhada de Ana, 

diferentemente de quando estava acompanhada da AT, tomou a frente e soube qual caminho 

deveria fazer, não aparentou ter dificuldade com aquele trajeto. Vivenciar o protagonismo em 

um trajeto fez Charlene manifestar o desejo de poder circular sozinha.  

Na consulta de Charlene na UBS, foi possível perceber um exemplo de troca zero na 

atitude da recepcionista da UBS, que não se dirige a Charlene por preconceber que uma 

moradora de SRT não seria capaz de se comunicar e compreender ou ser compreendida em suas 

mensagens; então, ela fala de Charlene, na presença desta, dirigindo-se somente à AT. Esta 

escuta e repete para Charlene a mesma informação; Charlene a compreende, mas se mantém 

nessa condição de anulação ao questionar à AT quanto tempo iria demorar. 
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 Mais do que acompanhar a consulta, mostrar os exames e garantir a renovação das 

medicações, nessa cena percebe-se que o cuidado em liberdade está ligado à possibilidade de 

acesso e acolhimento da UBS. Charlene, no caminho, explicou para a AT sobre seus recentes 

exames e orientações médicas, decidiu o que iria falar com a médica e, congruentemente com 

sua fala nos grupos focais, questionou o porquê de tantas medicações. Podemos pensar, então, 

que o poder contratual da AT poderia ser emprestado para a recepcionista da UBS para que ela 

pudesse experienciar como se comunicar com Charlene e se apropriar desse conhecimento, que 

poderia ser técnico ou um conhecimento sobre seus valores, crenças e preconceitos e quem sabe 

incorporar em sua prática profissional ou na sua experiência de vida outra forma de receber, 

acolher ou orientar. 

Esse episódio contribuiu para o reconhecimento de um sistema de hierarquia existente 

nas relações de cuidado, mesmo nesse contexto favorável, não somente entre a recepcionista e 

Charlene, mas também entre a recepcionista e a acompanhante. Para aparecer o novo, é 

necessário dar espaço a outras vozes, é preciso silêncio e uma grande atenção (VENTURINI, 

2003). Gergen; Gergen (2010), com base nas ideias construcionistas, propõem que os 

profissionais de saúde assumam uma postura do não saber, o que significa se deixar guiar por 

uma intensa curiosidade sobre o outro e como ele se constrói no mundo. Nesse processo há uma 

construção de conhecimento que se dá na interação social, para que cada um se torne o 

especialista de si mesmo.  

Declarar A Verdade é congelar profundamente as palavras, reduzindo desta forma o 

reino das possibilidades para o surgimento de novos significados [...] os 

construcionistas preferem o diálogo constante e aberto, no qual há sempre lugar para 

outra voz, outra visão e outra revisão, e para uma expansão adicional na esfera da 

relação [...] O construcionismo privilegia, em nosso entender, a substituição do 

indivíduo como fonte de significado pela relação” (GERGEN; GERGEN, 2010, p. 

35). 

 

O convite aos profissionais de saúde é para a construção do saber no encontro; assim, 

antes de não se comunicar com alguém por acreditar que não há compreensão, então será inútil, 

a proposta é assumir uma postura de não saber, permitir que algo novo surja e surpreenda. Nesta 

pesquisa, os participantes Ana e Maurício, no momento da caminhada, escolheram falar de si, 

contaram a sua história de vida. Apresentaram-se como protagonistas, com diferentes papéis: 

Ana contou de sua vida de trabalhadora, mãe e esposa e Maurício falou sobre ser desenhista 

desde a infância e sobre outros papéis que experimentou, como o de morador de rua, o de 

estudante e os que gostaria de resgatar, o de filho e irmão.  
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Para que o novo parta do retorno do saber, uma das práticas narrativas proposta por  

White (2012) são as conversações de reautoria. São pautadas na ideia de que, ao falarmos dos 

nossos problemas, dificuldades ou dilemas, privilegiamos fatos que refletem perdas, fracassos, 

incompetência, sofrimento, o que nos leva a termos uma autopercepção sobre a nossa 

identidade; então, as conversações de reautoria convidam as pessoas a contar as histórias de 

suas vidas, incluindo experiências negligenciadas, porém potencialmente significativas, que 

ficam em desvantagem em relação às histórias dominantes. Funcionam como uma porta de 

entrada para enredos alternativos e, à medida que prosseguem as conversações, essas narrativas 

alternativas ficam mais adensadas, mais significativamente enraizadas na história, a ponto de 

alterar a autopercepção de sua identidade.  

Reescrevendo as nossas vidas, novas histórias podem ser criadas, novos rumos poderão 

se abrir. A maioria das pessoas entende os problemas como algo que produz individualmente 

ou mora em suas mentes, procura uma disfunção ou incapacidade. Ao entender que o problema 

não está em nós, mas no sistema, por exemplo, desaparece uma camada de dúvidas acerca de 

nós mesmos, abrindo possibilidades para novas alternativas (GERGEN; GERGEN, 2010). 

As histórias que atendem a lógica dominante de Ana e Maurício são as que os colocam 

em um papel único, de desrazão, de incapacidade em gerir a própria vida, que contribuíram para 

que eles ficassem anos internados e perdessem a possibilidade de exercício dos outros papéis. 

As conversações de reautoria promovem o aumento da consciência de si ao se interessarem por 

eventos singulares, a princípio exceções, que serão ponto de partida para a formação de outros 

enredos nos quais nasce a possibilidade do protagonismo.  

No trajeto de volta do supermercado, Ana conta que sabia cozinhar pratos nacionais e 

internacionais e que tinha um livro de receitas. Quando a AT enuncia que Ana sabe mais que 

ela em relação ao tema cozinhar, contribuiu para que ela contasse histórias até então 

negligenciadas, de um passado como cozinheira; consequentemente, ocorre um aumento do 

saber sobre si, a partir do retorno do saber dominado ou negligenciado, quanto a suas 

habilidades e conhecimentos. Contou sobre sua dificuldade de resgatar o seu benefício em 

decorrência de seus registros terem sido feitos em outro nome, o que foi ouvido com espanto 

pela acompanhante. A partir dessas práticas narrativas, White (2012) explica que existe uma 

tendência de que os problemas individuais passem a ser compreendidos como algo que emana 

de condições sociais, econômicas e políticas, com o objetivo de reduzir a aflição individual 

abrindo novas perspectivas de ação política.  
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Ana como trabalhadora tinha 24 horas de folga por 14 dias de trabalho, via a família 

quinzenalmente. Maurício tinha uma deficiência auditiva que não foi diagnosticada, o que foi 

relacionado por ele com a dificuldade de aprendizagem, evasão escolar e situação de rua. São 

condições que vão além das escolhas individuais, que emanam das condições sociais, 

econômicas e políticas e contribuíram para o rompimento dos laços familiares e 

consequentemente para a permanência de ambos como moradores de um hospital psiquiátrico. 

Reconhecer que existem histórias negligenciadas por uma lógica dominante e entender como 

as condições sociais incidem sobre a situação de desvio e marginalidade a que foram 

submetidos vai ao encontro da proposta de cuidado de Basaglia (2010). Nesses exemplos, fica 

claro que o investimento em um sistema educacional mais inclusivo e a diminuição da 

precarização dos vínculos trabalhistas são condições e resultados do cuidado em liberdade. 

Maurício optou por sair da RT e resgatar suas relações familiares no dia seguinte em 

que falou de sua história de vida no trajeto até a Pinacoteca, quando contou que tinha o desejo 

de que seu pai pudesse ver seus desenhos. O aumento do saber, desde o retorno do saber 

dominado até a descoberta do novo, surge pela possibilidade de recontar a sua história. Propõe-

se que as práticas narrativas, como a conversação de reautoria, possa ser uma prática de cuidado 

em liberdade por que auxilia as pessoas a ter uma participação mais ampla e uma voz de autoria 

mais forte na construção das suas histórias de vida por meio da exploração do que os envolvidos 

pensam, sabem, sentem ou não sobre os fatos narrados. Em uma narrativa o foco está mais na 

performance do que no próprio significado em si.  

O empréstimo do poder contratual deve acontecer para além das relações de cuidado, 

mas na produção de uma nova história, no encontro com o outro. As ideias construcionistas 

trazem um potencial,  

um amplo espectro de possibilidades, um convite infinito à inovação, o que, 

entretanto, não quer dizer que devamos abandonar tudo aquilo que 

consideramos real e bom [...] Quer dizer, sim, que não estamos presos aos 

grilhões da história ou da tradição [...] ouça novas vozes, levante questões, 

avalie metáforas alternativas e brinque nas fronteiras da razão [...] 

atravessaremos o limiar dos novos mundos de significado. O futuro é nosso 

para que o criemos... juntos. (GERGEN; GERGEN, 2010, p. 22) 
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5.6 REVISITANDO AS TRADIÇÕES, INCORPORANDO VOZES 

 

Aceito o convite de entrelaçar novas vozes, sem abandonar, mas, também, sem se 

prender às tradições, em diferentes espaços e tempos, resgataram-se os arranjos criados para o 

morar da loucura na cidade. Desde 1910, o Brasil passa a se ocupar desse tema, como um 

problema a ser resolvido: excesso de pessoas morando nos hospitais psiquiátricos; então, 

buscou saber, de quem não tinha essa tradição, como isso era possível.  

Na Idade Média, a cidade de Geel, beneficiada pela peregrinação de pessoas em busca 

de cura para a loucura, descobriu o seu valor: aceitar as pessoas como elas são, o que foi descrito 

pelos estudiosos da época como um fenômeno extraordinário, a livre circulação e convivência 

entre todos sem medo ou outra emoção. Descobriram assim que, mais do que uma penitência, 

era o ar puro e a liberdade que faziam com que as pessoas vivessem melhor, diferentemente da 

versão dominante difundida: alienados, o tratamento e a liberdade não poderiam andar de mãos 

dadas.  

A partir do entendimento de que morar na cidade era possível, debruçou-se no Brasil 

a pensar em diferentes modelos: lares abrigados, moradias assistidas, repúblicas, pensões 

protegidas, Serviços Residenciais Terapêuticos, assim como os outros países do mundo: 

Community Care Unit (Unidades de Cuidado Comunitário) ou Community Residences 

(Residências Comunitárias) na Austrália; Residential Facility (Instalação Residencial) na Itália; 

Residential Facility (Instalação Residencial) e Community Support (Suporte na Comunidade) 

no Japão; Foster Homes (Lares Adotivos) e Housing with Support (Habitação com Suporte) no 

Canadá; Supported Housing for Psychiatric Consumers (Habitação Apoiada para Clientes da 

Psiquiatria) nos Estados Unidos26. São exemplos amparados em tradições, normas e valores. 

Conhecer quais inovações são construídas nas outras tradições amplia nossos horizontes, 

porque, sim, o modelo de moradia é uma construção que representa uma política, aquilo que se 

refere a tudo que se relaciona à cidade, à vida em coletividade, à vida em sociedade. 

Encantado com essa diversidade de arranjos, jeitos de fazer e a fim de fortalecer o 

cuidado em liberdade, pode-se questionar: e se, como nos Estados Unidos, houvesse a garantia 

do direito à moradia como determina a Emenda Constitucional Brasileira nº 2627, de 2000? E 

                                                           
26 Tradução nossa 
27 BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional n. 26, de 14 de fevereiro de 2000. Altera a redação do 

artigo 6º. da Constituição Federal: São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
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se a escolha fosse por um modelo de continuidade até a possibilidade de o morador ter sua casa 

própria, como na Austrália? E se o público não fosse só os egressos de internação psiquiátrica, 

mas também as pessoas com necessidade de apoio no morar que são acompanhadas pelos 

CAPS, como as Repúblicas Assistidas no Brasil e as Instalações Residenciais da Itália? E se 

fosse obrigatória a realização de reuniões entre vizinhança, familiares, profissionais de saúde e 

futuros moradores por 10 meses, como no Japão, antes da implantação de um SRT?  

São boas ideias. Experimentam-se e importam-se esses modelos e inovações; 

entretanto, a experiência de Geel ensina que, mais do que onde e como as pessoas vão morar, é 

necessário conhecer a tradição, os valores daquela sociedade no estabelecimento das relações 

sociais. Essa é uma voz que está na cena e, às vezes, velada, não é colocada em questão. Será 

necessário desvelar. É a crise da presença descrita por Venturini (2003, p. 162) com “o gesto 

do louco, não mais insensato ou vão [...] sobre a cena da vida, são os sujeitos em sua concretude 

existencial” 

As cenas observadas neste estudo revelam que, mais do que o gesto do louco, estamos 

falando de outras circunstâncias que aparecem no cuidado em liberdade, as construções sociais 

acerca do nosso corpo: sexo, idade, cor, nacionalidade, orientação sexual etc. O cuidado em 

liberdade exigirá uma reflexão sobre a história, os valores, os costumes e a cultura. Revisitar 

como as relações de poder acontecem no cotidiano daquele bairro, trazer à tona a contradição 

que os jogos de força vão produzir, onde surge o conflito, o que se produz no encontro da 

hegemonia e na vida de cada um? Como cada um singulariza essas opressões? 

 

5.7 LIMITES E IDEIAS DE CONTINUIDADE 

 

Com o objetivo de entender as vivências de cuidado em liberdade dos moradores de 

serviços residenciais terapêuticos, os participantes da pesquisa foram observados em diversos 

cenários e em relação com diferentes atores, o que é resultado da possibilidade de estar em 

liberdade. 

Essa ampla realidade trouxe o desafio de escolha por recortes. Optou-se por aprofundar 

sobre a relação dos corpos feminino e masculino e o cuidado em liberdade na casa e na rua. 

                                                           
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição. (Grifo nosso). 
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Recomenda-se que novos estudos possam aprofundar sobre a relação de outros determinantes 

sociais e o cuidado em liberdade.  

Sobre a circunstância ter poder aquisitivo, estudos brasileiros relacionam a 

possibilidade de ser consumidor com a possibilidade de estabelecer novos papéis O acesso ao 

Programa de Volta pra Casa associado à inserção em um SRT tem se mostrado como importante 

estratégia de emancipação, permitindo um mínimo de independência financeira (HONORATO; 

PINHEIRO, 2008; SANTOS JUNIOR; SILVEIRA, 2009; WACHS et al, 2010).  Recomenda-

se que novas pesquisas se dediquem a investigar como o capital monetário pode ser capital 

social. 

Identificou-se ser necessário o aprofundamento na relação entre o cuidado em 

liberdade e o envelhecimento. Um estudo australiano que tinha como objetivo apresentar a 

evolução de 47 ex-moradores de hospitais psiquiátricos, com idade média de 41 anos (25-64 

anos), teve como principal achado a melhora na satisfação de vida em morar na comunidade. 

Identificou-se que, após seis anos morando em residência na comunidade, apesar do incentivo 

da equipe, 52% diminuiu a participação social. Em entrevistas, moradores relataram interesse 

inicial em participar de atividades sociais mais do que de atividades dos programas de 

reabilitação; entretanto, foi percebido um aumento de inatividade quando reavaliados, o que foi 

relacionado à questão do envelhecimento (HOBBS et al, 2002). 

Um outro estudo inglês que tinha como objetivo apresentar os resultados clínicos e 

sociais de 670 moradores de serviços comunitários, com idade média de 54 anos (19-97 anos), 

que passaram por longo período de internação psiquiátrica, realizou duas avaliações, após um 

ano e outra após cinco anos de acompanhamento. Os resultados da primeira avaliação mostram 

que houve mudança significativa nas habilidades de vida diária e comunitária. Passaram a 

realizar atividades que pouco desempenhavam no ambiente hospitalar. Acreditam que a não 

melhora identificada na avaliação dos cinco anos, em comparação com os resultados da 

primeira avaliação, está relacionada ao envelhecimento e à falta de estímulo da equipe. Os 

problemas físicos, tais como incontinência e mobilidade reduzida, foram apontados como 

dificultadores (LEFF; TRIEMAN, 2000). 

Apesar de a maioria das pesquisas trazer um perfil de morador de SRT em idade adulta, 

a diminuição na vida social foi associada ao envelhecimento. Em um estudo brasileiro sobre o 

perfil de 190 moradores de SRT de Recife, com idade média de 54 anos, concluiu-se que as 

condutas iatrogênicas praticadas no hospital deixaram sequelas importantes em diversos 

aspectos da vida dos usuários. Sugerem que, além do cuidado ao transtorno mental crônico e à 

reinserção social, os aspectos clínicos relacionados com o envelhecimento sejam alvo do 
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cuidado da equipe do SRT em parceria com serviços da atenção primária (FRANÇA et al, 

2017).  

Charlene e Ana foram acompanhadas para consultas na UBS que tinham como 

objetivo o cuidado de outras questões clínicas de saúde. Adriana deixa de vender seus crochês 

pela dor no joelho e falta de dentes. De forma geral, no mapeamento dos serviços acessados 

pelos participantes no cuidado à saúde, foi possível perceber que todos os moradores 

apresentam alguma comorbidade. Sugerem-se estudos que identifiquem quais estratégias de 

cuidado entre os diferentes pontos da Rede de Atenção Psicossocial estão sendo construídas 

com foco nessa problemática.  

Recomenda-se que novos estudos possam aprofundar em entender como a participação 

social nos espaços formais e informais está impactando na elaboração e avaliação de políticas 

públicas na saúde mental, bem como a realização de estudos que tenham como participantes 

pessoas que passaram a viver em casas próprias, sozinhas, com familiares ou amigos depois de 

terem sido moradoras de um SRT. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Alguns participantes escolheram contar partes de suas histórias de vida. Narraram 

situações que relacionaram à sua condição atual de ser morador de SRT: a falta, o rompimento 

ou a fragilidade dos vínculos familiares. A vivência de uma internação de longa permanência e 

de ser morador de um hospital psiquiátrico teve como causa e consequência a exclusão social. 

Estar no SRT permitiu que mais da metade dos participantes resgatasse as relações com seus 

familiares. Ana, Elisabete, Jesus e Charlene fazem visitas aos irmãos, Maurício foi morar 

próximo à família e Patrícia recebe a visita da ex-sogra. 

O grupo de participantes construiu uma narrativa sobre saúde e vivências de cuidado 

à saúde. A internação em hospital psiquiátrico foi recordada por Charlene como o lugar onde 

ela perdeu os dentes em decorrência do eletrochoque a que foi submetida. Nenhum dos 

participantes se referiu ou até mesmo atribuiu a melhora em sua saúde mental a qualquer 

procedimento ou estratégia de cuidado vivenciada no hospital psiquiátrico nos sete anos, em 

média, de internação.  

Todos os participantes vivenciam e citam o uso dos medicamentos, injeções ou 

comprimidos como uma forma de cuidar da saúde. São pessoas que tanto no hospital quanto no 

SRT são supervisionadas quanto ao uso diário de medicamentos; entretanto, como moradora de 

SRT, Charlene entende que o uso de medicação sem saber para o que serve não é cuidado à 

saúde. Jesus relaciona as palavras remédio e poder. Maurício, ao optar por morar próximo à sua 

família, informou que continuará sendo acompanhado pelo CAPS em consultas com o 

psiquiatra. Concluiu-se que o uso de medicamentos como forma de cuidar da saúde não deve 

ser visto como obrigatório. Como uma opção, são necessárias informação e negociação. O foco 

principal do cuidado deve ser o sujeito de saber, consciente de sua condição. 

No acompanhamento de duas consultas médicas na UBS e no mapeamento dos 

serviços de saúde acessados pelo grupo foi possível concluir que o cuidado integral à saúde 

exige uma complexa e integrada rede que atenda a diferentes necessidades de saúde de seres 

complexos e singulares em suas necessidades. Porque mora na sua casa, Charlene caminha para 

sua consulta na UBS e negocia com quem a apoia em seu autocuidado, a AT e a médica de 

família, sobre a necessidade de passar em consulta, de manter as medicações e de fazer exames 

preventivos. Porque mora na sua casa, Ana é orientada pela médica de família a fazer dieta, faz 

suas compras na feira e supermercado, caminha semanalmente até o grupo de alongamento, 
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perde 8 quilos e suspende as medicações para o colesterol, que está controlado. A vivência de 

cuidado em saúde dos participantes mostrou o porquê de não ser possível realizá-lo em um 

único serviço, como um hospital psiquiátrico. 

Outras formas de cuidar da saúde foram identificadas pelos participantes: comer, 

dormir e tomar banho. Quando o grupo se dedicou a explorar em sua narrativa as maneiras de 

realizar essas atividades básicas de vida diária como formas de cuidar da saúde, foi possível 

concluir que, para os participantes, não era a garantia de realizar essas atividades como ações 

para manter a integridade do corpo físico o que estava sendo definido como cuidado à saúde.  

O que estava sendo considerado cuidado à saúde era a possibilidade de controlar o seu 

corpo em sua rotina diária. Mais do que sobreviver, mais do que permanecer vivo, apesar das 

contrariedades, o grupo narra como quer viver, sentir prazer, se satisfazer. Reafirma que são 

pessoas e não objetos mortificados. 

O processo de construção da narrativa e o mapeamento dos lugares acessados por meio 

da elaboração de um ecomapa com três dimensões de tempo foram potentes em captar a 

ampliação do conceito saúde e, consequentemente, as formas de cuidar da saúde, vivenciadas 

pelos participantes. O cuidado como um projeto de felicidade e a inclusão de espaços de 

comércio e lazer na rede de relações sociais dos participantes resumem o que foi consenso entre 

o grupo. 

Concluiu-se que a vivência de estar em relação com os diferentes profissionais de 

saúde, familiares, moradores e trabalhadores do bairro varia entre os participantes e funciona 

como um gatilho para que percebam as contradições, frustrações, medos e inseguranças 

relacionadas ao lugar que ocupam na sociedade.  

Depois de aproximadamente oito anos vivendo em uma casa, em um bairro, na cidade, 

foi possível perceber, tanto nos encontros do grupo focal quanto na observação participante do 

cotidiano, os diferentes graus de consciência de si entre os participantes. Essa realidade desafia 

a inovar e a variar nas maneiras de realizar o cuidado em liberdade.  

O que foi possível entender a partir da vivência de cuidado em liberdade dos 

participantes e moradores dos Serviços Residenciais Terapêuticos de São Bernardo do Campo 

é que morar na cidade contribuiu para a vivificação do eu, o processo reverso da mortificação. 

Contribuiu para a compreensão de que é um processo que está intimamente ligado à posse do 

seu próprio corpo e de fazer parte de um corpo social.  
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Concluiu-se que um caminho para o cuidado em liberdade pode partir da expropriação 

em busca de reapropriação, de apropriação e de incorporação. A expropriação é fruto de uma 

possibilidade de troca zero quando são classificados como loucos e a incorporação é fruto do 

estabelecimento de uma relação contratual. Foi possível identificar exemplos de expropriação 

do próprio corpo, nome, história e destino e exemplos de incorporação, entre Ana e o grupo da 

igreja e Maurício e o Coletivo Traço da Pinacoteca. 

Considerando que um corpo é construído e determinado socialmente, recomenda-se 

que, nesse processo de vivificação do eu, haja atenção para outras circunstâncias que podem 

influenciar as relações sociais. As condições que determinam como as relações de poder vão 

ser estabelecidas naquela sociedade e território devem ser reconhecidas nas cenas cotidianas. A 

observação participante da rotina no espaço coletivo, ainda no espaço privado da casa, e no 

espaço público, as ruas do bairro, trouxe subsídios para a conclusão de que o sexo, ser um corpo 

feminino ou masculino e a falta de poder aquisitivo são circunstâncias que podem contribuir 

para que ocorra uma substituição de um papel fixo e único para outro, impedindo assim o 

avanço nesse processo de vivificação do eu e emancipação. 

Concluiu-se que as práticas cotidianas são um recurso para o cuidado em liberdade 

quando podem ser invenções criadas no anonimato de suas preferências e interesses, uma 

maneira singular de fazer, que tragam satisfações. Apropriados do que está construído, de posse 

de si, busca-se o alcance de práticas significantes, aquelas que podem representar o não 

convencional, o espontâneo e uma ruptura com as instituições sociais dominantes. 

Concluiu-se que as práticas narrativas podem ser um recurso para o cuidado em 

liberdade porque buscam na relação, a construção de um novo conhecimento pode partir do 

saber dominado em busca de histórias negligenciadas pela versão dominante. Contribuirá para 

que diferentes opressões relacionadas às condições sociais, econômicas e políticas se 

apresentem na cena e abram novas perspectivas de ação, as coletivas. 

O empréstimo do poder contratual é um recurso para o cuidado em liberdade. No seu 

exercício pode promover o aumento do saber sobre si e assim possibilitar que o lugar de 

emprestar possa circular entre os dois lados da relação. Haverá o aumento da contratualidade 

como resultado do exercício de emprestar. Quando aquele que costuma emprestar o poder 

estiver no lugar de receber, poderá se reconhecer potente para conviver e aceitar as diferenças.  
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Em busca de conclusão, é importante ressaltar que as práticas cotidianas significantes, 

as práticas narrativas e o empréstimo do poder contratual com circulação de papéis são 

condições e resultados do cuidado em liberdade. Cabem em uma Rede de Atenção Psicossocial 

que não opera, como o descrito por Basaglia, como um circuito de controle, aquela que coloca 

o manicômio como lugar central no processo de exclusão social. Em 1987, foi lançado, por 

diferentes entidades que representavam os direitos das pessoas com sofrimento psíquico, um 

desafio para a sociedade brasileira: viver sem manicômios. Em 2017, completaram-se 30 anos 

de luta antimanicomial na Reforma Psiquiátrica Brasileira. Dessa vez, em um encontro nacional 

com representantes dos diferentes atores sociais, as pessoas que utilizam os serviços estavam 

presentes. Parte do desafio foi alcançado: garantir a presença de pessoas, antes excluídas, 

circulando pelas cidades e falando por si.  

O tema deste encontro foram as novas diretrizes para a Política de Saúde Mental 

propostas pelo Ministério da Saúde, aprovadas em 14 de dezembro de 2017, sem a participação 

do controle social. Além de mudar as regras no financiamento de modo a privilegiar as 

internações psiquiátricas, a proposta é mudar a RAPS com a inclusão de ambulatórios e 

hospitais especializados em psiquiatria. Essas mudanças foram consideradas como um 

retrocesso, porque são contrárias ao caminho que vinha sendo trilhado na Reforma Psiquiátrica 

Brasileira baseada na desinstitucionalização e representa uma grande possibilidade da volta de 

um modelo científica e socialmente superado. Esta realidade reforça a necessidade de estudos 

que discutam a repercussão das políticas sociais na vida em sociedade e que apresentem sua 

conexão com a operacionalização da atenção psicossocial28. 

Nesse encontro, surge um exemplo que ilustra como é possível essa troca de papéis 

para aumento da contratualidade. Em uma das rodas de conversa, foi possível ouvir de um dos 

participantes, depois de tanto ser chamado de usuário do serviço, que ele gostaria de ser 

chamado pelo seu nome. Contribuiu, assim, para profissionais, familiares e todos ali presentes 

entenderem que pessoas que cuidam de pessoas que têm nome, endereço, documento, casa, 

entre outros bens, têm mais chance de formar parcerias; construir novos rumos e novos 

conhecimentos para o cuidado em liberdade; sustentação do protagonismo dos sujeitos e luta 

contra os retrocessos e perda de direitos. 

                                                           
28 Disponível em: < https://www.abrasco.org.br/site/noticias/sistemas-de-saude/retrocesso-na-saude-mental-cit-

aprova-novas-diretrizes-da-cgmad-ms/32530/>. Acesso em: 19 de março de 2018. 

https://www.abrasco.org.br/site/noticias/sistemas-de-saude/retrocesso-na-saude-mental-cit-aprova-novas-diretrizes-da-cgmad-ms/32530/
https://www.abrasco.org.br/site/noticias/sistemas-de-saude/retrocesso-na-saude-mental-cit-aprova-novas-diretrizes-da-cgmad-ms/32530/
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APENDICE A 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa  “As vivências e trajetórias de 

moradores de uma residência terapêutica na busca pelo cuidado em saúde”. O estudo pretende 

identificar quais são os dispositivos e recursos para cuidado em saúde utilizados pelos moradores de 

SRT e descrever e analisar as vivências e os itinerários terapêuticos que são construídos na busca por 

cuidado em saúde.   

Para tanto, você está sendo convidado (a) a participar de 4 encontros de uma conversa em 

grupo de aproximadamente 90 minutos cada entre os moradores da residência, a pesquisadora e um 

assistente sobre o tema “Saúde e vivências de cuidado”. Este termo também pede o seu consentimento 

para que a pesquisadora o acompanhe em atividades do seu cotidiano realizadas com o objetivo de 

autocuidado em saúde ou que são entendidas como trajetórias para a busca de cuidado em saúde. 

São esperados riscos e desconfortos mínimos durante o procedimento da conversa em grupo 

e o acompanhamento da rotina. Caso isso venha a acontecer, a equipe de pesquisadores fará o 

acolhimento necessário e tomará as providências de encaminhamento ao serviço de sua referência. 

Sua identidade será mantida em sigilo.  

Não há despesas, compensações ou benefícios diretos pela sua participação, que deve ser livre 

e voluntária. Mesmo concordando em participar, você poderá desistir em qualquer etapa do estudo, 

sem qualquer dano ou prejuízo. Os resultados desta pesquisa poderão ser utilizados somente para fins 

científicos e acadêmicos.  

Em qualquer etapa da pesquisa, você poderá ter acesso às responsáveis pelo estudo: Mestranda 

Paula Andrea Massa e Profa. Dra. Maria Inês Badaró Moreira, que podem ser encontradas à Rua Silva 

Jardim, 136 Santos – SP, telefone (13) 3878-3700 ou através do e-mail paulamassa81@gmail.com 

ou mibadaro@gmail.com . Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa 

entre em contato com o Comitê de ética em Pesquisa (CEP), Rua Botucatu, 572, 1º. Andar, cj. 14, 

São Paulo, telefone (11) 5571-1062, email: ceunifesp@epm.br . 

Eu, __________________________________, acredito ter sido suficientemente esclarecido 

(a) a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “As 

vivências e trajetórias de moradores de uma residência terapêutica na busca pelo cuidado em 

saúde”. Eu discuti com a pesquisadora sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram 

claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos  a serem realizados, suas 

possibilidades de desconfortos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante 

o mesmo, sem penalidades ou prejuízos. Sendo assim, ACEITO participar da pesquisa. Este TCLE 

está sendo assinado em duas vias: uma para o participante e outra para arquivo da pesquisadora.  

Assinatura do participante da pesquisa: ________________________Data:____/____/_____.  

Pesquisador responsável: Eu, Paula Andrea Massa, declaro que obtive espontaneamente o 

consentimento deste sujeito de pesquisa para realizar este estudo.  

Assinatura: ___________________________________ Data: ___/___/______ 
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APÊNDICE B 

FIGURA 2 - PAINEL COM DESENHOS E COLAGENS DOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 




