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1.1- O objeto e os objetivos do estudo  
 

A presente tese insere-se no processo de construção de conhecimento sobre uma 

região específica. É notória a centralização da produção científica no Brasil, nas regiões 

Sul e Sudeste do País. Também é fato reconhecido que, pelas dimensões continentais do 

País, das quais decorrem políticas e ciclos de desenvolvimento econômico peculiares, as 

diferentes regiões brasileiras apresentam especificidades no seu processo de 

organização do trabalho em saúde, que merecem ser investigadas e analisadas, tendo-se 

em vista a necessidade de intervenção nesta realidade específica, caso contrário, corre-

se o risco da “importação” de modelos e referenciais de outras regiões que não 

contemplam as especificidades, necessidades e características a que se destinam. 

Em Cuiabá, existem poucos estudos sobre a assistência à saúde mental1. A 

participação no trabalho de enfermagem na área, como docente, nesses últimos 20 anos, 

permite algumas considerações que, apesar de possibilitarem uma apresentação 

preliminar do contexto, merecem estudos mais aprofundados.   

A primeira dessas considerações é a de que a quase totalidade dos profissionais 

dos serviços de saúde mental de Cuiabá, possui somente formação generalista em 

Cursos de Graduação em Enfermagem, Psicologia, Serviço Social, à exceção dos 

médicos que são, em sua totalidade, especialistas em Psiquiatria.  

Além da ausência de formação na área, muitos desses trabalhadores não escolhem 

trabalhar nas instituições de saúde mental por terem afinidade ou interesse pela área, 

                                                 
1 Existem algumas monografias de Conclusão de Curso de Graduação em Serviço Social que abordam 
estudos de casos clínicos/sociais. Destaco, dentre essas monografias a de MITER, Soraya D. B. et al. 
Contribuição do estágio de Serviço Social para o Plano de Reestruturação do Hospital Adauto Botelho, 
1988. Nesta, realizada pouco antes do fechamento do Hospital Adauto Botelho, faz-se uma descrição 
ampla das condições do hospital à época e apresentam-se propostas que foram discutidas no contexto 
hospitalar para a sua reforma que, entretanto, não chegou a ser implementada devido ao fechamento 
abrupto do Hospital. Existem também outras Monografias de Conclusão de Cursos de Graduação e 
Especialização.   
   Abordando os serviços de saúde mental atualmente, destaco três estudos: a) OLIVEIRA, Alice G: B. A 
história de um louco: reflexões sobre o modelo tecnológico psiquiátrico de Cuiabá, 1998. (Dissertação, 
Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Santa Catarina. Trata-se de um estudo sobre a 
assistência psiquiátrica em Cuiabá nas décadas de 1970-1990. b) GUEDES, Simone C. C. O processo de 
desinstitucionalização no atendimento à saúde mental em Cuiabá/MT, 2001. (Dissertação, Mestrado em 
Serviço Social) – Universidade de Brasília. Trata-se de um estudo sobre o Hospital-Dia do CIAPS Adauto 
Botelho, focalizando-o como “instituição responsável pela desinstitucionalização dos doentes mentais em 
Cuiabá”. c) GOULART, Adriana G. R. Perfil da população inscrita no Ambulatório de Saúde Mental do 
Município de Cuiabá no ano de 2000, 2001. (Monografia, Especialização em Saúde Pública) – 
Universidade Federal de Mato Grosso. Este estudo caracteriza a população atendida neste serviço, no ano 
de 2000.     
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mas se vêem na contingência de eleger, após concurso público, um local de trabalho e, 

por exclusão de serviços mais penosos, encontram-se trabalhando nesta área, além do 

que, em alguns setores, há um adicional de periculosidade no ganho salarial, o que se 

constitui em fator às vezes determinante desta "escolha". Observa-se ainda que os 

mesmos trabalhadores, por desenvolverem duplas ou triplas jornadas de trabalho, 

consideram que os serviços de saúde mental são, comparativamente aos outros que 

executam, os mais “leves”.  

Essas características indicativas de acomodação a uma situação de trabalho 

insatisfatória, pelo menos no que se refere a uma assistência digna aos usuários dos 

serviços,  não é uma prerrogativa da região mato-grossense e, possivelmente também 

não se relaciona simplesmente a um aspecto pessoal de falta de compromisso técnico e 

ético mas, refletem um contexto histórico de assistência a seres humanos que durante 

séculos foram tidos como “pouco humanos” e, portanto, merecedores de poucos 

cuidados humanitários. Nessa direção, Saeki (1994), estudando a prática dos 

enfermeiros em um hospital psiquiátrico de Ribeirão Preto, identificou uma situação 

semelhante no que se refere à especialização; embora situado em local de mais fácil 

acesso à formação especializada (quando comparado a Cuiabá), um número reduzido de 

enfermeiros, nesse estudo, era especialista na área de saúde mental e a maioria possuía 

experiência de trabalho em outras áreas.   

A partir dessas considerações gerais sobre a assistência à saúde mental, reelaborei 

os questionamentos iniciais e apresento as seguintes indagações norteadoras desta tese: 

Por que apesar dos instrumentos de trabalho em saúde mental terem se modificado – a 

Reforma Psiquiátrica prevê novos construtos teóricos e novos equipamentos 

físicos/materiais para a assistência à saúde mental - os profissionais, em Cuiabá, 

continuam a desenvolver as antigas ações, pautadas por uma concepção organicista do 

doente mental e repressora no que se refere ao tratamento?   Quais são as dificuldades 

que os profissionais encontram para desenvolver práticas de trabalho em equipe nos 

serviços de saúde mental?  As práticas efetivamente realizadas pelas equipes atendem a 

quais finalidades terapêuticas?  

Em outras palavras, o objeto de estudo é o Processo de Trabalho das equipes de 

saúde mental no contexto da Reforma Psiquiátrica em curso no Município de Cuiabá e 

tenho como objetivos: 
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- Compreender a institucionalização da assistência à saúde mental no contexto 

mato-grossense;  

- Compreender o que é objeto de trabalho para as equipes dos serviços orientados 

pela Reforma Psiquiátrica em curso em Cuiabá, como esse objeto foi construído e 

quais são seus determinantes; instrumentos, finalidade e modo de ser desse trabalho.  

- Analisar o processo de trabalho das equipes de saúde mental tendo-se por 

referência o modelo psicossocial de atenção proposto pela Reforma Psiquiátrica, 

presente nos construtos teóricos e legais nacionais e regionais desta política, tendo-

se como norteador a avaliação de sua pertinência, sua incorporação ou seu 

distanciamento e dissociação em relação ao observado.   

Algumas hipóteses se apresentaram como possibilidades iniciais para a análise do 

processo de trabalho das equipes de saúde mental em Cuiabá: 

- A Reforma Psiquiátrica visa reinterpretar a saúde e a doença mental teórica e 

conceitualmente e, conseqüentemente, propor novos enfoques assistenciais, 

entretanto, na realidade concreta de Cuiabá, reduz-se a um re-arranjo administrativo 

e a uma reformulação dos aspectos físicos e ambientais da assistência que se 

mantém pautada nos princípios da medicina psiquiátrica.  

- Há um descompasso entre o trabalho das equipes de saúde mental de Cuiabá em 

relação a outros serviços de saúde mental de outras regiões do País, ou seja, a 

Reforma Psiquiátrica conforma-se, nas diferentes Regiões, Estados e Municípios 

brasileiros, de forma diferenciada. Essa diferença reflete o momento histórico de 

conformação da assistência em saúde mental em cada região que, por sua vez, 

compõe um complexo e dinâmico contexto histórico de organização da sociedade 

local.   

Busca-se, portanto, uma abordagem dialética-marxista do objeto de investigação, 

ao compreender que o modo de produção determina as correntes de pensamento/ 

ciência/ produção do conhecimento e a relação teoria-prática – inclusive o 

reconhecimento de necessidades de saúde. O processo de trabalho, sendo a 

materialização do modo de produção e, portanto, fundamento da sociabilidade humana, 

permite analisar toda a problemática envolvida nas práticas de saúde. Nesse sentido, 

reconhece-se que as dificuldades dos profissionais no processo de trabalho de saúde 

mental em Cuiabá, apontadas acima, são determinadas em uma realidade concreta, 
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complexa e representam a síntese de múltiplas determinações histórico-sociais que se 

analisa nesta tese.   

 “Estudar o processo e a organização do trabalho implica em contemplar a 

dimensão tecnológica, a dimensão organizacional e, portanto do controle do processo de 

trabalho e a dimensão, entre outras, da construção dos sujeitos coletivos”  (Cohn & 

Marsiglia, 1993, p.57). 

Portanto, estudar o processo de trabalho das equipes de saúde mental no contexto 

da Reforma Psiquiátrica em Cuiabá, permite compreender o modo de ser dessa 

atividade, a sua divisão e organização social e técnica. Considerado no âmbito 

institucional e da Reforma Psiquiátrica em Cuiabá, esse processo de trabalho dará a 

dimensão social desta comunidade/organização social específica que, a partir de um 

determinado momento histórico e só a partir dele, assume incorporar os princípios da 

Reforma Psiquiátrica na sua política de assistência. 

Ao compreender-se o processo de trabalho ao mesmo tempo um processo técnico, 

social e econômico e os instrumentos de trabalho como resultado de determinadas 

relações de classe e do desenvolvimento científico-tecnológico (Cohn & Marsiglia, 

1993), pode-se afirmar que a análise do processo de trabalho dos profissionais das 

equipes de saúde mental em Cuiabá, nesta perspectiva, possibilita a compreensão de 

aspectos da prática desses profissionais aplicados a uma área específica, a saúde mental, 

na atualidade. Ao mesmo tempo e interdependentemente, possibilita também 

compreender os processos de institucionalização e desinstitucionalização do doente 

mental em seus cursos históricos, nesta realidade concreta e, o arcabouço teórico-legal 

da Reforma Psiquiátrica brasileira, também nas suas dimensões técnicas, econômicas e 

sociais. 
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1.2 - Referencial teórico-metodológico 
 

A dialética-marxista não pode ser reduzida a um método científico, no sentido de 

um determinado arranjo de técnicas que se aprende e se aplica para produzir 

conhecimento; pela própria pressuposição de que o sujeito produtor de conhecimento 

neste paradigma é um ser ativo e que o conhecimento não se dá através de uma atitude 

contemplativa trata-se, antes, de uma determinada visão de mundo, de uma determinada 

visão social da realidade (Andery et al, 1999; Minayo, 1994). 

Portanto, à idéia de que ninguém se torna marxista simplesmente lendo a obra de 

Marx, como afirma Vilar (Apud Andery, 1999), pode corresponder a de que nenhum 

pesquisador "utiliza" o referencial teórico marxista em sua pesquisa. O pesquisador, ao 

realizar uma pesquisa orientada por esse paradigma, acredita previamente que o 

conhecimento não é neutro, pois se constitui a partir de e numa realidade concreta que, 

por sua vez, é determinada pelo modo de produção material. Portanto, o método assim 

compreendido é parte essencial, componente intrínseco do conteúdo.  

Esta assertiva pode ser observada na medida em que, ao formular o objeto a ser 

pesquisado, foi necessário explicitar as bases teóricas utilizadas como fundamentos para 

esta formulação ou que permitiram essa construção do objeto.  
O processo de investigação é um movimento constante: a decomposição do 

processo global em partes e a recomposição do processo global a partir das partes 

(Laurell & Noriega, 1989). Reconstruir e analisar o processo de trabalho das equipes de 

saúde mental no contexto da Reforma Psiquiátrica no município de Cuiabá, 

concebendo-o inicialmente como totalidade, requereu a decomposição de seus 

elementos constitutivos para possibilitar a sua necessária reconstrução. Esse foi o 

caminho metodológico eleito. 

A totalidade do fenômeno aqui considerada não é compreendida como uma 

somatória das variáveis que o compõe, mas somente adquire sentido no movimento que 

apreende as múltiplas determinações constituintes do fenômeno. A totalidade só pode 

ser compreendida como uma totalidade de relações, portanto dinâmica, e coexistindo 

simultaneamente na sociedade (Andery et al, 1999).  

Para que o objeto estudado - o processo de trabalho das equipes de saúde mental 

no contexto da Reforma Psiquiátrica em Cuiabá - possa ser compreendido como 

totalidade concreta e, portanto, síntese de múltiplas determinações, destaca-se a 
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necessidade de que seja analisado para além da aparência imediata, buscando identificar 

o que é obscuro e que o determina por detrás da aparência, identificando as 

contradições e forças antagônicas que, em movimento e transformação constantes e na 

relação com outros fenômenos constituem a totalidade do fenômeno estudado (Andery 

et al, 1999). 

A historicidade, característica fundamental dessa abordagem metodológica, é o 

que garante que as leis que regem o fenômeno estudado não são abstratas e atemporais; 

ao contrário, trata-se de um recorte de uma realidade concreta e histórica que deve ser 

compreendido na sua totalidade, totalidade essa que o determina e "da qual não pode ser 

subtraído, sob pena de se perder a compreensão do movimento que o constitui e, 

portanto, a compreensão do próprio fenômeno"  (Andery et al, 1999, p. 417). 

Essa vinculação histórica do fenômeno a uma realidade concreta que afirma só ser 

possível a sua compreensão a partir de e nesta realidade concreta, implica em que o 

sujeito que produz conhecimento parte do concreto aparente para uma reconstrução 

abstrata - no pensamento - deste fenômeno, quando busca identificar as suas múltiplas 

determinações e, depois, torna-se "necessário reinserí-lo em sua realidade e em sua 

totalidade, reproduzindo-o como concreto, um concreto que, agora, é um produto do 

trabalho do conhecimento humano e, portanto, um concreto pensado" (Andery et al, 

1999, p. 419). Este é, portanto, o caminho proposto para a compreensão do objeto aqui 

delineado. 

Minayo (1994) considera fundamental a explicitação, na fase exploratória da 

pesquisa, do marco teórico conceitual, as "balizas" nas quais se define e se conforma 

um determinado estudo. É neste sentido que apresento o referencial teórico-

metodológico e, inspirada na mesma autora, reafirmo o caráter aproximado, inacabado e 

incompleto da construção do conhecimento sobre esse determinado recorte da 

realidade, pois o fenômeno social enquanto objeto de pesquisa, é inacessível, é uma 

tentativa de reprodução do real, uma representação do real, como afirma Limoeiro 

Cardoso (Apud Minayo, 1994, p. 89):  

O conhecimento se faz a custa de muitas tentativas e da incidência de muitos 
feixes de luz, multiplicando os pontos de vista diferentes. A incidência de um 
único feixe de luz não é suficiente para iluminar um objeto. O resultado 
dessa experiência só pode ser incompleto e imperfeito, dependendo da 
perspectiva em que a luz é irradiada e da sua intensidade. A incidência a 
partir de outros pontos de vista e de outras intensidades luminosas vai 
dando formas mais definidas ao objeto, vai construindo um objeto que lhe é 
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próprio. A utilização de outras fontes luminosas poderá formar um objeto 
inteiramente diverso, ou indicar dimensões inteiramente novas ao objeto.     

 
Utilizando a mesma figura de linguagem do autor, acredito que a incidência desse 

único feixe de luz - a análise proposta - sobre o processo de trabalho das equipes de 

saúde mental no contexto da Reforma Psiquiátrica em Cuiabá, possibilitou uma 

explicação parcial, incompleta, aproximada e interessada desse fenômeno, porém 

verdadeira, nessa dimensão de verdade.   

 

1.2.1 - O Processo de trabalho   
 

A análise do processo de trabalho no contexto da Reforma Psiquiátrica em 

Cuiabá, numa perspectiva histórico-social, requer considerar o "processo de trabalho" 

como categoria analítica central. 

Marx & Engels (1999), ao sistematizar as bases para a compreensão do homem, 

apresentam os pressupostos da existência humana afirmando que: 

- O primeiro fato histórico e pressuposto de toda existência humana é a própria 

existência material do homem e a produção da vida material; ou a produção dos 

meios que permitem a satisfação de suas necessidades a partir da natureza.  

- Ao executar essa ação de satisfazer a primeira necessidade humana, o homem 

produz novas necessidades. Logo, a produção dos meios necessários para a 

existência material gera novas necessidades.   

- O homem produz a sua própria vida, no trabalho, ao se relacionar com a natureza 

visando à satisfação de suas necessidades, e a alheia, ao procriar, através da relação 

homem-mulher, pai-filho, na família.  

- O homem, diferentemente dos outros animais, possui consciência. Porém, essa 

consciência não é pura, abstrata, mas é condicionada pelo modo de produção 

material. "Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao 

contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência" (Marx, 1978, p. 130).  

- O homem, ser de relações sociais, circunscreve a sua vida em sociedade. As relações 

sociais humanas determinam e são determinadas pelas forças de produção 

existentes.  

Destacando, portanto, a concepção materialista histórica do ser humano, esse 

paradigma focaliza na relação do homem com a natureza e com seus semelhantes, a 
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possibilidade de compreensão da humanidade e, neste sentido, a categoria trabalho 

adquire primazia na análise, visto ser por meio dessa atividade prática e consciente - 

portanto essencialmente humana - que o homem se relaciona com a natureza, produz e 

reproduz a sua existência (Andery et al, 1999). 

O trabalho como categoria central na concepção marxista, deve ser compreendido 

na sua historicidade e, atualmente, o capitalismo é o modo de produção hegemônico na 

sociedade sendo nesse modo de produção que se compreende o processo de trabalho 

com as seguintes características: a separação dos trabalhadores dos meios de produção, 

a venda da sua força de trabalho e a divisão entre as fases de concepção e execução do 

trabalho (Braverman, 1987). 

O processo de produção capitalista possui duas facetas: Processo de valorização - 

produção de mais valia - e  Processo de trabalho - produção de bens. O Processo de 

trabalho é o meio do processo de valorização, portanto, conformado pelo último. O 

processo de trabalho só é decifrável a partir do processo de valorização. Portanto, a 

pergunta sobre o que determina a dinâmica do processo de valorização, antecede a 

questão de como vai se constituindo o processo de trabalho. Desse modo, a análise do 

processo de trabalho das equipes de saúde mental, só tem significado num contexto 

histórico-social concreto - neste estudo, nas instituições que prestam assistência à saúde 

mental em Cuiabá - e tendo como método a dialética-marxista que circunscreve esta 

realidade específica na totalidade da formação social. Há que se buscar, portanto, no 

processo de investigação, a análise dessa parte circunscrita da realidade social - a etapa 

de decomposição do processo global em partes – e, ao mesmo tempo, buscar a 

compreensão do processo global a partir desta realidade específica - a recomposição do 

processo global a partir das partes (Laurell & Noriega, 1989). 

Os elementos básicos do processo de trabalho são: o próprio trabalho, ou a 

atividade orientada a um fim, o objeto de trabalho e os instrumentos ou meios de 

trabalho. Esses três elementos conformam processos, num continuum interdependente 

(Marx, 1998). 

O trabalho humano diferencia-se do trabalho dos outros animais porque pressupõe 

uma intencionalidade. O resultado do processo de trabalho humano existia, desde o 

início, no pensamento, ou, ao nível das idéias e da intenção do trabalhador; por isso a 

distinção do trabalho animal. No trabalho humano, afirma Marx (1998, p.143), além do 

esforço corporal, é exigida a “vontade orientada a um fim”.   
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Portanto, para que algo se constitua como objeto de trabalho, há necessidade de 

que haja, a partir dele, a construção abstrata, idealizada, “pensada”, de um resultado ou 

de um objetivo que se quer atingir. Para que esse objetivo ou resultado seja alcançado, 

faz-se necessário utilizar instrumentos ou meios de trabalho que também são criados ou 

utilizados mediante a intencionalidade do processo.  

A mediação entre o trabalhador e o objeto de trabalho se dá pelos meios ou 

instrumentos de trabalho. Esses são meios condutores das atividades do trabalhador 

sobre o objeto, utilizados conforme o seu objetivo. Num sentido estrito, os meios de 

trabalho constituem-se pelas ferramentas que o homem constrói e utiliza; em sentido 

amplo, os meios de trabalho são todas as condições objetivas existentes para que o 

processo de trabalho se realize (Marx, 1998).  

Os meios ou instrumentos de trabalho humano têm como característica o fato de 

terem sido pensados e produzidos em separado do seu tempo e espaço de uso e o fato de 

serem também resultados de processos de trabalho (Mendes-Gonçalves, 1992). 

Os processos de trabalho podem produzir, como resultado, mercadorias (com 

valor de uso, de troca e valor), que se constituem na objetivação do trabalho, além de 

resultados que, no momento em que são produzidos, são também consumidos (por 

exemplo, o trabalho de assistência em saúde), assim como resultados que se constituem 

em instrumentos de outros processos de trabalho (equipamentos e medicamentos para a 

assistência à saúde, por exemplo) e, resultados que são objetos de trabalho de outros 

processos de trabalho.       

No processo de trabalho, portanto, o ser humano realiza uma atividade de 

transformação do objeto de trabalho, mediante a utilização de meios de trabalho, 

pretendida desde o princípio (Marx, 1998).  

O trabalho humano reduzido à condição de atividade, sem que a vontade seja 

subordinada ao projeto de resultado, ao objetivo pretendido, segundo Mendes-

Gonçalves (1992, p.11), é a “condição objetiva das específicas formas de alienação do 

trabalho que se efetivam nas sociedades capitalistas contemporâneas”.  

Analisando o trabalho humano e afirmando a sua centralidade na constituição do 

sujeito coletivo, uma vez que é no corpo social que o ser humano materializa a sua 

existência, Ramos (1999) afirma que o trabalho é uma prática de produção e auto-

produção, pois é nele que o ser humano trabalhador cria, material e simbolicamente, a 

vida. 
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A análise do processo de trabalho deve ser realizada considerando-se as seguintes 

vertentes: a técnica - que significa considerar as características físicas, químicas e 

mecânicas do objeto; a conformação técnica dos instrumentos/ tecnologia; processos 

corporais do trabalho; e a social  - que implica em considerar porque e como o objeto é 

constituído como tal; os instrumentos como resultado da materialização de uma 

determinada  relação entre capital e trabalho; e o trabalho como uma expressão concreta 

da relação de exploração através de sua organização e divisão. Além de conhecer as 

características dos objetos, dos instrumentos e do trabalho é necessário analisar a 

relação entre eles para reconstruir a dinâmica do processo (Laurell & Noriega, 1989). 

 

 

1.2.2 - O Processo de trabalho em saúde  
 

O trabalho em saúde inscreve-se no setor terciário da economia. Setor terciário da 

economia é aquele em que o trabalho humano é mais distante das relações diretas com a 

natureza. No setor primário (extrativismo, agricultura) e secundário (indústria), o 

trabalho humano está em contato imediato e mediato com a natureza. O setor terciário 

tem como atividades características as relacionadas à circulação, distribuição e consumo 

de mercadorias; sendo a saúde e a educação, comércio, transporte, comunicação, dentre 

outros, áreas de trabalho/serviços que o compõe (Cohn & Marsiglia, 1993).  

O objeto de trabalho em saúde, embora contemporaneamente focalizado no corpo 

humano, nas suas dimensões objetivas e subjetivas, não pode ser abstraído de suas 

relações históricas. Não existe um processo de trabalho em saúde “em geral”, porque a 

ele não corresponde um objeto “natural”, já dado independentemente da história. As 

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

recortados, são historicamente determinados. Os agentes que operam as práticas de 

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

de uma divisão social do trabalho que é também historicamente determinada (Mendes-

Gonçalves, 1992). 

O trabalho que atende às necessidades de saúde é uma das mais antigas formas de 

trabalho social. As transformações na base da estrutura social e a transição para o 

capitalismo, desde o século XVI, determinaram uma nova racionalidade científico-

cultural e, conseqüentemente, uma nova racionalidade médica. Mendes-Gonçalves 
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(1992) afirmou que essa nova racionalidade médica foi uma das mais importantes da 

modernidade. Deveu-se, não fundamentalmente a um movimento intelectual, mas às 

novas “necessidades sociais” emergentes com o capitalismo. Esse mesmo autor 

identifica, na prática médica moderna, dois grandes eixos: a) A Clínica, que 

individualiza o normal e o patológico no espectro corporal humano, levando ao 

rompimento das conexões sociais deste ser humano, reduzindo-o à condição de 

indivíduo biológico; b) a Epidemiologia, que apreende os corpos anátomo-fisiológicos 

coletivamente e visa controlar a doença em escala social ampla. Apesar de ambos 

definirem de forma diversa o seu objeto são, entretanto, complementares uma vez que,       

À medida que a Clínica logra difundir a idéia de doença como atributo 
individual, complementarmente, a Epidemiologia estará instrumentalizando 
as práticas que, institucionalizadas progressivamente nos aparelhos estatais 
de Saúde Pública, cumprem a função de mitigar os efeitos “acidentalmente” 
danosos que a forma de organização social da vida acarreta aos indivíduos 
(Mendes-Gonçalves, 1994, p.80).    

  
Portanto, ambos, a princípio, renunciam a enunciar o objeto de suas práticas assim 

como seus instrumentos de intervenção, numa perspectiva histórica e social. Não 

estabelecem os nexos entre as suas práticas e os propósitos sociais aos quais se 

relacionavam – o controle dos corpos individuais, na Clínica, e a redução das tensões 

dos corpos produtivos, na Epidemiologia.    

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

Clínico. Relacionando as bases ideológicas do capitalismo com as características do 

modelo Clínico, Mendes-Gonçalves (1992) afirma que, ao individualismo político-

ideológico corresponde o individualismo do corpo socialmente desenraizado, reduzido 

às suas dimensões biológicas e a um produto do processo de trabalho que é consumido 

individualmente.  

Anteriormente ao surgimento do hospital moderno, o médico desempenhava todas 

as etapas do processo de trabalho de assistência à saúde. Com o surgimento do hospital 

moderno – também instrumento do trabalho médico na Clínica, este (hospital) gerou a 

necessidade de “trabalhos infra-estruturais”, daí o trabalho médico passar a ser um 

trabalho coletivo. Deu-se, em decorrência, o surgimento da enfermagem moderna e de 

outras profissões que atuam na área da saúde – nutrição, psicologia, serviço social, 

fisioterapia, entre outras (Mendes-Gonçalves, 1992).  
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Sob o ponto de vista técnico, nenhum dos trabalhos é dispensável, portanto, 

tecnicamente, todos os agentes têm a mesma importância, entretanto, o controle das 

dimensões ‘mais intelectuais’, que, por sua vez, reproduz a estrutura de classes da 

sociedade, garante um poder sobre o conjunto do processo.  

No que se refere aos resultados do processo de trabalho, esses diferentes 

profissionais “agregados” à terapêutica médica muitas vezes estranham a natureza do 

produto e,  

por causa de suas às vezes distintas concepções acerca do fenômeno social 
humano ou do fenômeno emocional humano, tendem mais facilmente a 
entrar em conflito, ora com o lado individualizante, ora com o lado 
biologizante da concepção de “doença” da clínica anátomo-patológica  
(Mendes-Gonçalves, 1992, p.40). 
 
Destacando a singularidade do processo de trabalho em saúde, Ramos (1999) 

afirma que o trabalhador de saúde particulariza-se ao mediar o confronto humano com o 

sofrimento, a doença e a morte e precisa, para isto, restaurar minimamente uma ética na 

relação com o outro, que expresse uma posição solidária com o mundo na 

impessoalidade das instituições.  

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

de trabalho passou a ser “artificial” – produtos de outros processos de trabalho. O 

mesmo deu-se com os instrumentos de trabalho. O consumo de instrumentos de trabalho 

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

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

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

necessidades às quais está referido e analisar as características técnicas como 

determinadas por uma rede de articulações sócio-históricas (Mendes-Gonçalves, 1992). 

O processo de trabalho dos profissionais de saúde tem como finalidade – a 
ação terapêutica de saúde; como objeto – o indivíduo ou grupos doentes, 
sadios ou expostos a risco, necessitando medidas curativas, preservar a 
saúde ou prevenir doenças; como instrumental de trabalho – os 
instrumentos e as condutas que representam o nível técnico do conhecimento 
que é o saber de saúde e o produto final é a própria prestação da 
assistência de saúde que é produzida no mesmo momento em que é 
consumida (Pires, 1998, p.161).  

  
Considerando o conjunto do trabalho coletivo em saúde, Pires (1998, p.161) 

considera que “na prática profissional em saúde, a equipe é um grupo de profissionais 

de saúde que desenvolvem atividades parcelares e, na maioria das vezes, 
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desarticuladas”. Embora detenham uma autonomia relativa, todos os demais 

profissionais, subordinam-se ao gerenciamento do ato assistencial em saúde executado 

pelos médicos. 

 

 

1.2.3 - O trabalho em equipe na assistência à saúde mental  
 

A institucionalização dos excluídos do sistema produtivo, entre outros aspectos, 

ampliou o mercado de trabalho para a enfermagem, para a psiquiatria e para a 

enfermagem psiquiátrica. Das categorias excluídas, os loucos/doentes mentais talvez 

sejam os que se situam mais distantes do sistema produtivo. A história da psiquiatria e 

da enfermagem psiquiátrica, enquanto práticas sociais de reclusão sistemática de 

marginalizados do sistema produtivo, já foi abordada por vários autores e aqui se 

objetiva destacar as características específicas do processo de trabalho nesta área. 

A assistência psiquiátrica, inicialmente restrita à prática médica, baseava-se na 

classificação e descrição das doenças mentais (característica da época Pineliana como se 

verá adiante), centralizava na figura do médico todo o arsenal de cura e situava na 

instituição psiquiátrica (hospício e hospital psiquiátrico) o seu local de realização, 

contando, nesses locais, com as práticas complementares de pessoal subalterno que 

visavam nada mais do que o controle dos internados. Essa organização do trabalho, que 

se pautava pelo exercício da medicina liberal, característica do século XIX, sofreu 

modificações que se relacionam com as transformações sócio-históricas ocorridas desde 

esse período até a atualidade.  

Essa prática médica liberal de assistência à saúde, transformou-se, conforme 

apontam Mendes-Gonçalves (1992) e Pires (1989),  em práticas coletivas de trabalho. A 

enfermagem moderna/profissional emergiu deste contexto de transformações sociais 

características da emergência do capitalismo e, as demais profissões, como a psicologia 

e o serviço social vieram incorporar a equipe de assistência à saúde mental.  

 

A Medicina/Psiquiatria   

 
A medicina moderna, segundo afirma Foucault (1992), é uma medicina social que 

tem como um de seus aspectos o interesse no corpo individual. O controle dos corpos, 
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operado por esta medicina supostamente individual, é uma estratégia de controle social 

na modernidade.  

Nesse projeto de medicina operado para o conhecimento, controle e utilização dos 

corpos individuais numa perspectiva totalizante, característico da modernidade, segundo 

este mesmo autor, situa-se o nascimento da Psiquiatria. Esta, sendo a primeira 

especialidade médica, surge atrelada a um projeto de conhecimento e transformação da 

sociedade, característico da Europa do século XVIII, com algumas especificidades nos 

diferentes países e, no Brasil, segundo Machado et al (1978), no século XIX.  

O conceito de Medicina Social relaciona-se historicamente ao processo de 

industrialização da sociedade ocidental e suas conseqüências para a saúde da população. 

Está baseado na medicina e nas ciências sociais e tem por objeto a saúde do ser humano 

nas suas relações com a sociedade. Apresenta, quanto ao alcance, três aspectos: saúde 

em relação à comunidade; saúde como valor social; e, saúde e política social (Rosen, 

1979). O deslocamento do objeto da medicina, da doença para a saúde e a conseqüente 

transformação de suas estratégias de intervenção, com características preventivas, que 

visavam não mais somente aos corpos individuais, mas à sociedade e, especificamente 

aos aglomerados urbanos, é um fato histórico já amplamente abordado em estudos sobre 

a história da Medicina (Rosen, 1979; Foucault, 1992; Machado et al, 1978; Birman, 

1978).  

No Brasil, a organização da medicina como um poder político, que aborda a saúde 

da população como um problema social, que requer autoridades constituídas com o 

objetivo de preservá-la, e que pressupõe um “projeto de normalização da sociedade”, 

institui-se no século XIX, segundo Machado et al (1978, p. 258). Há, ainda segundo 

esses mesmos autores, uma relação intrínseca dessa medicina social com medidas de 

“controle” da sociedade. Essa medicina era essencialmente urbana e todos os espaços, 

elementos e objetos urbanos eram objeto de sua intervenção e, portanto, deveriam estar 

sob seu controle.   

“As duas grandes categorias que permeiam a análise são o natural e o social. 

Diagnosticando a desordem urbana, a medicina a compreende como sendo determinada 

por causas naturais [...] e, sobretudo, como proveniente de causas sociais” (Machado et 

al, 1978, p.262). O esquadrinhamento dos aspectos físicos – relevo, clima, ar e água – 

era condição básica e necessária para a devida e correta prescrição de métodos 

higiênicos adequados à saúde da população. Entretanto, não só esses aspectos, mas 
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principalmente as fontes de desordem moral e social, relacionadas aos costumes, ao 

modo de organização social e à organização das instituições – escolas, hospitais, igrejas, 

cemitérios, e outros – eram objeto da medicina.  

Estreitamente articulada ao Estado, essa medicina social ocupava-se da 

manutenção da ordem no espaço urbano. A idéia de normalização embasou todas as 

demais no que se refere à manutenção da higiene dos espaços e dos corpos. “A 

Psiquiatria se formou como o ramo da Medicina que deveria intervir especificamente no 

domínio da moralidade” tendo construído os seus conceitos a partir da noção de 

normatização moral (Birman, 1978, p.254).    

Nessa medicina moderna, que adotava o espaço social como seu objeto, a criação 

do hospício foi o processo que possibilitou a inserção do louco nesse espaço, organizado 

e disciplinado segundo as normas de higiene. A loucura passou a ser definida, explicada 

e tratada pela medicina, e adquiriu, segundo Silva (1994, p.86), 

o estatuto de doença mental, doença adjetivada, portanto  específica, que 
requer um saber médico específico,  técnica  e  métodos  também  
específicos. Essa medicina especial, [...], teve um nascimento historicamente 
situado,  resultado  do  encontro  entre  uma prática social sistemática  de  
reclusão  de incapazes e um pensar médico positivo. 

 
 Como um importante aspecto no tocante à relação da sociedade com os loucos, o 

projeto de medicina social propôs a reformulação das instituições que deles se 

ocupavam, enfermarias das Santas Casas e demais asilos de caridade, com o objetivo de 

transformar esses locais de produção de doença e morte em instituições de cura/ re-

educação - o hospício moderno. Entretanto, visava muito mais do que a reordenação do 

espaço de exclusão dos considerados loucos, buscava interferir na sociedade “sadia” 

com o objetivo de reduzir as causas de alienação, através da aplicação de princípios 

científicos à vida social e política, portanto, uma higiene social, além da higiene física 

(Machado et al, 1978). 

A dimensão moral da loucura era, nesse projeto de medicina social, o objeto 

primeiro da Psiquiatria. A família e as regras para o exercício da sexualidade foram os 

grandes temas da Psiquiatria nos seus primórdios. A este respeito, Birman (1978, p. 

107) afirma que a Psiquiatria instaurou “a norma da sociabilidade, que trazia em si uma 

maneira de se relacionar com o corpo e com os outros, recortados por uma disposição 

autoritária”.  
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Resende (1994), analisando a situação política-sanitária brasileira, no início do 

século XX, afirma que no Governo Rodrigues Alves, em 1903, Oswaldo Cruz foi 

nomeado responsável pelos serviços de Saúde Pública, ao mesmo tempo em que Juliano 

Moreira assumiu a gestão da Assistência aos Alienados e a direção do Hospício 

Nacional. Naquele contexto de incipientes medidas de modernização, higienização e 

medicalização da cidade, afirma que  

A Saúde Pública e a Psiquiatria dão-se as mãos na tarefa comum de sanear 
a cidade, remover a imundice e a morrinha, os focos de infecção que eram 
os cortiços, os focos de desordem que eram os sem-trabalho maltrapilhos a 
infestar as cercanias do porto e as ruas do centro da cidade (Resende, 1994, 
p.45).   
        
Portanto, foi a partir de uma conjuntura de transformação nas práticas médicas 

que a Psiquiatria se instituiu como a primeira especialidade médica. A sociedade 

brasileira que recentemente se estruturava a partir do trabalho livre (haja vista que a 

abolição do trabalho escravo havia acontecido em 1888) e que intelectualmente buscava 

a incorporação dos princípios liberais positivistas predominantes na Europa, assim 

como a participação do País no mercado mundial, exigia uma nova racionalidade 

médica. A laicização das instituições de assistência à saúde, principalmente após a 

Proclamação da República, também foi decisiva para que essas incorporassem os ideais 

científicos da época.  

A partir do início do século XX a organização de trabalho na área de assistência 

psiquiátrica pautou-se essencialmente pelo trabalho realizado por médicos, 

complementado por equipe subalterna e leiga, nos hospícios públicos e privados. Aos 

médicos era delegada a função de tratar, a partir do pressuposto de que o alienado era o 

portador de um desvio ou desordem. O tratamento, baseado essencialmente na 

imposição de uma disciplina e uma hierarquia, emanava dos médicos que delegavam 

aos “guardas” e “enfermeiros” sem nenhuma formação os procedimentos envolvidos no 

tratamento – banhos frios, quentes e/ou alternados; confinamento e outros. A respeito da 

função desses trabalhadores no processo de trabalho do “Hospício do Juquery”, em São 

Paulo no início do século XX, assim como à própria função social do hospício, Cunha 

(1986, p. 96) afirma: 

Trabalhadores aviltados, postos em tarefas que causam repugnância e 
tensão, submetidos a uma disciplina de caserna e obrigados a adotar uma 
postura que lhes era tão estranha quanto os próprios loucos, estes 
encarregados, “enfermeiros” e “guardas”, constituem peças-chave da 
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engrenagem: é deles o privilégio do contato direto com o louco, a eles 
pertence o cotidiano do hospício e são eles que, fundamentalmente, lhe 
imprimem sua dinâmica concreta. Por baixo do discurso médico que 
recobre as práticas asilares, “enfermeiros” e “guardas” praticam aquilo 
que sabem e aprenderam “lá fora”. Encarregados da ordem asilar, 
comportam-se como os encarregados da ordem social e – espelho do  
mundo – o hospício se aproxima inapelavelmente, pela sua própria lógica,  
de um estabelecimento penal povoado de policiais e carcereiros, violentos, 
autoritários, corruptos, embrutecidos e indiferentes.  

 
Até o decênio de 1970, quando a assistência médica previdenciária passava por 

grave crise (que será analisada ao abordar o processo de Reforma Psiquiátrica 

Brasileira), da qual decorreram medidas racionalizadoras propostas pelo Ministério da 

Previdência e Assistência Social, a assistência psiquiátrica era centralizada na figura do 

médico psiquiatra e a equipe, com raras exceções, restringia-se ao pessoal de 

enfermagem, mais ou menos qualificado, dependendo principalmente da região em que 

estivesse localizado o hospital psiquiátrico. 

Entre as medidas de racionalização de custos propostas para a assistência 

psiquiátrica pela Previdência Social a partir dessa crise, previu-se a incorporação de 

enfermeiro, psicólogo, assistente social e “praxiterapeuta” na equipe de atenção 

psiquiátrica, tanto no contexto hospitalar como em serviços comunitários (Brasil, 1975). 

Desta maneira, previa-se uma “expansão da cobertura” dos serviços psiquiátricos a um 

custo reduzido.  

Luis Cerqueira, desde o decênio anterior (1960), era um expoente do movimento 

de crítica à exploração comercial dos doentes mentais no sistema médico-previdenciário 

brasileiro e um incentivador de técnicas e práticas psicoterápicas, socioterápicas e 

terapêuticas ocupacionais na assistência. Neste sentido, afirmava que “trabalhadores 

psiquiátricos de um novo tipo” eram necessários para compor uma “equipe 

multiprofissional” necessária para a assistência primária, secundária e terciária. Nessa 

equipe - composta por atendentes psiquiátricos, enfermeiras psiquiátricas, assistentes 

sociais psiquiátricas, psicólogos, grupo-terapeutas e psiquiatras, entre outros 

profissionais – o “médico estaria em primeiro plano como o líder da equipe”, 

assumindo, entretanto, tarefas inovadoras no campo da medicina (Cerqueira, 1984, p. 

147).  
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A Enfermagem  

 

O trabalho de enfermagem é integrante do trabalho coletivo em saúde, é 

especializado, dividido e hierarquizado entre auxiliares, técnicos e enfermeiros de 

acordo com a complexidade de concepção e execução. 

Não constitui objetivo reescrever a história da enfermagem, entretanto é 

necessário situá-la, enquanto enfermagem profissional/moderna, no contexto de 

emergência do sistema capitalista europeu, porque daí decorre a divisão social e técnica 

do trabalho e a sua inserção no processo de compra e venda de força de trabalho, tal 

como a conhecemos contemporaneamente. Silva (1989) afirma que a enfermagem 

profissional emergiu, na Inglaterra, em meio à decadência dos sistemas 

monásticos/caritativos de assistência à saúde das populações, que ocorreu entre os 

séculos XVI a XIX.  A enfermagem passou a fazer parte de um contexto de venda da 

força de trabalho, após a decadência desses sistemas. Anteriormente ou até a 

emergência da enfermagem profissional/moderna, as pessoas que  se empregavam neste 

serviço eram as que não tinham qualificações para outros trabalhos, “regularmente eram 

imorais, bêbadas e analfabetas: o grau mais ínfimo da sociedade humana” (Jamieson, 

1966, p.129). 

Admitindo como o marco de nascimento da enfermagem moderna a data de 9 de 

julho de 1860, quando 15 candidatas tiveram suas matrículas aceitas na Escola 

Nightingale que funcionava junto ao Hospital St. Thomas, em Londres (Silva, 1989), 

podemos identificar neste nascimento duas características do emergente sistema 

capitalista: a reprodução da divisão do trabalho e a utilização de mulheres em atividades 

que exigiam pouca qualificação (o trabalho de enfermagem ou das “criadas de 

enfermaria” era comparável ao trabalho doméstico) e, conseqüentemente, baixa 

remuneração (Melo, 1986). 

 Em relação à divisão social do trabalho, ressalta-se que essa primeira escola – 

que instituiu o padrão curricular de formação da enfermagem profissional hegemônico 

no mundo moderno - definia duas categorias para formação: as lady-nurses e as nurses. 

Reproduzindo a estrutura social de classes da sociedade, as primeiras, oriundas da 

burguesia, eram preparadas para o ensino e supervisão e as nurses, de origem sócio-

econômica “inferior”, executavam o trabalho de cuidado direto dos doentes, moravam e 

trabalhavam no hospital durante o período de formação. Ou seja, as lady-nurses eram 
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responsáveis pela trabalho intelectual e, as nurses, pelo trabalho manual de enfermagem 

(Melo, 1986).  

Analisando os instrumentos de trabalho de enfermagem desde a sua 

“institucionalização” na sociedade, Almeida & Rocha (1989, p.49) afirmam que este 

período de transição da enfermagem tradicional para a moderna caracterizou-se “muito 

mais pelo treinamento disciplinar dos agentes do que pelo início da elaboração do saber 

de enfermagem”. Assim, consideram que o modelo educacional introduzido por 

Nightingale não visava ao desenvolvimento de um saber que fundamentasse o cuidado 

de enfermagem, pois esse não era o foco de interesse. O objetivo era a implementação 

de uma técnica disciplinar que possibilitasse a transformação do espaço hospitalar em 

local de cura, além do disciplinamento dos agentes/ trabalhadores e das tarefas, sob 

direção médica.  Nesse sentido, as inovações desse período referem-se, essencialmente, 

ao espaço geográfico imediato – limpeza, luz, calor e outros – e à conduta moral dos 

agentes/trabalhadores e não ao doente diretamente.    

A influência do modo de produção capitalista na produção e reprodução da 

enfermagem moderna – pós Florence Nightingale - foi estudada por Almeida & Rocha 

(1989), Silva (1989), Melo (1986) e Pires (1989), entre outros autores. Silva (1989, 

p.103) identifica, além dessa, a grande influência do cristianismo na enfermagem 

ocidental, “gerada na era vitoriana [a enfermagem profissional], assimilou-lhe os rígidos 

princípios morais, permanecendo estreitamente vinculada a seu passado religioso”.  

Analisando a enfermagem como prática social integrante de formações sociais 

concretas, Silva (1989) considera que, assim como as demais práticas sociais, a 

enfermagem presta-se sobretudo à  preservação dessas formações. Afirma: 

[...] assim, a enfermagem tradicional serviu ao feudalismo e a enfermagem 
moderna serve ao capitalismo, contribuindo para garantir a sua 
continuidade através de seu papel no processo de manutenção da força de 
trabalho necessária à produção social; de seu papel na realização da mais-
valia, sobretudo a gerada no complexo médico-industrial e ainda de seu 
papel na produção-reprodução da ideologia dominante (Silva, 1989, p.117).   

 
Ao analisar o objeto de trabalho da enfermagem, Silva (1989) destaca inicialmente 

a necessidade de compreender que esse objeto de trabalho transformou-se 

historicamente – fragmentou-se, complexificou-se e transfigurou-se – desde o 

feudalismo até a atualidade do modo de produção capitalista.  Aborda essencialmente a 

fragmentação desse objeto; busca primeiramente na legislação a definição do objeto de 
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trabalho e identifica, nas atividades definidas legalmente como privativas dos 

enfermeiros, esse objeto implícito. Em seguida identifica, nos aspectos apontados pelos 

enfermeiros como uma “indefinição de papéis” a respeito do seu trabalho, 

principalmente nas críticas relacionadas aos aspectos de cuidado direto e os de gerência 

e administração da assistência, uma “postura ambivalente das enfermeiras brasileiras em 

relação a seu objeto de trabalho” (Silva, 1989, p.122).   

A enfermagem é uma prática historicamente estruturada, ou seja, existe ao longo 

da história da humanidade, porém constituída por diferentes maneiras de cuidar, que, 

por sua vez, são determinadas pelas relações sociais de cada momento histórico. A 

compreensão da enfermagem enquanto prática historicamente determinada é 

relativamente recente na história da sociedade brasileira. Os estudos que apresentam 

essa visão da prática de enfermagem situam-se principalmente na década de 80, 

portanto realizados num contexto de crise social inclusive do setor saúde; crise esta que 

possibilitou tal visão crítica da enfermagem enquanto componente desta crise, uma vez 

que estava/está inserida neste contexto (Almeida et al, 1989). 

Como conseqüência de uma compreensão a-histórica do processo de trabalho de 

enfermagem aconteceu, ao longo de sua história, a idealização da força de trabalho - o 

reforço de representações sociais como abnegação, docilidade, espírito missionário, 

como características morais imprescindíveis do profissional de enfermagem (Rosa et al, 

1989). 

 Sobre a especificidade do trabalho de enfermagem psiquiátrica, algumas autoras 

que estudaram o seu surgimento, apontam o fato de que a enfermagem desenvolvida nos 

hospícios não se inspirava no “modelo Nightingale”, mesmo após a disseminação deste 

modelo em vários países. Miranda (1994, p.16) afirma que “essa clientela (os loucos) 

não foi objeto de interesse explícito para a enfermagem moderna, nem na chamada 

Revolução Nightingale da Inglaterra vitoriana abarrotada de hospícios, nem na 

implantação desse modelo no Brasil do século XX”.   

Kirschbaum (1994, p.54) ao estudar a emergência da enfermagem profissional no 

campo da assistência psiquiátrica, afirma que  

o sistema Nightingale não foi adotado nos hospitais psiquiátricos, nos quais 
os cursos destinados a preparar enfermeiros(as) para o cuidado ao doente 
mental seguiram outros modelos, sob orientação direta dos médicos. 
Como ocorreria posteriormente no Brasil, na Europa e na América do 
Norte, o preparo de enfermeiros(as) nas instituições psiquiátricas 
acompanhou o processo de medicalização dos asilos, originando modelos de 
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preparação com características específicas e diferenciadas daquele 
destinado à formação para hospitais gerais durante o século XIX.  

 

A primeira escola de enfermagem brasileira foi inspirada no modelo francês, 

denominada Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, fundada em 1890, no 

Rio de Janeiro. Através dessa primeira escola, deu-se a legalização da formação e 

assistência de enfermagem no Brasil, à margem do “modelo Nightingale”, que se 

apresentava hegemônico no mundo,  na virada do século XIX. Destaca-se ainda, nesta 

aparente contradição, o fato de a Escola de Enfermagem Anna Nery, fundada em 1923 

no Rio de Janeiro, ser considerada a primeira escola de enfermagem “moderna” do 

Brasil e, no entanto, não incluir em seu currículo, até o ano de 1949, nenhuma matéria 

relacionada às doenças mentais, quando passou a desenvolver estágio no Centro 

Psiquiátrico Nacional – Engenho de Dentro (Belmonte, et al, 1998).  

Acredita-se que esse “esquecimento” da história da enfermagem brasileira no 

período de 1890 a 1923, predominante nos estudos sobre a história da enfermagem, 

segundo Gussi (1987), tem uma relação direta com a compreensão do processo de 

trabalho de enfermagem em saúde mental atualmente, pois essa prática observada em 

vários estudos, aparece como "desorientada" em relação ao seu objeto, sua finalidade e 

sua inserção num conjunto de práticas mais amplas de atenção psicossocial; entretanto, 

isso parece não afetar diretamente o conjunto da enfermagem brasileira, assim como 

não foi uma preocupação para a enfermagem "oficial" que se implantou no Brasil em 

1923 com a Escola Anna Nery, a assistência aos doentes mentais.      

O objetivo da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, anexa ao 

Hospício Nacional, criada através do Decreto nº 791 de 27/09/1890, era formar 

profissionais para os hospitais psiquiátricos e militares existentes no País. Além deste, 

explícito no Decreto, Kirschbaum (1994) considera que a escola promovia a instrução e 

profissionalização de mulheres pobres. Disto decorria algumas vantagens: incorporação 

e disciplinarização de um segmento da população excluído e “perigoso” 

(mulheres/meninas pobres abandonadas), subordinação garantida destas aos médicos, 

evitando os conflitos que foram anteriormente enfrentados com as religiosas no hospício 

e o estabelecimento do hospício como um instrumento médico de intervenção, sob a 

direção desses profissionais. Portanto, a referida autora afirma que a opção pelo modelo 

francês não foi casual ou por desconhecimento de outros modelos. Este mesmo processo 

(inspirado no modelo francês) ocorreu em Porto Alegre no Hospital São Pedro. Em 
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outros locais, não houve uma formação especializada e esta capacitação ocorreu no 

próprio processo de trabalho (Kirschbaum, 1994), como se observa na história da 

enfermagem psiquiátrica cuiabana que, até hoje, caracteriza-se pelo concurso de 

enfermeiros generalistas na realização do processo de trabalho em saúde mental, como 

abordarei na análise dos dados desta tese. 

Nesse processo peculiar de trabalho de enfermagem nos hospícios brasileiros, 

Kirschbaum (1994) identifica, no período compreendido entre 1920 e 1950, tal trabalho 

como tendo as seguintes características: degradante, manual, cercado de preconceitos e 

de grande periculosidade. Neste mesmo contexto, os trabalhadores eram vistos pelos 

psiquiatras como despreparados, incultos e sem moral.  

Analisando as motivações do pessoal de enfermagem para trabalhar nos 

estabelecimentos psiquiátricos do Rio de Janeiro e os modos de ingresso na Escola 

Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, do Departamento de Assistência a 

Psicopatas, ainda Kirschbaum (1994), afirma que em sua pesquisa não foi observada 

motivação relacionada à identificação com o trabalho ou profissão, em contrapartida, 

identifica alguns motivos básicos: a) com a criação das escolas, a enfermagem passou a 

ser profissão e adquiriu uma certa valorização social, tornando-se uma alternativa de 

profissionalização principalmente para as mulheres pobres; b) para essas mulheres 

pobres, o trabalho de enfermagem passou a significar um trabalho diferente, melhorado; 

embora fosse manual, a sua realização exigia formação específica; c) para as alunas da 

Escola Alfredo Pinto (denominação posterior da Escola Profissional de Enfermeiros e 

Enfermeiras), diferentemente da Escola Anna Nery, o trabalho de enfermagem era uma 

oportunidade de ascensão na hierarquia das ocupações femininas, principalmente por 

serem originárias das camadas pobres da população. 

Portanto, a necessidade de capacitação de trabalhadores para cuidar dos doentes 

mentais esteve relacionada com o peculiar processo de transformação dos asilos em 

espaço terapêutico da loucura nos diferentes locais, e não diretamente relacionada ao 

processo de institucionalização da enfermagem como profissão no Brasil. Também se 

relacionou de forma muito próxima, assim como a história da psiquiatria enquanto 

medicalização do social, às necessidades de disciplinarização de determinados 

segmentos sociais.  

Muitos enfermeiros têm realizado estudos que buscam refletir sobre a sua função e 

papel nos hospitais psiquiátricos, nos últimos anos. Dentre esses estudos, destaca-se o 
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de Rocha (1994) que, ao considerar que existem várias tendências teóricas 

influenciando a prática psiquiátrica atualmente e que há deficiências no processo de 

formação de enfermeiros que atuam em psiquiatria, conclui que há uma indefinição dos 

profissionais de enfermagem psiquiátrica sobre o seu papel nessa assistência, o que 

provoca, muitas vezes, uma “fuga” para o desempenho de atividades burocrático-

administrativas. Essa é, na opinião da autora, a “identidade possível” para esses 

profissionais que vivenciam uma prática marcada pela indefinição de seu papel.  

Ao estudar a prática dos enfermeiros também em um hospital psiquiátrico 

paulista, Saeki (1994, p.89) concluiu que, embora a literatura especializada na área 

aponte uma convergência teórica em torno da compreensão de que o papel do 

enfermeiro em serviços de saúde mental é o de "agente terapêutico, cujo objetivo 

fundamental é auxiliar o paciente a aceitar a si próprio e a melhorar as suas relações 

pessoais", no serviço pesquisado, o trabalho dos enfermeiros centrava-se, 

principalmente, no desenvolvimento de atividades burocrático-administrativas.     

 Com resultados semelhantes, embora em um contexto extra-hospitalar, 

Bertoncello (1997) estudou a atuação de enfermeiros em ambulatório de saúde mental  e 

considerou que estes são, dentre todos os profissionais da equipe, os  que menos 

realizam atendimentos diretos à clientela e a sua prática caracteriza-se pelo 

gerenciamento intermediário que organiza e facilita o trabalho de toda a equipe.   

Vários outros estudos têm sido desenvolvidos buscando refletir sobre a atuação 

dos profissionais de enfermagem em saúde mental e a inserção da assistência de 

enfermagem no contexto atual de mudanças políticas caracterizadas pela Reforma 

Psiquiátrica, como o de Marcolan (1996), que concluiu que a maioria dos enfermeiros 

não se sente preparada para atuar em Enfermagem Psiquiátrica ou Saúde Mental e não 

está adequadamente informada sobre as mudanças políticas que vêm ocorrendo na área.  

 Mello (1998, p.22), ao discutir a necessidade do trabalho interdisciplinar em 

serviços extra-hospitalares de saúde mental e as dificuldades enfrentadas pelos 

enfermeiros neste trabalho, considera que os mesmos não são preparados para esta 

prática e afirma que as novas demandas que se apresentam para os enfermeiros na 

Reforma Psiquiátrica implicam em assumir um papel que vai além das tarefas 

administrativas e tratamentos somáticos. A autora considera que cabe aos enfermeiros, 

nesse novo paradigma, o desenvolvimento de atividades que “estimulem o auto-cuidado 

e a auto-estima, que auxiliem o indivíduo a reconstruir seus contatos sociais mais 
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adequadamente, que reduzam seu número/período de internações e auxiliem na 

reestruturação do cotidiano do cliente”. Apresenta a seguir os resultados de seu estudo 

que apontam  para o fato de que os demais profissionais ainda percebem o enfermeiro 

somente como o responsável pelo controle do usuário, principalmente em situações de 

crise; a falta de experiência profissional e de especialização, fatores que dificultam o 

trabalho dos enfermeiros e a necessidade de discussão sistemática em equipe para que 

os problemas sejam resolvidos. 

Jorge et al (1995), estudando as representações que os trabalhadores de saúde 

mental atribuem ao movimento de superação do modelo manicomial de atendimento 

psiquiátrico no Estado do Ceará, afirmam que o paradigma predominante em suas ações 

é o modelo organicista, apesar de um discurso orientado para a “desconstrução do saber 

psiquiátrico”. Dos profissionais da equipe estudada, as autoras afirmam que os 

enfermeiros mantêm as práticas tradicionais – triagem e controle dos pacientes em crise 

– embora o discurso aponte para atividades de relacionamento interpessoal e trabalho 

interdisciplinar.  

Pugin et al (1997), partindo do pressuposto de que a concepção de loucura e do 

seu tratamento, entre os trabalhadores de saúde mental de um ambulatório estudado, 

constituía um dos fatores de facilitação do acesso dos usuários para a internação 

psiquiátrica, a partir daquele serviço, buscou identificar quais seriam essas concepções 

entre os trabalhadores e concluiu que há uma larga variação entre as concepções de 

loucura, entre os trabalhadores, variando desde as que partem de uma visão organicista 

restrita de doença até a negação do problema – sofrimento mental – como doença. 

Observaram também que, embora todos os trabalhadores do serviço estudado fizessem 

uma crítica ao tratamento ofertado pela instituição, não se percebiam como agentes de 

transformação dessa realidade.  

Esses estudos acima relacionados apontam para uma constatação de que há uma 

longa distância entre o discurso presente na formação especializada em enfermagem 

psiquiátrica e de saúde mental e o trabalho de enfermagem nesta área; reconhece-se uma 

nova conformação teórica do objeto - não mais o "doente mental" internado que deve 

ser contido e controlado, mas o "portador de transtornos mentais" ou a pessoa com 

"sofrimento psíquico" que merece ser atendida nas suas necessidades psicossociais. 

Entretanto, a esse novo desenho de objeto não correspondem estratégias de intervenção 

que visem a assistência/ recuperação dessa pessoa. Ou seja, os instrumentos do trabalho 
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de enfermagem nesta área alinham-se mais a uma concepção organicista de objeto, 

característica da medicina psiquiátrica do que da Reforma Psiquiátrica, que pressupõe 

uma ampliação/superação do objeto, incorporando características psicossociais.  

O paradigma psicossocial de atendimento em saúde mental, diferentemente da 

concepção organicista que fundamenta a prática médica psiquiátrica, pressupõe um 

indivíduo inserido socialmente, que se mantém saudável ou adoece mentalmente, nas 

micro e macro relações sociais. Assim, além das relações familiares, a sociedade, o 

modo de produção, as relações sociais, a sua condição de classe, são condições 

diretamente relacionadas à sua possibilidade de adoecimento ou de reabilitação e, nessa 

perspectiva, deveriam ser consideradas, seja na delimitação de objeto ou de finalidade 

do trabalho dos enfermeiros. Entretanto, nos estudos acima referidos sobre o trabalho 

desses profissionais, não se observa esse recorte de atuação, ao contrário, há um 

discurso esboçado nesse sentido, entretanto, as ações relacionam-se à avaliação clínica, 

orientações sobre uso de medicamentos psicotrópicos e às necessidades de contenção da 

manifestação psicopatológica apresentada pelo paciente.      

Esses estudos apontam também uma característica do trabalho dos enfermeiros - 

que se repete em alguma medida em outras áreas de assistência - relacionada ao fato de 

que grande parte do tempo é destinada a atividades administrativas de cunho burocrático 

e não de administração da assistência, que é uma atividade de enfermagem. Assim, os 

enfermeiros se ocupam, muitas vezes, de forma prioritária, com atividades que têm por 

finalidade a organização do trabalho dos demais profissionais, pois, dessa forma, o 

trabalho do enfermeiro passa a ser o meio/ instrumento do trabalho médico, com escassa 

ou nenhuma atuação técnica-assistencial específica.  

Ao refletir sobre as necessidades e possibilidades específicas do trabalho de 

enfermagem em equipe de saúde mental, na perspectiva de ampliação do objeto de 

intervenção proposto pela Reforma Psiquiátrica, o trabalho nessa área ganha novos 

contornos, como por exemplo, apresenta-se a necessidade de que a esse objeto 

redesenhado, correspondam novos instrumentos e, neste sentido, processam-se algumas 

modificações nas práticas terapêuticas, como a incorporação de trabalhadores "atípicos" 

na equipe - artistas plásticos, professores de educação física, entre outros; além do que a 

finalidade do trabalho proposto nesta concepção não admite mais a noção de "cura" mas 

de reabilitação, reintegração social e, portanto, os instrumentos para este fim não podem 
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continuar sendo os meios físicos e químicos coercitivos, mas outros que proporcionem a 

escuta e a valorização do sujeito-cidadão que sofre mentalmente. 

Ao considerar essas modificações no processo de trabalho de saúde mental, 

Peduzzi (1998) afirma que uma característica que diferencia o trabalho coletivo no 

ambulatório de saúde mental por ela estudado, dos demais, é a evidência, neste, de uma 

flexibilidade da divisão do trabalho; ou seja, há uma coexistência de ações técnicas 

privativas dos profissionais, com a execução de algumas ações comuns. Afirma ainda 

que a flexibilização da divisão do trabalho é acompanhada por uma incorporação, pela 

equipe, das propostas da Reforma Psiquiátrica na sua concepção de objeto e finalidade 

do trabalho – o deslocamento do objeto de intervenção do pólo da doença para o da 

saúde, que vem ocorrendo no campo da saúde mental nas últimas décadas, promove a 

possibilidade e a necessidade de uma maior flexibilidade na divisão do trabalho.  

Ainda sobre a flexibilidade da divisão do trabalho observada, a mesma autora 

afirma que a aproximação das áreas profissionais no plano técnico do trabalho – 

desempenho de atividades com uma diluição gradativa das peculiaridades – é 

acompanhada de uma tensão no aspecto dos valores dos diferentes trabalhos, uma vez 

que as relações hierárquicas são mantidas e reproduzidas, principalmente entre os 

profissionais médicos e não-médicos, em aspectos como salário (os médicos têm 

salários maiores) e a cultura de o médico ser o responsável pela atenção ao usuário. Em 

relação a este último aspecto, afirma 

[...] os profissionais das várias áreas [não há enfermeiros neste estudo] 
estão ambivalentes – críticos e ao mesmo tempo aderidos – ao modelo 
médico psiquiátrico na atenção aos usuários do ambulatório. Esse aspecto 
tem fundamental importância para o trabalho em equipe, pois a 
possibilidade de construção de um projeto assistencial comum que 
contemple as múltiplas dimensões das necessidades de saúde mental, tanto 
de promoção como de recuperação, demanda a co-responsabilidade de 
todos os agentes envolvidos na atenção aos usuários. A responsabilidade 
pelo cuidado evidencia, no âmbito do trabalho coletivo, pelo menos duas 
questões interligadas: por um lado, à autonomia técnica de cada 
profissional corresponde equivalente grau de responsabilidade, dada a 
correspondência entre liberdade e responsabilidade. Portanto, a cada 
profissional cabe tanto a responsabilidade pelo seu trabalho especializado 
como a co-responsabilidade relativa à interdependência de ações conexas 
(Peduzzi, 1998, p. 217). 

 
Kantorski & Silva (2001) estudaram a possibilidade de se construir no cotidiano, 

nos confrontos e nas contradições entre o processo de reprodução e recriação próprios 
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do ensino de enfermagem, um processo contra-ideológico que, identificado com os 

preceitos da Reforma Psiquiátrica, resgate os atores envolvidos (professores, alunos e 

trabalhadores da saúde) como sujeitos sociais. Nesse estudo, apontam mecanismos de 

resistência velada, difusa e até explícita aos saberes e práticas médico-psiquiátricos 

hegemônicos, entre os professores/ sujeitos do processo estudado, o que compreendem 

como a possibilidade de ruptura com a ideologia dominante desses saberes e práticas. E 

ressaltam que "embora, ao estar inserido socialmente, o próprio sujeito experiencie a 

sujeição à ideologia dominante, reside [igualmente] nele a possibilidade de ruptura com 

essa ideologia" (Kantorski & Silva, 2001, p.222). Portanto, parece ser nesse processo de 

constituição dos profissionais como sujeitos-sociais, sujeitos-cidadãos que, ao se 

perceberem criticamente como co-responsáveis por um trabalho coletivo, também se 

responsabilizam por todos os atos desse trabalho e utilizam (ou não utilizam) as 

possibilidades de ruptura com os saberes e práticas hegemônicas, que reside a 

possibilidade de superação das práticas custodiais e burocráticas do trabalho de 

enfermagem em saúde mental.     

Na necessária redefinição da divisão do trabalho na equipe de saúde mental, o 

enfermeiro tem sido um profissional pouco atuante, como afirmam os estudos citados 

acima.  

 

A Psicologia  

 

A Psicologia, como campo do saber científico, teve o seu marco de surgimento na 

Alemanha, em 1875. Até esse momento, a Psicologia era um ramo do conhecimento 

filosófico, que estudava a alma humana (Bock et al, 1999).  

Numa análise crítica sobre o surgimento desta profissão e área de saber, Bock 

(2001), considera que as características histórico-sociais deste período – ascensão da 

burguesia, ênfase no homem e na razão humana que possibilitaria a transformação do 

mundo através de uma ciência racional – resultou em grande desenvolvimento científico 

nas mais diferentes áreas e, entre elas, a delimitação, por Wilhelm Wundt, a partir de 

suas experiências na Universidade de Leipzig, na Alemanha, em 1875, da Psicologia 

como um campo específico do saber científico.  

Baseando-se nas concepções científicas da época - ciência positivista, racionalista 

e mecanicista – Wundt propôs uma primeira organização da Psicologia com base 
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associacionista – baseando-se na concepção de que as idéias se organizam, se associam 

e daí resulta o conhecimento; atomista – pelo pressuposto de que o todo é a soma das 

partes; e determinista – pois o ser humano e o mundo são conjuntos de fenômenos 

organizados, segundo uma lógica de causa-efeito que pode ser desvendada pela razão 

humana (Bock, 2001). 

Esse primeiro período da Psicologia Científica foi marcado pela psicologia 

experimental pois, para Wundt, a psicologia era a ciência da experiência consciente e 

teve forte influência dos estudos de Psicofísica elaborados por Gustav Fechner, na 

mesma Universidade de Leipzig (Wertheimer, 1991). 

A partir da sua desvinculação da Filosofia e da sua delimitação como um campo 

de saber científico, produzido em laboratórios, através da utilização de instrumentos de 

observação e medição, a Psicologia passou a ligar-se a algumas especialidades da 

Medicina que também desenvolvia seu conhecimento nessa época, a partir das ciências 

naturais (Bock et al, 1999).  

Após esse primeiro momento de estruturação do saber, ainda no século XIX e 

início do século XX, houve o desenvolvimento de três ramos/escolas na Psicologia 

Científica – o Associacionismo, o Estruturalismo e o Funcionalismo. A partir da metade 

do século XX, as três mais importantes tendências teóricas da Psicologia foram o 

Behaviorismo, a Gestalt e a Psicanálise (Bock et al, 1999). 

O Behaviorismo teve origem nos Estados Unidos da América, a partir de 1913, 

com a publicação de um artigo de John Watson que definia como objeto da psicologia, o 

comportamento humano, portanto, um objeto observável e mensurável, através de 

métodos experimentais que poderiam ser reproduzidos em diferentes condições e 

sujeitos. “Essas características foram importantes para que a Psicologia alcançasse o 

status de ciência, rompendo definitivamente com a sua tradição filosófica” (Bock et al, 

1991, p. 45).  

Essa corrente psicológica influenciou fortemente, durante a segunda metade do 

século XX até os dias atuais, toda a psicologia norte-americana, principalmente os 

campos relacionados à Psicologia Organizacional e Educacional e, nas duas últimas 

décadas, vem impondo-se com bastante ênfase no campo Clínico, inclusive no Brasil. A 

sua racionalidade operacional, baseada no “condicionamento” do comportamento 

humano para a obtenção de “respostas eficazes”, tem sido bastante coerente com as 

características sócio-culturais desse momento de desenvolvimento capitalista, quando é 
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enfatizada a necessidade de um ser humano “adaptado” à sociedade, numa visão 

mecanicista.  

Observa-se a utilização dos princípios dessa corrente teórica, na área de atuação 

dos profissionais de saúde mental, principalmente em serviços de atenção a dependentes 

químicos e em outras abordagens individuais e grupais que visam à aquisição ou 

recuperação de hábitos e ao condicionamento de comportamentos, como os 

relacionados ao controle de manifestações fóbicas e para a recuperação de hábitos de 

higiene e auto-cuidado em pessoas portadoras de transtornos psicóticos.  

Na Alemanha, na primeira metade do século XX, Max Wertheimer, Wolfgang 

Köhler e Kurt Koffka, desenvolveram estudos sobre a percepção que culminaram na 

Gestalt ou, Psicologia da Forma. Opondo-se aos behavioristas, os gestaltistas 

afirmavam que o comportamento somente poderia ser compreendido através de seus 

aspectos globais - as partes não podem ser separadas do todo, sob risco de perder o seu 

significado; cada parte está sempre relacionada ao todo. Assim, um comportamento, 

isolado de um contexto mais amplo, perde o seu significado. Além disso, a consciência, 

negligenciada pelos behavioristas, era importante para os gestaltistas, uma vez que ela 

dá significado à percepção (Bock et al, 1999).  

Resgatando alguns aspectos filosóficos, especialmente os relacionados à 

fenomenologia e ao existencialismo, a Gestalt pretende uma dimensão humana 

complexa para os fenômenos psicológicos que haviam sido reduzidos, no behaviorismo, 

a uma reação mecânica a um estímulo (Estímulo – Resposta ou, Resposta – Estímulo 

Reforçador).  

A partir da Gestalt, Kurt Lewin desenvolveu estudos sobre grupos. Trabalhando 

com a noção de campo social – grupo e seu ambiente – Lewin embasou teorias e 

técnicas de trabalhos com grupos que são presentes ainda atualmente, na atuação dos 

psicólogos da área social (Bock et al, 1999). Essas contribuições teóricas de Kurt Lewin 

embasam muitas das técnicas utilizadas por psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros 

para a atuação junto a grupos de pacientes em serviços de saúde mental.  

A Gesltalt é uma corrente psicológica presente na atualidade, na formação e na 

prática clínica de psicólogos que atuam nas diversas áreas, inclusive em serviços de 

saúde mental. A compreensão dos fenômenos na sua relação com o sujeito que os 

vivencia e com o mundo é, inclusive, uma das possibilidades que alguns profissionais 
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que atuam em serviços de atenção psicossocial encontram, para resgatar a liberdade, a 

autonomia e a cidadania de doentes mentais.    

Sigmund Freud, médico austríaco, influenciado por Jean Charcot (psiquiatra 

francês que tratava as histerias através da hipnose), desenvolveu a Psicanálise, na virada 

do século XIX–XX, principalmente através do reconhecimento e descrição do 

Inconsciente. Tendo influenciado grandemente toda a cultura ocidental durante o século 

XX, a Teoria Psicanalítica tem por objetivo decifrar o inconsciente e integrar os seus 

conteúdos na consciência, pois, esses conteúdos inconscientes e desconhecidos 

determinam, em grande parte, a conduta dos seres humanos e dos grupos sociais (Bock 

et al, 1999). 

A Psicanálise influenciou todo o conhecimento médico-psicológico, a partir da 

segunda metade do século XX, na área psiquiátrica e de saúde mental, em praticamente 

todo o mundo ocidental e, particularmente no Brasil. As formulações psicanalíticas 

estão presentes no trabalho cotidiano dos técnicos de todas as categorias profissionais 

que possuem alguma formação especializada na área.  Seja adotando esse referencial em 

sua concepção ortodoxa, seja adotando-o através de seus desdobramentos (Lacan) ou 

críticas (Jung e outros), ou rechaçando-o, os profissionais de saúde mental não ficaram 

imunes a essa teoria.  

Observa-se, nessas três correntes que influenciaram e influenciam a formação e a 

prática dos psicólogos, uma variedade de concepções sobre o objeto de conhecimento/ 

intervenção e, conseqüentemente, sobre os instrumentos e finalidades, quando 

considerado um projeto terapêutico, na área clínica. Depreende-se desse fato, uma 

dificuldade em compreender-se o trabalho desses profissionais baseado numa única 

identidade teórico-prática. As variações podem ocorrer desde uma extrema redução 

mecanicista de concepção de objeto/ser humano, como se observa no Behaviorismo, até 

uma complexidade fenomênica e relacional, característica da Gestalt, incluindo uma 

abordagem do Inconsciente, como prevê a Psicanálise.  

O recorte efetuado por essas três correntes teóricas da Psicologia atual, que define 

o objeto e os instrumentos de seu campo de saber e prática é extremamente variado e, 

por vezes, contraditório. Disso decorre as variadas possibilidades de atuação desse 

profissional e daí a necessidade de que a inserção do mesmo nas equipes de saúde 

mental seja acompanhada de um processo de definição do recorte de ser humano/doente 

mental e tratamento a ser adotado no serviço.  
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Considerando essa ampla variação conceitual entre as diferentes concepções 

científicas/psicopatológicas da doença e do doente mental, Basaglia (1985, p. 104), 

criticando a objetivação do “doente mental” operada por todas elas, afirma: 

Foi, portanto, a ciência que afirmou, de uma parte, que o doente mental 
deveria ser considerado o resultado de uma alteração biológica mais ou 
menos indefinida, [...]. De outra parte, as próprias teorias psicodinâmicas 
que tentaram encontrar o sentido do sintoma através da investigação do 
inconsciente, mantiveram o caráter objetal do paciente, mesmo que o 
tenham feito através de um tipo distinto de objetalização: objetalizando-o 
não mais enquanto corpo, mas enquanto pessoa. Da mesma forma como a 
contribuição ulterior do pensamento fenomenológico não foi capaz, apesar 
de sua busca desesperada da subjetividade do homem, de arrancá-lo do 
terreno da objetalização em que está jogado: o homem e sua objetalidade 
ainda são considerados um dado sobre o qual não é possível intervir a não 
ser através de uma vaga compreensão. Estas são as interpretações 
científicas do problema da doença mental. [...] O poder subversivo de tais 
métodos de trabalho permanece no interior de uma estrutura 
psicopatológica onde, em vez de colocar em discussão a objetalização à 
qual se relega o doente, segue-se analisando os vários modos de 
objetalidade.  

 
A Reforma Psiquiátrica, pautada em uma concepção histórico-social de 

explicação da doença e do doente mental e das práticas terapêuticas correspondentes, 

visa exatamente ao resgate desse sujeito, ao rompimento da relação objetal – 

profissional X paciente – para a construção de um novo “olhar” – recorte teórico, 

relações interpessoais e estratégias de abordagem terapêutica – que resgate a condição 

de sujeito do doente mental.  

A Psicologia Social, compreendida como um ramo da Psicologia que estuda os 

agrupamentos humanos também tem várias possibilidades de compreensão do ser 

humano – célula básica dos grupos e sociedades – e da própria sociedade como objeto. 

As teorias sistêmicas e funcionalistas, principalmente originárias dos Estados Unidos da 

América, foram hegemônicas na delimitação teórica do campo da Psicologia Social no 

Brasil e na América Latina (Bernardes, 1998). 

Contrapondo-se a essa visão da Psicologia social como um ramo de atuação da 

Psicologia e afirmando toda a Psicologia como social, uma vez que tem por objeto de 

estudo o ser humano e este é histórico e social, a Psicologia Sócio-Histórica apresenta-

se como um novo referencial para a formação e prática de psicólogos no Brasil, nos 

últimos anos. A Psicologia Sócio-Histórica tem raízes na Psicologia Histórico-Cultural 

de Vigotski (psicólogo russo que nasceu em 1896 e morreu em 1934) que, por sua vez, 
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baseia-se no materialismo histórico e dialético como filosofia, teoria e método. Critica a 

visão reducionista e abstrata das demais perspectivas psicológicas e afirma que o 

“fenômeno psicológico não pertence à natureza humana, não é preexistente no homem e 

reflete a condição social, econômica e cultural em que vivem os homens” (Bock, 2001, 

p. 22). 

Essa perspectiva tem, entretanto, uma influência restrita na Psicologia brasileira, 

tanto na formação como nos diversos campos de atuação profissional.  Apresenta-se 

como única possibilidade de compreensão do ser humano na sua inserção histórica e 

social. Todas as demais teorias já sedimentadas, que embasam a prática psicológica – 

Behaviorismo, Psicanálise, Gestalt – têm como pressuposto o estudo do ser humano 

abstraído das suas condições sócio-históricas. Algumas teorias que se apresentam como 

“em construção” no campo psicológico – o existencialismo e o humanismo, entre 

outras, admitem as relações existenciais desse sujeito numa perspectiva 

individualizante, não coletiva, e nunca numa perspectiva de classe social. Numa crítica 

contundente ao que identifica como a ideologia liberal subjacente às várias vertentes 

teóricas da Psicologia ao longo da história, Bock (2001, p. 25) afirma: 

A Psicologia não tem sido capaz de, ao falar do fenômeno psicológico, falar 
de vida, das condições econômicas, sociais e culturais nas quais se inserem 
os homens. A Psicologia tem, ao contrário, contribuído significativamente 
para ocultar essas condições. Fala-se da mãe e do pai sem falar da família 
como instituição social marcada historicamente pela apropriação dos 
sujeitos; fala-se da sexualidade sem falar da tradição judaico-cristã de 
repressão à sexualidade; fala-se da identidade das mulheres sem se falar 
das características machistas de nossa cultura; fala-se do corpo sem inseri-
lo na cultura; fala-se de habilidades e aptidões de um sujeito sem se falar 
das suas reais possibilidades de acesso à cultura; fala-se do homem sem 
falar do trabalho; fala-se do psicológico sem falar do cultural e do social. 
Na verdade, não se fala de nada. Faz-se ideologia! 

 

 

O Serviço Social  

 

A história do Serviço Social no Brasil está imbricada no surgimento do 

proletariado com expressão política própria. A instituição Serviço Social surgiu como 

meio de exercício de poder das classes dominantes na sociedade e se transforma 

constantemente em função das diferentes demandas que se apresentam e da maneira 
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como são percebidas as “seqüelas derivadas do aprofundamento do capitalismo” 

(Iamamoto & Carvalho, 2001, p. 19).   

Numa abordagem crítica, pode-se afirmar que o Serviço Social é um ramo 

profissional que se integra às práticas de saúde na medida em que se compreende essas 

práticas como compensatórias ao sistema de desenvolvimento capitalista que cria 

desigualdades e exclui  uma grande parcela da população do sistema produtivo e de suas 

riquezas.  

Entretanto, não se pode reduzir o trabalho do Serviço Social a um mecanismo de 

apoio ao capital. Admitindo-se as contradições inerentes ao capitalismo, o Serviço 

social pode também se constituir num instrumento a serviço dos trabalhadores. A 

trajetória histórica do Serviço Social demonstra a presença de uma força dominante: 

“atender, prioritariamente, uma demanda do capital ou do trabalho, tendo por suposto 

que estas forças contraditórias não se excluem do contexto profissional” (Iamamoto & 

Carvalho, 2001, p. 75). 

A profissionalização do Serviço Social no Brasil ocorreu num momento de 

ampliação do controle do Estado sobre a sociedade, quando as ações de natureza 

filantrópica não mais eram suficientes para conter a demanda originada da classe 

trabalhadora. A partir de uma contradição intrínseca no desenvolvimento do 

capitalismo, ou seja, a presença de um “discurso de igualdade e a realização da 

desigualdade”, é que surgiram os “direitos sociais” e a necessidade de atuação 

profissional do Assistente Social (Iamamoto & Carvalho, 2001, p. 90). Assim, em torno 

da “questão social” e visando atenuar o caráter desumano da organização social, se 

propõem medidas de cunho estatal e privado, com vistas a um projeto de humanização 

da sociedade, reduzindo as desigualdades, negando-se a condição intrínseca do 

capitalismo – a existência de classes que têm interesses contraditórios. 

Ianni (1989, p.146) afirma que embora houvesse uma “questão social”, desde a 

vigência do trabalho escravo no Brasil, esta tinha, àquela época, uma característica 

diferente da que se apresentou a partir da emergência do trabalho livre, uma vez que, na 

escravidão, não havia nenhuma possibilidade de negociação, “o escravo era expropriado 

no produto do seu trabalho e na sua pessoa. Sequer podia dispor de si, era propriedade 

do outro”. A partir da Abolição, coloca-se a “questão social” numa perspectiva de que 

pode ser negociada, debatida, controlada e modificada, “sem que o status quo seja 

abalado”.    
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A exploração dos trabalhadores no campo e na cidade gerou um profundo 

dualismo característico da sociedade brasileira: a diversidade proporcional entre os 

indicadores econômicos (elevados, uma vez que o Brasil se coloca entre as maiores 

economias mundiais) e os indicadores sociais. Portanto, “numa perspectiva histórica 

ampla, a sociedade em movimento se apresenta como uma vasta fábrica das 

desigualdades e antagonismos que constituem a questão social” (Ianni, 1989, p.147). 

A abordagem da “questão social” assim colocada ao longo da história da 

República no Brasil permitiu duas explicações com respectivas possibilidades de 

abordagem: primeiro, a que a apreende como um problema de assistência social e que 

requer medidas assistenciais relacionadas à previdência e assistência social. Uma outra 

que apreende a questão social a partir da violência e do caos social e que exige medidas 

de segurança e repressão para o seu controle. Ambas não são excludentes, podem 

combinar-se (Ianni, 1989). O Serviço Social insere-se especificamente na primeira.  

Desprovida da pretensão de escrever a história da instituição Serviço Social no 

Brasil, apenas pontuo uma contradição básica que se encontra na sua gênese – a sua 

vinculação peculiar ao capital e ao trabalho - para que se possa compreender a inserção 

do Assistente Social como um profissional componente das equipes de saúde mental. 

Identifica-se a presença do Assistente Social nas equipes de assistência 

psiquiátrica a partir da edição do Manual de Assistência Psiquiátrica na Previdência 

Social (Brasil, 1975) que, pela primeira vez insere esse profissional na agenda da 

“assistência psiquiátrica”. Das funções atribuídas a esse profissional, no referido 

Manual, encontra-se: preparação de alta, seguimento de egressos, e outras de difícil 

avaliação de sua amplitude e grau de complexidade, como “interpretação do paciente 

para o meio ambiente e para a instituição (em caso de internação) e vice-versa”, e a 

recomendação de que o Assistente Social seja o “elo entre o paciente e sua família e 

entre o hospital e a comunidade da qual faz parte, devendo conhecer as tensões que 

influem nas vidas envolvidas” (Brasil, 1975, p.38). 

Em vista do histórico da profissão de Serviço Social e dessas tarefas propostas no 

referido manual, pode-se admitir que o pressuposto dessas determinações fosse a 

adaptação ou acomodação de tensões inerentes da sociedade e da comunidade no 

relacionamento com os doentes mentais.  

A partir dessa época, o Assistente Social passou a integrar formalmente as equipes 

de saúde mental, estando presente nos textos oficiais que tratam da delimitação das 

 46



equipes necessárias para o funcionamento de Ambulatórios, Hospitais Psiquiátricos, 

Hospitais-Dia e CAPS.   

Em estudo sobre o trabalho em equipe num Ambulatório de Saúde Mental, 

Peduzzi (1998) observou que a divisão do trabalho entre os profissionais permite 

alguma flexibilidade na divisão das atividades em função de um objetivo terapêutico 

comum, entretanto, essa divisão é acompanhada de tensões no que se refere à 

delimitação dos saberes especializados – legitimação social de atividades diferentes no 

plano técnico – e que são desiguais na valoração social. Assim, o trabalho médico é o 

mais valorizado, uma vez que detém o controle sobre todo o processo de trabalho, além 

de ter ações privativas essenciais como o diagnóstico e a prescrição de medicamentos; o 

trabalho do Assistente Social está relacionado às ações assistencialistas como 

providências relativas ao auxílio doença, aposentadoria, auxílio transporte e 

alimentação, entre outras; e, embora todos os trabalhos sejam necessários, o trabalho 

especializado do psicólogo tem primazia sobre o trabalho especializado do assistente 

social. Finalizando a análise, Peduzzi (1998, p.212) afirma que 

áreas profissionais com um saber mais distante de fundamentos científicos e, 
portanto, com menor autoridade técnica e social, encontram maiores 
dificuldades para expressar suas especificidades e para diferenciarem-se 
num conjunto de trabalhos parcelares. Nesse âmbito, situa-se tanto a terapia 
ocupacional como o serviço social.     
 
 

 

A equipe “multiprofissional” de saúde mental 

 

A assistência à saúde mental, até o decênio 1970, no Brasil, desenvolvia-se, em 

sua grande maioria, nos grandes hospitais psiquiátricos públicos ou conveniados e 

baseada em práticas médicas, ou seja, a partir da avaliação, diagnóstico e prescrição 

executados pelos médicos; os demais componentes da equipe eram leigos ou pessoal 

auxiliar. A primeira Escola de Enfermagem, que tinha por objetivo a formação de 

pessoal para trabalhar no Hospício Nacional, não rompia com esse objetivo, uma vez 

que mantinha a relação subalterna em relação aos médicos, ou seja, não incorporava os 

princípios de um saber e prática específicos como preconizava o “Modelo Nightingale” 

da enfermagem moderna.  
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A primeira tentativa de organização das práticas assistenciais que extrapolava a 

figura do médico pode ser observada no Manual de Assistência Psiquiátrica na 

Previdência Social que preconiza uma equipe multiprofissional, seja para a 

reorganização da assistência nos hospitais psiquiátricos, seja para a execução de 

Programas de Psiquiatria Social na comunidade (Brasil, 1975). Isso ocorreu após vários 

anos de denúncias de exploração comercial dos doentes mentais nos hospitais 

psiquiátricos brasileiros e de vários estudos sobre a necessidade de ampliação da equipe 

médico-psiquiátrica rumo a uma equipe multiprofissional que incorporasse profissionais 

da área psicossocial (praxiterapeuta, psicólogo e assistente social entre outros) na 

assistência (Cerqueira, 1984).  

Em estudo realizado num hospital psiquiátrico público do Estado de São Paulo, no 

decênio 1970, Alessi (1977, p.342) afirma que 

Durante mais de duas décadas a equipe de saúde mental esteve composta 
por médico, atendente, servente e vigia. A partir de 1971 foi ampliada 
através do recrutamento da enfermeira, da auxiliar de enfermagem, da 
assistente social e sua auxiliar, da psicóloga e do auxiliar de laborterapia.  
 
Observa-se, portanto, uma assistência essencialmente médica, complementada por 

pessoal auxiliar (leigo), até o início do decênio 1970. A incorporação de outros 

profissionais na equipe de saúde mental, a partir dessa época, não modificou a relação 

de autoridade do médico na tomada de decisões em relação ao tratamento aos 

internados. Ao contrário, manteve-se a relação direta dos médicos com os atendentes, 

serventes e auxiliares de enfermagem, no sentido de que esses se responsabilizassem 

pelas “necessidades básicas dos internados e que cumprissem com as determinações das 

ordens médicas”. O médico não reconhecia a especificidade do trabalho dos demais 

profissionais (enfermeira, psicólogo, assistente social) e esperava que estes se 

colocassem “numa posição de simples cumpridores de suas ordens” (Alessi, 1977, 

p.345). 

O Manual de Assistência Psiquiátrica na Previdência Social (Brasil, 1975) definiu 

que “a equipe psiquiátrica básica deverá ser composta por: 1 psiquiatra; 1 enfermeiro; 1 

assistente social e, 1 psicólogo”. Ao definir os “papéis” desses profissionais, entretanto, 

prescreve a manutenção da relação de autoridade do médico-psiquiatra, em relação aos 

demais profissionais. Enquanto “o psiquiatra se apresenta como: Somatoterapeuta; 

Psicoterapeuta; Socioterapeuta e Consultor e orientador da comunidade”, a 

“enfermagem psiquiátrica é atividade de fundamental importância, pois garante a 
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continuidade da ação médica na assistência ao paciente”, além de suprir os médicos de 

informes que possibilitarão o diagnóstico; “o assistente social será o elo entre o paciente 

e sua família e entre o hospital e a comunidade”; e o Psicólogo, que pode possuir uma 

formação bastante diversificada, dependendo da região, obterá “maior êxito na ação 

preventiva”, através de uma atitude flexível e de entrosamento na equipe (Brasil, 1975). 

Observa-se uma clara hegemonia médica no trabalho da equipe e uma 

complementaridade dos demais trabalhadores em relação a ele, fato que retrata a 

trajetória histórica de hegemonia da medicina como detentora do controle sobre todo o 

processo de trabalho na área da saúde. 

Analisando os resultados da atuação de uma equipe multiprofissional no 

tratamento de doentes mentais em um hospital psiquiátrico, nesse período, Alessi (1977) 

afirma que a presença (àquela época) inovadora de profissionais de enfermagem, 

serviço social e psicologia, não repercutiu na utilização de modalidades de tratamento 

não médicas e que visassem à reabilitação junto àquela clientela. Portanto, a 

incorporação de profissionais na equipe não determinou a modificação da organização 

do trabalho anterior centralizado no médico que manteve a autoridade terapêutica e se 

relacionava com os demais trabalhos de forma complementar e subalterna.    

Em uma avaliação crítica sobre o que foi preconizado para o atendimento 

psiquiátrico do INAMPS, no decênio 1980 e o efetivamente praticado, Bernardo (1992), 

afirma que, apesar da ênfase discursiva oficial na “assistência comunitária”, o que se 

manteve foi o direcionamento dos recursos quase que exclusivamente para as 

internações hospitalares e, no que se refere à classificação dos hospitais psiquiátricos de 

acordo com os recursos humanos existentes, afirma que a existência de uma “equipe 

multiprofissional” não visava à melhoria da assistência ou, ao benefício aos internados, 

mas ao aumento da remuneração. Assim, afirma, encontramos a “instalação de serviços 

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

hospitalar do que como fatores que alteram o dinamismo do funcionamento do hospital” 

(Bernardo, 1992, p.167). 

No decênio 1990, a Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde 

estabeleceu  como  sua  prioridade,  ao  nível do discurso, a reestruturação da assistência  
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psiquiátrica no Brasil2 (Brasil, 1994). Dentre os mecanismos propostos com o objetivo 

de favorecer a humanização da assistência, nesse período, estava a obrigatoriedade de 

que os hospitais psiquiátricos mantivessem “equipes multiprofissionais” na assistência 

aos internos. A exigência de adequação dos hospitais conveniados a níveis de 

assistência (e de remuneração), que correspondiam a exigências quanto à estrutura 

física, número de profissionais e a existência de programas terapêuticos, teve como 

resultado concreto o fato de os hospitais garantirem uma remuneração mais elevada 

devido à presença de uma equipe no número mínimo exigido, não importando se a 

presença do enfermeiro, do psicólogo e do assistente social na equipe, repercutia numa 

assistência de melhor qualidade. Conseqüentemente, esses mecanismos, estabelecidos 

nas Portarias Ministeriais com vistas à “humanização da assistência”, serviram à 

sofisticação do sistema de segregação na assistência hospitalar psiquiátrica, uma vez 

que mantiveram a lógica da internação/ segregação inclusive garantindo remunerações 

crescentes (Daúd Jr., 2000; Oliveira, 1998). 

O Grupo de Acompanhamento da Assistência Psiquiátrica Hospitalar (GAPH), 

instituído através da Portaria MS/SAS Nº 63/1993, com o objetivo de realizar 

supervisão sistemática dos serviços, elaborou, ao final de cinco meses de atividades e 

pertinente a vinte e dois hospitais visitados no Brasil, um relatório sobre os serviços 

avaliados (Brasil, 1993). Neste relatório observa-se que cerca de 80% dos hospitais 

apresentavam recursos humanos em número e categoria profissional compatível com o 

previsto na normatização legal (equipe multiprofissional composta por médico 

psiquiatra, enfermeiro, médico clínico, assistente social, psicólogo, terapeuta 

ocupacional, nutricionista, farmacêutico e auxiliares de enfermagem), entretanto, em 

nenhum dos serviços avaliados (0%), foi observada a presença de “prontuário único” 

(definido no mesmo relatório (Brasil, 1993, p.9) como “aquele que contém registros 

completos e regulares dos integrantes da equipe multiprofissional, em ficha ou folha de 

evolução única, acerca do diagnóstico, prescrições, evoluções, atividades desenvolvidas 

e alta dos pacientes”). Em apenas 27,3% dos hospitais avaliados eram realizadas 

reuniões clínicas semanais das equipes, enquanto que, em 36,4% deles, não havia 

nenhuma programação de reuniões clínicas. Em relação à existência de “projeto 

                                                 
2 Dentre as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde para a operacionalização dessa meta, destaca-se a 
publicação das Portarias MS/SNS N.º 189/91, MS/SAS N.º 407/92,  MS/SAS N.º 224/92 e MS/SAS N.º 
88/93. Essas Portarias e a política nacional de assistência à saúde mental neste período serão analisadas 
juntamente com a Reforma Psiquiátrica Brasileira.  
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terapêutico” (definido como “o conjunto de objetivos e ações, estabelecidos e 

executados pela equipe multiprofissional, voltados para a recuperação do paciente, 

desde a admissão até a alta e que inclui o desenvolvimento de programas específicos e 

interdisciplinares”, conforme consta na página 15 do mesmo relatório), 95,5% dos 

hospitais avaliados não o possuíam. 

A partir desses dados, constata-se que a maioria dos hospitais cumpria o quesito 

legal de adequar a composição “multiprofissional” das equipes, assim como o número 

mínimo exigido de cada categoria profissional, entretanto, o “trabalho em equipe”, que 

só é possível mediante o encontro, a discussão conjunta do processo de trabalho 

(definição de objeto, objetivos, instrumentos/modalidades terapêuticas), não se 

efetivava na quase totalidade deles. Portanto, a obrigatoriedade da presença de outros 

profissionais, além do médico psiquiatra, na equipe de assistência à saúde mental, nessa 

época, foi considerada necessária em função de uma racionalização do sistema que, 

entretanto, não modificou o processo de trabalho, seja no que se refere à sua lógica 

externa/social, de reclusão e segregação dos “doentes mentais”, seja na lógica interna, 

de subalternidade dos outros profissionais (e, conseqüentemente, de suas ações) ao ato 

médico. 

O trabalho em equipe varia de acordo com os fundamentos teóricos implícitos ou 

explícitos que o sustentam. Ou seja, numa perspectiva positivista, hegemônica no 

contexto da assistência à saúde, há a reunião de variados trabalhos subordinados ao 

trabalho médico. Dessa forma, o processo de trabalho mantém e reproduz os saberes 

hegemônicos e a assistência reduz-se à “compartimentalização do paciente”, uma vez 

que o recorta em diferentes abordagens muitas vezes contraditórias e prescreve 

diferentes condutas com vistas a uma finalidade terapêutica também divergente. Assim, 

uma equipe “multiprofissional” em saúde pode ser somente a junção de trabalhadores 

com formação, objetos e finalidades de trabalho diferentes e por vezes contraditórios, 

sem nenhuma identidade quanto ao trabalho efetivamente executado. Há uma 

preocupação em delimitar os “papéis profissionais” que implicam em limites da prática. 

Nessa perspectiva, parte-se do pressuposto de uma sociedade ideal e de condições ideais 

de trabalho em saúde e, no dia-a-dia, esse ideal mostra-se inatingível e acumulam-se 

frustrações intransponíveis. 

Oliveira & Silva (2000), analisando a interdisciplinaridade na assistência à saúde 

mental, afirmam que, para dar conta de objeto tão complexo como a “loucura”, faz-se 
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necessário uma diversidade de abordagens, entretanto, o envolvimento de técnicos de 

diferentes formações numa equipe “multiprofissional”, não resulta, por si só, em uma 

assistência de melhor qualidade. Para se constituir como equipe “interdisciplinar”, além 

da presença de diferentes profissionais, há que se buscar a interlocução com o próprio 

sujeito-usuário, a família, a sociedade, enfim, não basta um conjunto de competências 

diversas. Ao contrário, as equipes assim constituídas se integram a partir de valores 

éticos e consensos mínimos estabelecidos a partir do sujeito-usuário que, por sua vez, é 

um ser plural, biológico, social, histórico, cultural, que se objetiva nas relações que 

estabelece com o outro. 

Analisando as possibilidades de atuação das equipes de trabalho em saúde mental, 

Saraceno et al (1994), afirmam que, das variáveis determinantes para o 

desenvolvimento da enfermidade mental e da eficácia da terapêutica, a organização e o 

estilo do trabalho em equipe são fundamentais. Nesse sentido, para não se constituírem 

como obstáculo às práticas de reabilitação psicossocial, há necessidade de que essas se 

mantenham integradas, tanto interna quanto externamente. A integração interna 

assegura que uma concepção comum sobre o objeto e finalidade do trabalho componha 

um projeto terapêutico único para cada usuário e que este seja conhecido e realizado por 

todos os membros da equipe, com a participação de todos, inclusive do usuário. A 

integração externa relaciona-se à integração com outros serviços e pessoas da 

comunidade e garante os vínculos sociais tanto da equipe, como da instituição e do 

usuário. Dessa forma, num processo participativo, não hierarquizado nem autoritário, se 

constrói a possibilidade de reabilitação psicossocial.  

O momento atual da assistência em saúde mental em todo o País, caracterizado 

pela tentativa de mudança do paradigma médico psiquiátrico para o da Reforma 

Psiquiátrica ou psicossocial, é considerado um período crítico para as profissões e 

profissionais envolvidos, e favorável para a análise e compreensão do processo de 

trabalho nessa área. 

Conforme descrito anteriormente, a análise do processo de trabalho da equipe de 

saúde mental tem também como baliza teórica o movimento da Reforma Psiquiátrica, 

no Brasil, que passo a explicitar. 

 

 

 

 52



1.2.4 – O movimento da Reforma Psiquiátrica 

  

Ao abordar a Reforma Psiquiátrica brasileira, destaco a necessidade de 

compreender esse processo histórico de organização da assistência psiquiátrica a partir 

de suas determinações globais e de sua organização "interna", no cenário nacional.  

Ao final da II Guerra Mundial, vários movimentos de contestação do saber e 

práticas psiquiátricas se faziam notar no cenário mundial, dos quais se destacam a 

Psiquiatria de Setor na França, as Comunidades Terapêuticas na Inglaterra e a 

Psiquiatria Preventiva nos EUA. Movimentos de "reforma" da assistência psiquiátrica 

no sentido de apontarem, segundo Rotelli et al (1990), para um rearranjo técnico-

científico e administrativo da Psiquiatria, sem a radicalidade da desinstitucionalização, 

proposta pelo movimento italiano a partir de 1960, que esse mesmo autor denomina de 

"observatório do manicômio de Gorizia".  

A influência desses movimentos de crítica à psiquiatria também se fez notar no 

contexto social brasileiro. Neste sentido, o movimento que tomou forma em Bruxelas, 

no ano de 1975, como a Rede de Alternativas à Psiquiatria e que aglutinava 

psiquiatrizados, pensadores de várias áreas e trabalhadores de saúde mental (e outros) 

"que recusam se inscrever como agentes de uma ordem psiquiátrica repressiva", em 

torno da compreensão de que "a existência da loucura é inseparável das contradições 

sociais contra as quais é necessário que se lute" teve desdobramentos em vários 

continentes sendo que, em 1983, foi realizado em Belo Horizonte, o II Congresso 

Latino-americano da Rede de Alternativas à Psiquiatria3. 

No cenário social brasileiro marcado pelo final da ditadura e da censura, pelo fim 

do período de "milagre econômico", pela reorganização da sociedade através do 

ressurgimento dos sindicatos e partidos políticos, as idéias de Foucault, Goffman, 

Castel, Szaz, Basaglia e outros tiveram uma forte influência. Esse período é considerado 

por Amarante (1995) como o primeiro momento da Reforma Psiquiátrica Brasileira, o 

momento da "trajetória alternativa" desse processo.  

Tendo por princípio uma periodização do movimento de Reforma Psiquiátrica no 

Brasil, Amarante (1995) apresenta um segundo momento, quando, principalmente no 

período político da Nova República, o movimento da Reforma Sanitária e da Reforma 

Psiquiátrica incorpora-se no aparelho de Estado e no qual a crítica original da 
                                                 
3  REDE DE ALTERNATIVAS À PSIQUIATRIA. Documentos Básicos. Belo Horizonte, Outubro, 1983 

[mimeo].   
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cientificidade da medicina/psiquiatria e da neutralidade da ciência cede espaço para a 

idéia de que uma nova administração estatal resolveria os problemas de saúde/ saúde 

mental da população. Trata-se, segundo esse mesmo autor, de um momento 

institucionalizante do processo. E, a seguir, aponta o terceiro momento, o da 

desinstitucionalização, cujo lema  “Por uma sociedade sem manicômios”, retrata a 

medida do resgate da crítica da institucionalização da medicina/ psiquiatria, sob forte 

influência da "tradição basagliana". Nesse momento da trajetória da Reforma 

Psiquiátrica, o modelo de intervenção modifica-se: as macro políticas cedem espaço 

para a reinvenção do cotidiano e enfatizam-se experiências localizadas. 

Para exemplificar essa modificação, impressa pela influência da 

desinstitucionalização, utilizamos uma citação de Rotelli et al (1990, p. 29), na qual eles 

definem essa nova concepção de objeto e de intervenção: 

 
Desinstitucionalização é um trabalho prático de transformação que, a 
começar pelo manicômio, desmonta a solução institucional existente para 
desmontar (e remontar) o problema. Concretamente se transformam os 
modos nos quais as pessoas são tratadas (ou não tratadas) para transformar 
o seu sofrimento, porque a terapia não é mais entendida como a perseguição 
da solução-cura, mas como um conjunto complexo, e também cotidiano e 
elementar, de estratégias indiretas e mediatas que enfrentam o problema em 
questão através de um percurso crítico sobre os modos de ser do próprio 
tratamento. O que é, portanto, nesse sentido, "a instituição" nesta nova 
acepção? É o conjunto de aparatos científicos, legislativos, administrativos, 
de códigos de referência e de relações de poder que se estruturam em torno 
do objeto "doença". Mas se o objeto ao invés de ser "a doença" torna-se a 
"existência-sofrimento dos pacientes" e a sua relação com o corpo social, 
então desinstitucionalização será o processo crítico-prático para a 
reorientação de todos os elementos constitutivos da instituição para este 
objeto bastante diferente do anterior.  
    
Portanto, compreendo a Reforma Psiquiátrica como um movimento, um processo 

histórico que se constitui pela crítica ao paradigma psiquiátrico hegemônico e pelas 

práticas que o transformam/superam, no contexto brasileiro, a partir do final da década 

de 1970. Apresenta-se fundamentalmente como uma crítica à conjuntura nacional do 

sistema de saúde mental e, principalmente, como uma crítica estrutural à "instituição" - 

psiquiatria. Como processo histórico, insere-se numa totalidade complexa e dinâmica, 

portanto, também determinado nacionalmente pelo processo de redemocratização em 

curso no País, a partir daquela época (Amarante, 1995). 

A Reforma Psiquiátrica apresenta um desenho de objeto diferente daquele que se 

apresentava para o modelo médico de intervenção. Naquela, o sujeito, que num 
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determinado momento de sua existência apresenta um sofrimento mental/emocional 

configura-se como um ser complexo, dinâmico e histórico, em oposição à doença 

mental, objeto limitado à interpretação médica e abstratamente concebido pela ciência 

psiquiátrica.  

A essa mudança de concepção de objeto de intervenção, correspondem novos 

instrumentos - estratégias de intervenção, projetos terapêuticos – e outros objetivos e 

finalidades terapêuticas. Esse novo objeto, ao mesmo tempo que requer outros 

instrumentos, é também redesenhado/conformado pelos novos instrumentos, numa 

dialética concreta que se apresenta no cotidiano de trabalho dos profissionais que atuam 

na área de assistência à saúde mental. Nesse processo de trabalho que define e é 

definido pela Reforma Psiquiátrica, o trabalho em equipe adquire uma importância 

fundamental, visto que algumas mudanças se apresentam de forma inequívoca para 

marcar esse novo paradigma de compreensão do sofrimento mental e do cuidado às 

pessoas que sofrem mentalmente.  

Um dos estudos que caracterizam o paradigma da psiquiatria reformada (ou modo 

psicossocial) ao mesmo tempo em que analisa paralelamente a este, o paradigma asilar, 

é o de Costa-Rosa (2000), intitulado “O Modo Psicossocial: um paradigma das práticas 

substitutivas ao Modo Asilar”. A caracterização desses dois paradigmas é apresentada 

com base no estudo deste autor. 

Para que possam ser considerados paradigmas distintos, esses dois “modos” – 

asilar e psicossocial – necessitam ser contraditórios e não somente diferentes. Costa-

Rosa (2000) considera que, para que possa se constituir como alternativo ou substitutivo 

do modo asilar, o paradigma psicossocial tem que ser radicalmente diferente, possuir 

bases e constituir ações que se encaminham em sentidos opostos. 

Partindo da identificação desses dois “modos” de ação e compreendendo a noção 

de paradigma como uma unidade jurídico-ideológica e teórico-prática, Costa-Rosa 

(2000) apresenta quatro parâmetros fundamentais que orientarão os dois modos de 

prática de saúde mental e que conseqüentemente, darão a identidade aos dois 

paradigmas: a) a definição de “seu objeto” e dos “meios” teórico-práticos de 

intervenção (aparelho jurídico-institucional, multi ou interprofissional e teórico-técnico, 

além do discurso ideológico); b) as formas da organização dos dispositivos 

institucionais (modo como se dão as relações intra-institucionais, as diferentes formas 

de exercício e de relações de poder); c) as modalidades do relacionamento com os 
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usuários e a população; e, d) as implicações éticas dos efeitos de suas práticas em 

termos jurídicos, teóricos e ideológicos.  

Com relação ao primeiro parâmetro – a definição de seu objeto e dos instrumentos 

de intervenção - o paradigma asilar é aquele no qual o objeto é determinado 

organicamente e, conseqüentemente, o meio (instrumento) básico é o medicamento; não 

existe sujeito que participa do tratamento, no máximo, existe o indivíduo e, comumente, 

não é sequer o corpo, mas o organismo, o destinatário principal das ações, uma vez que 

o principal instrumento é o medicamento e sua ação química se dá nos tecidos e órgãos. 

O indivíduo é o doente (na família e na sociedade), é o centro do problema. As 

intervenções são centradas nele (Costa-Rosa, 2000).  

Neste paradigma asilar, o instrumento que centraliza as ações é o tratamento 

químico/farmacológico. Mesmo quando inclui recursos multiprofissionais, as tarefas são 

fragmentadas como na produção comum de mercadorias; não há encontros para 

discussão do trabalho, apenas o prontuário é o elo. Os recursos multiprofissionais que 

não são estritamente psiquiátricos, são considerados auxiliares, secundários, 

“paramédicos”. A instituição típica é o hospital psiquiátrico; os dispositivos extra-

hospitalares podem existir em proporção infinitamente inferior e funcionando segundo a 

lógica do hospital. As metas do tratamento serão a hospitalização, a medicalização e a 

objetificação do sujeito e do sofrimento (Costa-Rosa, 2000).   

Ainda com relação ao primeiro parâmetro, agora no paradigma psicossocial (da 

Reforma Psiquiátrica), os fatores políticos e biopsicosócioculturais são determinantes 

para a definição de seu objeto e dos instrumentos. O sujeito “doente” é o participante 

principal de todo o processo de tratamento e a sua mobilização neste sentido é 

fundamental; esse sujeito pertence a um grupo familiar e social e, nessa relação, são 

considerados (indivíduo, família e sociedade); a “loucura” não é um fenômeno 

individual, mas social e, como tal, deverá ser abordada. O sofrimento psíquico não tem 

que ser removido a qualquer custo, é integrante da existência, é elemento componente 

do patrimônio inalienável do sujeito. A contribuição da psicanálise e do materialismo 

histórico nas suas formulações, relacionadas à constituição do sujeito humano e da 

subjetividade humana, permite essa oposta delimitação de objeto em relação ao Modo 

Asilar (Costa-Rosa, 2000).   

Os instrumentos/técnicas/meios básicos de intervenção, no paradigma 

psicossocial são psicoterapias, laborterapias, sócioterapias e vários outros dispositivos 

de reintegração social, como as cooperativas de trabalho, além da medicação. As 
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associações de usuários e familiares compõem o arsenal terapêutico e as cooperativas de 

trabalho são recursos de recuperação da cidadania. Os dispositivos institucionais típicos 

são os Centros ou Núcleos de Atenção Psicossocial, Hospital-Dia, Ambulatórios de 

Saúde Mental; Equipes de Saúde Mental inseridas em Centros de Saúde e Setores de 

Tratamento em Saúde Mental em Hospitais Gerais. Há necessidade de que esses 

recursos superem quantitativamente os recursos asilares e se organizem segundo uma 

lógica contrária, oposta à do hospital psiquiátrico. O meio de trabalho característico é a 

equipe “interprofissional”. Nessa concepção, a equipe significa mais do que o 

aglomerado de profissionais de uma equipe “multiprofissional”; além de comportar 

outros membros que extrapolam a constituição tradicional das equipes terapêuticas 

(como pessoas que desenvolvem atividades de teatro, artesanato, dança e outras), a 

divisão de trabalho está orientada para a superação do trabalho de “linha de montagem”. 

Essa equipe assim articulada busca novas formas de sociabilidade, para além das 

relações hierárquicas. Os objetivos da intervenção terapêutica serão a desospitalização, 

a desmedicalização e a implicação subjetiva e sóciocultural. Costa-Rosa (2000, p.155) 

afirma que,  

Essa implicação subjetiva é uma das inversões básicas dos meios de 
tratamento do modo psicossocial em relação aos meios típicos do modo 
asilar. (...) e se definirmos o contínuo saúde-doença psíquica como certo 
modo do posicionamento do sujeito em relação aos conflitos e contradições 
que o atravessam, então o que se busca no modo psicossocial é um 
reposicionamento do sujeito de tal modo que ele, em vez de apenas sofrer os 
efeitos desses conflitos, passe a se reconhecer, por um lado, como um dos 
agentes implicados nesse “sofrimento” e, por outro, como um agente de 
possibilidade de mudança.  
 
Esse “reposicionamento” do sujeito, que pode ser compreendido como sua 

valorização e prerrogativa inalienável de ser “sujeito”, independentemente da “doença”, 

seria a “implicação subjetiva”, a mudança fundamental em relação ao modo asilar.  

Analisando as formas de organização institucional, postuladas como o segundo 

parâmetro de constituição dos dois paradigmas, Costa–Rosa (2000) afirma que, no 

modo asilar, os organogramas típicos são piramidais ou verticais; o fluxo de poder é na 

direção ápice-base e essa verticalização dos organogramas imprime a mesma 

configuração às práticas terapêuticas e às relações com os usuários e a população. Estes 

são considerados “objetos inertes e mudos”.  

No modo psicossocial, os organogramas são horizontalizados, subverte-se o fluxo 

de poder anterior no mesmo sentido de todo o movimento de descentralização, 
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participação e controle social da Reforma Sanitária.  Todas as dimensões da instituição 

são colocadas a serviço das práticas de atenção. Há participação da população no poder 

decisório – político (associações de usuários e familiares), instrumentalizada por 

assembléias de usuários, familiares e trabalhadores e outros mecanismos (Costa-Rosa, 

2000).   

Em relação ao terceiro parâmetro - formas de relacionamento com a clientela – 

Costa-Rosa (2000) distingue, no paradigma asilar, um espaço de relação entre loucos e 

sãos, ou, sapientes e ignorantes, ou, seres dotados de razão e seres insensatos. A 

instituição é o local depositário dos problemáticos de uma determinada região. 

Reproduz de forma otimizada as relações intersubjetivas verticais típicas do modo 

capitalista de produção. A instituição é local de tutoria e agenciadora de suprimentos 

para uma população carente. Pressupõe uma estratificação da atenção nos níveis 

primário, secundário e terciário.  

No paradigma psicossocial, a instituição é um espaço de interlocução; o sujeito 

fala, participa de um diálogo, não inquérito, nem monólogo. A instituição é o local de 

fala e de escuta da população; interage com outros dispositivos sociais para dar 

conseqüência a este diálogo com a população. A organização institucional pressupõe a 

integralidade – em relação ao território e ao ato terapêutico.  

Sobre as implicações éticas dos efeitos de suas práticas, o quarto parâmetro, 

Costa-Rosa (2000) afirma que, no modo asilar há uma remoção ou tamponamento dos 

sintomas que resulta em hipertrofia dos “defeitos do tratamento”, como a cronificação e 

a dependência de benzodiazepínicos, entre outros efeitos. A adaptação é a ética que 

caracteriza o modo asilar. Enquanto, no modo psicossocial, há um reposicionamento 

subjetivo em oposição à somente supressão dos sintomas. Reconhece-se, nesse 

paradigma, que o modo capitalista de produção e a ideologia individualizante dificultam 

as relações intersubjetivas horizontais. A ética das práticas psicossociais tem como meta 

a implicação subjetiva e sóciocultural.   

Costa-Rosa (2000) finaliza a sua análise, caracterização e diferenciação do 

Paradigma Asilar e do Psicossocial afirmando que há, necessariamente, uma sintonia 

entre esses quatro parâmetros, ou seja, ou as instituições orientam-se conjuntamente 

pelo Modo Asilar ou pelo Modo Psicossocial. Avanços isolados numa ou noutra área 

não se mantêm se não forem seguidos de transformações mais amplas que abranjam 

esses quatro aspectos da instituição; tenderão a ser atraídos e anulados pela tendência 

dominante. Portanto, não se pode crer que avanços na dimensão técnica se manterão se 
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não compuserem um quadro amplo de transformações, assim como os avanços na 

dimensão política-institucional (como a determinação legal de criação de CAPS e outras 

instituições não hospitalares) se sustentarão sem a correspondente base teórico-prática 

de orientação psicossocial.   

Após essa análise das concepções políticas, ideológicas, teóricas e práticas da 

Reforma Psiquiátrica, no que a distingue ou a contrapõe à assistência psiquiátrica 

hegemônica, retorno à organização política brasileira, especificamente sobre os aspectos 

políticos e de organização da assistência em saúde mental, objetivando apreender 

algumas de suas contradições. 

Ao considerar as diretrizes políticas oficiais para a área de assistência à saúde 

mental no Brasil, a partir dos anos 90, observa-se que se preconiza uma rede 

assistencial, como estratégia de modificação da assistência psiquiátrica centrada no 

hospital psiquiátrico, predominante até então. Analisado, porém, sob uma perspectiva 

concreta, esse discurso assume contornos não tão diferenciados do modelo anterior 

quando se observa, por exemplo, que, nos últimos anos, cerca de 90% dos recursos 

públicos destinados à assistência psiquiátrica foram consumidos pelas internações 

psiquiátricas (Delgado et al, 2001). Essa característica da assistência psiquiátrica, 

contrapondo-se ao modelo apresentado nos documentos oficiais de planificação de uma 

rede diversificada e não excludente de assistência à saúde mental pode ser um indício 

das dificuldades que se colocam entre uma intencionalidade e uma decisão técnico-

política que acarretará modificações no direcionamento de custos e lucros deste setor, 

principalmente considerando-se a presença significativa do setor privado no segmento 

hospitalar psiquiátrico.   

A análise do processo de trabalho em serviços de saúde mental institucionalmente 

orientados pelos princípios da Reforma Psiquiátrica, como a empreendida neste estudo, 

pode ser um outro indicador da magnitude da modificação necessária a se imprimir 

numa rede que tenha por objetivo a superação do modelo médico hegemônico de 

assistência psiquiátrica e das dificuldades que terão que ser enfrentadas na sua 

concretização.  

A dificuldade da ciência psiquiátrica em adequar-se ao paradigma racionalista, 

hegemônico na construção da ciência, foi apontada por Rotelli et al (1990, p. 26) que 

enunciavam a dificuldade deste ramo da ciência em definir e explicar o seu objeto de 

intervenção – a doença mental – assim como em eleger os instrumentos necessários para 

a busca da solução – cura. Apesar dos esforços da ciência psiquiátrica, a “doença 
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mental”, afirmam os mesmos autores, “continua largamente indeterminada e 

indefinida”, o manicômio, seu instrumento central de “tratamento”, presta-se a ser local 

de depósito e ocultamento do sofrimento e miséria, produzidos por uma sociedade que 

se pauta pela racionalidade, mas que não tem “solução racional” para essas “sobras”; 

além do que, “a cronicidade continua a ser (...) o sinal mais evidente da impotência da 

Psiquiatria em alcançar a solução-cura”, nessa perspectiva racional.  

A Reforma Psiquiátrica, considerando esse esgotamento do paradigma 

racionalista, propõe-se a compreender a loucura e o sofrimento psíquico numa 

amplitude muito maior do que a ciência médica a havia reduzido e, conseqüentemente, a 

transformar o sistema de atenção, as instituições e os saberes constituídos sobre esse 

objeto, no cotidiano, por meio das relações intersubjetivas de trabalhadores e usuários 

nos serviços de atenção, nos grupos e coletividades.   

Essa ampliação e complexificação do objeto, instrumentos e finalidade do 

trabalho de saúde mental, deu-se/dá-se, determinada por e determinando uma 

constituição também complexificada de equipe de atenção.   

No modelo assistencial da ciência psiquiátrica, o médico psiquiatra é o 

responsável pelo tratamento, realizado principalmente através do diagnóstico, 

internação, medicação e eletroconvulsoterapia e, os demais profissionais, são atores 

coadjuvantes, subordinados, funcionando como equipe “paramédica”, num processo de 

trabalho que tem por objetivo o controle e/ou a modificação de um comportamento 

alterado, a partir de uma normatividade externa dada por uma sociedade segmentada e 

discriminatória.  

Na Reforma Psiquiátrica, pressupõe-se uma equipe ampliada e complexa (assim 

como o objeto), tanto no que se refere à diversificação de profissões/atuações, quanto de 

possibilidades de “olhares” diferentes e diversificados sobre o objeto de intervenção – 

sujeito que sofre mentalmente – com vistas à produção de vida, ao incentivo à 

sociabilidade e ao desenvolvimento da potencialidade máxima do sujeito/cidadão, no 

seu processo individual de “invenção da saúde”, inserido numa sociedade que almeja 

relações mais justas e solidárias.   

Após essas considerações, numa tentativa de síntese, pode-se admitir que o 

processo de Reforma Psiquiátrica Brasileiro compreende: a) movimentos populares 

organizados no sentido de questionar a função social da psiquiatria, dos hospitais 

psiquiátricos e dos trabalhadores em saúde mental, além de reivindicar direitos dos 

“doentes mentais”; b) políticas nacionais delineadas principalmente a partir dos anos 90, 
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no setor saúde, estabelecendo uma rede assistencial que apresente alternativas à 

internação em hospitais psiquiátricos; c) legislação federal, estadual e municipal que 

garantam um novo modelo assistencial para o atendimento aos problemas de saúde 

mental da população, além da garantia aos portadores de transtornos mentais dos 

direitos de cidadania; e, d) práticas terapêuticas desenvolvidas em serviços extra-

hospitalares de atenção à saúde mental.  

Os movimentos populares caracterizaram principalmente o primeiro movimento 

da trajetória da Reforma Psiquiátrica quando, a partir do final do decênio de 1970, os 

trabalhadores e grupos e/ou entidades de amigos, familiares e usuários de serviços de 

saúde mental, num contexto nacional de questionamento do regime autoritário que 

governava o País, questionavam o papel da Psiquiatria como ciência que disponibilizava 

mecanismos de repressão e controle sociais. A constituição do Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental, como força nacional de oposição às políticas e práticas 

psiquiátricas centralizadas no hospital psiquiátrico, foi o marco mais significativo desse 

momento. Os desdobramentos desse movimento em Associações de Usuários, 

Familiares e Amigos de serviços de saúde mental em várias regiões, principalmente nas 

regiões Sudeste e Sul, podem ser identificados como uma das características desse 

movimento, principalmente nos decênios 1980 e 1990 (Amarante, 1995). O Movimento 

da Luta Antimanicomial, tendo surgido a partir dessa conjuntura de organização popular 

questionadora da psiquiatria, realizou quatro Encontros Nacionais (em 1993, 1995, 1997 

e 1999).  

A partir da movimentação popular e do questionamento das práticas psiquiátricas 

no bojo do questionamento político institucional no País, várias Leis Estaduais foram 

propostas nos Parlamentos Estaduais, com o objetivo de redirecionar a política de 

assistência em saúde mental para um atendimento não excludente, que respeitasse os 

direitos de cidadania dos doentes mentais. A partir de 1992, até o ano de 2002, haviam 

oito Leis Estaduais em vigor4, todas inspiradas no Projeto de Lei Federal de autoria do 

deputado Paulo Delgado e apresentado à Câmara Federal em 1.989. Em todas as Leis 

Estaduais, prevê-se a substituição progressiva da assistência nos hospitais psiquiátricos 

por outros serviços, além de incentivo para os centros de atenção diária, a utilização de 

                                                 
4  Lei Nº 9.716 de 07/08/1992 no Rio Grande do Sul; Lei Nº 5.267 de 07/08/1992 no Espírito Santo; Lei 
Nº 12.151 de 29/07/1993 no Ceará; Lei Nº 11.064 de 16/05/1994 em Pernambuco; Lei Nº 6.758 de 
04/01/1995 no Rio Grande do Norte; Lei Nº 11.802 de 18/01/1995 em Minas Gerais; Lei Nº 11.189 de 
09/11/1995 no Paraná; e, Lei Nº 975 de 12/12/1995 no Distrito Federal.  
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leitos em hospitais gerais, a notificação da internação involuntária e a defesa dos 

direitos das pessoas com transtornos mentais (Brasil, 2002). 

Na Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso foi apresentado um projeto 

de lei sobre a organização da assistência psiquiátrica no Estado e a proteção a pessoas 

portadoras de transtornos psíquicos, em 1993 (Slhessarenko, 1993). Entretanto, a 

proposição desse projeto não representava uma reivindicação de técnicos e/ou usuários 

dos serviços, nem tampouco uma ampla reivindicação popular. Também não 

possibilitou uma mobilização social significativa em torno do assunto, a não ser 

discussões pontuais em encontros técnicos profissionais. Nunca foi submetido à 

Plenária da Assembléia Legislativa.   

O Projeto de Lei Federal Nº 3.657, proposto na Câmara Federal em 1989 pelo 

Deputado Paulo Delgado, conforme referido, “dispõe sobre a extinção progressiva dos 

manicômios e a sua substituição por outros recursos assistenciais, e regulamenta a 

internação psiquiátrica compulsória”. Após uma lenta tramitação na Câmara e no 

Senado Federal, esse projeto básico de autoria do Deputado Paulo Delgado, incluiu 

proposições de substitutivos favoráveis e contrários ao projeto original, sendo aprovada 

a versão final e sancionado pelo Presidente da República em 06 de Abril de 2001, 

denominado Lei Nº 10.216, que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

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

Dessa maneira, “reflete o consenso possível5 sobre uma lei nacional para a Reforma 

Psiquiátrica no Brasil” (Brasil, 2002, p.18). Foi bastante alterado o princípio da 

“extinção progressiva dos manicômios” do projeto original, perdeu-se grande parte da 

sua radicalidade no que se refere à crítica do modelo hospitalocêntrico de assistência e 

delimitou o seu alvo nos aspectos individuais de proteção dos direitos de assistência e 

na regulamentação da internação involuntária.  

Retratando a dinamicidade e a historicidade dos fenômenos sociais, o processo de 

Reforma Psiquiátrica Brasileiro desenvolve uma trajetória que inclui, numa totalidade 

complexa, debates legislativos, movimentos populares, políticas públicas para o setor e 

práticas terapêuticas desencadeadas nessa trajetória. Assim, os debates legislativos 

instaurados nacionalmente em torno do Projeto de Lei Federal Nº 3.657, de autoria do 

Deputado Paulo Delgado (conhecido como “Projeto Paulo Delgado”), possibilitou a 

aglutinação de setores favoráveis à Reforma em vários Estados, originando Leis 

                                                 
5 Grifos meus.  
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Estaduais, políticas estaduais e municipais e o surgimento de entidades de usuários e 

familiares em vários locais do território nacional. Também gerou movimentos 

contrários à Reforma e a organização de entidades com o objetivo de se contrapor às 

mudanças. Por outro lado, a organização popular e o surgimento de novas modalidades 

de atenção (CAPS, Hospital-Dia), instituem-se nessa dinamicidade, gerando debates 

legislativos em regiões específicas, e questionando práticas tradicionalmente instauradas 

pela psiquiatria, como a internação involuntária e o uso de eletroconvulsoterapia (ECT) 

o que, por sua vez, desencadeia políticas locais e estaduais que se orientam para a 

modificação do modelo assistencial.  

Portanto, é nessa perspectiva de “movimento” e de totalidade que compreendemos 

todos os aspectos envolvidos no processo de Reforma Psiquiátrica. Nesse sentido, no 

decênio 1990 e, portanto, em decorrência do momento “institucionalizante” da 

Reforma, conforme a periodização proposta por Amarante (1995), ocorrido a partir do 

decênio 1980, o Ministério da Saúde, utilizando-se do discurso da humanização da 

assistência psiquiátrica, estabelece normas técnicas que definem a política de 

financiamento e regula as práticas de assistência. Analisando a orientação teórico-

conceitual e a efetivação das políticas nacionais desse período, Daúd Jr. (2000, p. 46) 

afirma: 

Fiel à tradição clientelista do Estado brasileiro, o Ministério da 

saúde, ao mesmo tempo em que tenta capturar o discurso antimanicomial, 

promove uma reorientação de sua aliança histórica com os empresários da 

saúde, no sentido da improvável humanização do hospício. Entre 1991 e 

1993, por exemplo, a valorização das práticas manicomiais com dinheiro 

público fez com que os gastos se elevassem [...], enquanto os gastos globais 

com saúde diminuíram acentuadamente no mesmo período. Esta política de 

progressiva valorização dos leitos manicomiais, que persistiu pelo menos 

até 1996, criou o paradoxo da diminuição de leitos com aumento dos gastos 

com internações em hospitais psiquiátricos, fortalecendo o poder econômico 

dos empresários da loucura e, conseqüentemente, o seu poder de pressão 

política contrário à Reforma Psiquiátrica.              

 

Esse modelo de financiamento instaurado pelo Ministério da Saúde, no decênio 

1990, principalmente através das Portarias MS/SNAS Nº 189 de 19/11/1991; MS/SNAS 

Nº 224 de 29/01/1992; MS/SAS Nº 407 de 30/06/1992; MS/SAS Nº 408 de 30/12/1992; 
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MS/SAS Nº 088 de 21/07/1993; MS/SAS Nº 145 de 25/08/1994; e, MS/SAS Nº 147 de 

25/08/1994, manteve a tradição de pagamento por procedimento, além de normatizar as 

condições mínimas de hotelaria e de tratamento dos internos, além dos mecanismos de 

supervisão e avaliação dos serviços hospitalares em psiquiatria (Brasil, 2002; Daúd Jr., 

2000). Em Cuiabá, como abordarei adiante, ao analisar a trajetória local da Reforma 

Psiquiátrica, isso determinou diminuição dos leitos dos hospitais privados conveniados, 

como mecanismo para aumentar a lucratividade dos mesmos, uma concretização do 

paradoxo apontado por Daúd Jr., no seu texto citado anteriormente. 

Esse movimento, claramente contrário às “orientações da sociedade brasileira 

representada na 2ª Conferência Nacional de Saúde Mental (1992), que deliberou pela 

extinção progressiva dos manicômios” (Daúd Jr., 2000, p. 34), pode ser observado desde 

o início do decênio 1990 até 2001, através da comparação entre o investimento de 

recursos públicos em internações psiquiátricas e em serviços de atenção não 

hospitalares. Delgado et al (2001, p. 9), apresentando dados para subsidiar a discussão e 

deliberações da 3ª Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em dezembro de 

2001, afirmam que nos últimos anos observa-se a “permanência de uma proporção de 

gastos absurdamente desproporcional, em que cerca de 90% dos mesmos ainda se 

dirigem para o pagamento de internações psiquiátricas em hospitais especializados”.  

Também no Temário da 3ª Conferência, constata-se que há  

um inegável descompasso entre a acumulação política – leis estaduais, lei 
federal, movimento social – em favor da reforma e o percentual de gastos dos 
diversos níveis do Sistema Único de Saúde (SUS), sobretudo no nível central, 
com os serviços e ações substitutivas ao hospital psiquiátrico, [situação que 
exige aprofundamento para a sua superação, pois], o financiamento é um dos 
principais determinantes da consolidação do processo de mudança (Brasil, 
2001a, p.25). 
     
A Reforma Psiquiátrica, portanto, constituiu-se inicialmente pela crítica à 

conjuntura nacional do sistema de saúde mental e, principalmente, como uma crítica 

estrutural à "instituição" psiquiatria. Como processo histórico, insere-se numa totalidade 

complexa e dinâmica, determinada pelos processos sociais regionais e nacionais, a partir 

do decênio 1980 até a atualidade. Esse processo é continuamente atravessado pelas 

forças contraditórias que o constituem. A trajetória desse processo é irregular, não 

apresenta uma perspectiva de “evolução”, seja no sentido cronológico, seja no sentido de 

amplitude. Portanto, trata-se de um “movimento” marcado pela historicidade própria de 

cada local/região e de seus respectivos processos sociais. Nesta tese, analiso o processo 
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de trabalho no contexto da Reforma Psiquiátrica em Cuiabá, compreendendo-o nesta 

perspectiva de singularidade; buscando identificar, através das suas dimensões concretas 

locais, as suas determinações teórico-conceituais, técnico-políticas e de organização 

social específica.   
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1.3 -  Procedimentos  
 

Para a análise do processo de trabalho optei pela abordagem qualitativa – “estudo 

de caso” realizado a partir de análise documental, observação e entrevista. A pesquisa 

social é essencialmente qualitativa, à medida que se preocupa com um nível de 

realidade que não pode ser apenas quantificado: “ela trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, [...] que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis”  (Minayo, 1994, p.21). Entretanto, não se 

elimina a necessidade de quantificação dos dados necessários para o conhecimento da 

realidade posto que a análise qualitativa não prescinde de dados quantitativos.  

 

1.3.1 - Coleta dos dados 

 
 Ao apresentar os procedimentos para a "coleta" dos "dados" desse estudo, 

ressalto dois aspectos relacionados à sua compreensão. O primeiro refere-se ao fato de 

que as fases de coleta e análise dos dados, que são apresentadas separadamente, não 

podem ser, na prática, assim consideradas; ou seja, constituem um processo único na 

pesquisa qualitativa, que deve ser compreendido em interação dinâmica que se 

retroalimenta constantemente (Triviños, 1994; Minayo, 1994). O segundo, refere-se à 

compreensão do termo "dados" que contêm, devido à sua denominação na linha 

positivista de pesquisa, uma interpretação de algo que "pode ser medido, quantificado, 

o que está aí, fora de nossa consciência, como uma coisa"  (Triviños, 1994, p. 141). 

Saliento, portanto, a compreensão de uma forma diferenciada desta apontada acima; 

todas as informações sobre o processo de trabalho das equipes de saúde mental no 

contexto da Reforma Psiquiátrica em Cuiabá, compreendidas na sua historicidade e 

analisadas de acordo com os objetivos traçados e as "balizas" teóricas apontadas, 

compuseram os "dados" desta pesquisa.  

Todos as ações relacionadas à coleta e análise dos dados foram pautadas pela 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e pelas Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo Seres Humanos do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/ Universidade de São Paulo. A 

coleta de dados foi iniciada somente após o parecer favorável do Comitê de Ética em 
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Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP (Anexo 1) e mediante a 

assinatura do Termo de Consentimento de cada um dos participantes (Anexo 2).  

 

 Os locais   

 A coleta de dados foi realizada no Ambulatório de Saúde Mental do Centro de 

Especialidades Médicas de Cuiabá, nas Policlínicas do bairro Planalto e do bairro 

Coxipó e no Ambulatório, Hospital-Dia e CAPS para Dependentes Químicos do Centro 

Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) Adauto Botelho. 

  

 Os participantes 

Os participantes foram clientes/usuários e familiares e todos os profissionais com 

formação universitária – enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, 

fisioterapeutas e professores de educação física – lotados e em atividade nos locais 

indicados e considerados nas suas relações de assistência à clientela e de trabalho em 

equipe. Os profissionais de nível médio não foram objeto de estudo nesta tese, embora 

haja, no decorrer da análise, algumas referências pontuais aos mesmos.  

A análise do processo de trabalho das equipes, nos locais estudados, foi realizada 

mediante observação e entrevista com profissionais, na sua dinâmica de assistência à 

clientela e de trabalho em equipe. Para a compreensão da dinâmica assistencial, foi 

considerada a inserção dos profissionais na estrutura organizacional de cada local, 

entrevistados os próprios profissionais e diretores e/ou gerentes desses locais, bem 

como clientes/usuários e familiares. Durante todo o processo de coleta dos dados, as 

relações inter-profissionais foram observadas, buscando-se evidenciar as formas de 

inter-relação entre os profissionais e as dinâmicas de interação nas rotinas dos serviços. 

Com a finalidade de analisar o quadro geral de referência política da área de saúde 

mental, foram entrevistados os Coordenadores Municipal e Estadual de Saúde Mental6, 

bem como realizadas consultas a documentos. 

Foram entrevistadas 49 pessoas, sendo 27 profissionais componentes das equipes 

de atenção à saúde mental; 12 usuários e/ou familiares de usuários desses serviços de 
                                                 
6  Os técnicos responsáveis pela saúde mental na Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso e na 
Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá não tinham a denominação de “coordenadores”. Na SES/MT 
denominava-se  “Responsável pela Área Técnica de Saúde Mental”, subordinado à Gerência de 
Programas Especiais. Na SMS/FUSC, não havia nenhuma designação oficial para esta função, que não 
constava do organograma desta Secretaria, embora existisse um profissional assumindo a função de 
coordenação, portanto, considerou-se aqui o exercício da atividade efetivamente realizada, nos dois 
locais, uma vez que ambos assumiam essa função nos respectivos níveis municipal e estadual.     
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atenção, objeto da atenção dos profissionais escolhidos, aleatoriamente, 2 em cada 

local; 2 Coordenadores de Saúde Mental, Municipal e Estadual e 8 diretores ou gerentes 

das instituições.  

Para efeito de apresentação dos dados, ao referenciar trechos de entrevistas 

considerados importantes para a análise, sem identificar os sujeitos entrevistados, foi 

adotado o procedimento de identificar numericamente os entrevistados. Assim, os 

profissionais foram identificados como profissional nº 1, nº 2 e assim, sucessivamente, 

até o número 27; os Coordenadores, Diretores e /ou Gerentes das instituições serão 

identificados como dirigente nº 1, nº 2 e assim, sucessivamente, até o número 10; e, os 

Usuários, igualmente como usuário nº 1, nº 2 e assim, sucessivamente, até o número 12. 

Igualmente, a transcrição de registros de observação foi feita considerando uma 

seqüência numérica: Serviço nº 1, nº 2 e assim, sucessivamente, até o número 6. A 

seqüência numérica foi atribuída aleatoriamente, tanto para as entrevistas como para os 

serviços. 

 

O período 

A coleta de dados foi realizada no período de Agosto de 2001 a Fevereiro de 

2002. No mês de Agosto de 2001, visitei os seis locais da pesquisa, identifiquei-me 

perante os diretores/gerentes das instituições e solicitei autorização para apresentar-me 

às equipes profissionais dos respectivos locais. Esse contato preliminar à coleta de 

dados possibilitou uma reaproximação com as instituições, uma vez que, como já foi 

afirmado anteriormente, eu já possuía vínculos pessoais e profissionais com os 

profissionais e com as instituições/objeto desta pesquisa, com o objetivo de esclarecer 

sobre a minha atividade atual e de sinalizar para breve, após a aprovação pelo Comitê 

de Ética da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP (ocorrida em 19/09/2001, 

conforme anexo 1) o início da coleta dos dados desta pesquisa.  

Uma vez aprovado o projeto de pesquisa pelo referido Comitê de Ética, dei início 

à coleta de dados propriamente dita, inicialmente no CIAPS Adauto Botelho. Nos 

meses de Setembro e Outubro foram feitas as observações e entrevistas no 

Ambulatório, Hospital-Dia e CAPS para Dependentes Químicos do CIAPS Adauto 

Botelho. Nos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro foram realizadas as observações 

e entrevistas no Ambulatório da Policlínica do Coxipó, da Policlínica do Planalto e do 

Centro de Especialidades Médicas de Cuiabá, sendo suspensas as atividades no período 
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de 20 de dezembro a 05 de Janeiro. Foram utilizadas, em média,  40 horas para a 

realização da observação em cada local.  

Adotei como padronização na coleta de dados a realização de um primeiro 

período (aproximadamente uma semana em cada local) de observação assistemática, em 

seguida dei seqüência à atividade de observação sistemática e, simultaneamente, 

agendei as entrevistas com os profissionais, usuários e/ou familiares. Assim, ao término 

do período de observação em cada local, também estava praticamente encerrada a coleta 

de dados. Algumas entrevistas não foram possíveis de ser realizadas nesses períodos, 

por exemplo, com profissionais que se ausentaram por licença, férias e foram então 

realizadas após, no mês de Fevereiro. As entrevistas com os gerentes/diretores das 

instituições ocorriam após o término do período de observação e entrevistas em cada 

local. Após a realização de todas as entrevistas e, ao término das observações, foram 

realizadas as entrevistas com os coordenadores Municipal e Estadual de Saúde Mental. 

Devido às relações profissionais e pessoais antecedentes à pesquisa, não observei 

dificuldades de aproximação e de aceitação durante o período de coleta dos dados em 

nenhum dos locais. Situações raras de recusa de participação foram observadas entre 

usuários, especificamente em situações de atendimento de dependência química de 

drogas ilícitas, devido à necessidade de identificação pessoal no Termo de 

Consentimento. Todas elas foram respeitadas.    

 

As técnicas 

A coleta de dados, conforme já foi referido, foi realizada através de entrevistas, 

observações e análise de documentos. 

A entrevista é uma técnica de coleta de dados utilizada com muita freqüência em 

pesquisas sociais e consiste numa interação social onde uma das partes busca coletar 

dados e a outra se apresenta como fonte de informação.  Numa entrevista busca-se 

dados referentes ao que  “as pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou desejam, 

pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das suas explicações ou razões a 

respeito das coisas precedentes” (Gil, 1994 p.113).  

Minayo (1994, p.109), ao considerar a entrevista como um importante 

instrumento de coleta de informações nas Ciências Sociais, chama a atenção para o fato 

de que  

a fala [pode] ser reveladora de condições estruturais, de sistemas de 
valores, normas e símbolos (sendo ela mesma um deles) e ao mesmo tempo 
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ter a magia de transmitir, através de um porta-voz, as representações de 
grupos determinados, em condições históricas, sócio-econômicas e culturais 
específicas.  
 
Foi acreditando nessa possibilidade da comunicação oral, mediante a entrevista, 

que utilizei a mesma como instrumento de coleta de dados. Considero também que cada 

momento de entrevista é único, não podendo haver duas situações de entrevista iguais, 

nem com os mesmos sujeitos, nem sobre o mesmo tema, em épocas diferentes; e, 

portanto, cada entrevista possui uma dinâmica e repercussão única entre 

entrevistado/entrevistador (Minayo, 1994).  

A interação entrevistador/entrevistado, na pesquisa científica, guarda algumas 

especificidades que considero importante destacar para que possam ser adequadamente 

enfrentadas no transcorrer da pesquisa. A primeira pode ser referida à posição de 

desigualdade entre os dois atores, que reproduz a divisão social do trabalho na 

sociedade capitalista: o pesquisador é quem determina o tema, os objetivos, dirige a 

entrevista, detém, portanto, uma situação de poder em relação ao sujeito pesquisado 

que, por sua vez, "produz material que será posteriormente explorado" (Minayo, 1994, 

p.114). Portanto, mesmo que o pesquisador utilize de recursos que atenuem essa 

desigualdade, trata-se de uma concessão e essa situação deve compor o esquema de 

análise do estudo, deve ser considerada no contexto das relações sociais que se analisará 

ao discutir o fenômeno. 

Um segundo aspecto refere-se à pessoa do entrevistado, à sua inserção no grupo/ 

instituição pesquisada e ao funcionamento desse grupo/instituição. Em qualquer 

situação, existirá sempre algum nível de controle sobre as informações levantadas. 

Quanto mais coeso e integrado for o grupo, mais controle exercerá sobre cada membro, 

para que o mesmo não revele os "bastidores da realidade" estudada. Quanto mais 

dificuldade houver na integração grupal e/ou quanto mais marginal ou deslocado o 

membro se perceber em relação ao grupo, mais revelará sobre esses "bastidores". 

Portanto, pode-se compreender a situação de entrevista como um momento que 

reproduz a dinâmica das relações sociais marcadas pelo conflito; é uma situação que 

joga simultaneamente "luz e sombra" sobre um fenômeno e é nessa perspectiva que a 

utilizei (Minayo, 1994).  

Neste estudo, conforme mencionado anteriormente, os pesquisados eram pessoas 

integrantes do meu círculo de relações profissionais e/ou pessoais e os serviços nos 

quais se dava o trabalho dos profissionais também eram conhecidos e faziam parte da 
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minha vida profissional. Portanto, esses aspectos e outros, de caráter subjetivo, foram 

enfrentados - assumidos e analisados - visando à objetivação dos dados coletados. 

A entrevista semi-estruturada foi o tipo utilizado para a coleta de dados junto aos 

profissionais que compõem as equipes de saúde mental, aos usuários e familiares, 

coordenadores dos serviços e Coordenadores Municipal e Estadual de Saúde Mental. 

Triviños (1994, p.146)  a descreve como  

aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
hipóteses que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo 
campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à 
medida que se recebem as respostas do informante. 

  
 Utilizei como roteiros norteadores das entrevistas o Anexo 3 - Roteiro para 

entrevista com profissionais das equipes; Anexo 4 - Roteiro para entrevista com 

usuários e familiares; Anexo 5 - Roteiro para entrevista com coordenadores dos serviços 

e, Anexo 6 - Roteiro para entrevista com Coordenador Municipal e Estadual de Saúde 

Mental.  

O roteiro de entrevista teve a função de orientação, ajudando a acompanhar o 

depoimento e a guiar as questões que deveriam ser abordadas sem, entretanto, servir de 

“camisa de força”, que obrigasse a cumprir uma ordem rígida ou impedir a emergência 

de dados não previstos no roteiro. Foram consideradas todas as etapas prévias 

necessárias a cada entrevista - contato com os pesquisados, esclarecimentos sobre a 

pesquisa, agendamento da entrevista - e, durante a sua realização, formulou-se 

preferencialmente questões do tipo descritivas e explicativas.   

As entrevistas foram gravadas e, ao término de cada uma, procedeu-se à sua 

transcrição. 

Triviños (1994, p. 153) afirma que observar é diferente de olhar e,  

observar um "fenômeno social" significa, em primeiro lugar, que 
determinado evento social, simples ou complexo, tenha sido abstratamente 
separado de seu contexto para que, em sua dimensão singular, seja estudado 
em seus atos, atividades, significados, relações, etc. Individualizam-se ou 
agrupam-se os fenômenos dentro de uma realidade que é indivisível, 
essencialmente para descobrir  seus aspectos aparenciais e mais profundos, 
até captar, se for possível, sua essência numa perspectiva específica e 
ampla, ao mesmo tempo de contradições, dinamismos, de relações, etc.  

 

Paralelamente à coleta de dados através das entrevistas, foram realizadas 

observações do processo de trabalho das equipes, nas instituições. Pelo fato de ser uma 

pesquisa de campo optou-se pela observação participante onde tivemos o objetivo de 
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captar uma variedade de situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de 

perguntas.  

Segundo Cruz Neto (1994), na observação participante tem-se, num pólo, a 

participação plena, caracterizada por um envolvimento por inteiro do pesquisador em 

todas as dimensões de vida do grupo; noutro, observa-se um distanciamento total de 

participação da vida do grupo, tendo como prioridade somente a observação. Ainda 

conforme o mesmo autor, existem variações da técnica, como por exemplo o 

desempenho, por parte do pesquisador, do papel de participante observador. Isto foi 

traduzido no acordo entre a pesquisadora e os grupos estudados no sentido de a relação 

restringir-se ao tempo de duração da pesquisa de campo.  

As considerações feitas anteriormente sobre a utilização da entrevista como 

instrumento de coleta de dados, no que se relaciona à impossibilidade de "neutralidade" 

do observador/ pesquisador e das relações subjetivas do pesquisador/ observador em 

relação às pessoas e grupos observados, são aqui também pertinentes: o marco teórico e 

as categorias analíticas inerentes a ele, direcionaram a observação (assim como a 

entrevista), entretanto, o objeto foi explorado/observado em todas as dimensões 

possíveis ao pesquisador, para que, a partir desses dados, fossem apreendidas as 

categorias empíricas a serem analisadas.  

A observação foi realizada após "negociação" com os participantes envolvidos - 

pesquisadora e pesquisados - e agendada conforme dias e períodos de disponibilidade 

de ambos, levando-se também em conta a necessidade de observação do processo de 

trabalho das equipes de forma ampla. Triviños (1994) denomina esse processo de 

escolha e definição dos dias e jornadas de trabalho necessárias para a compreensão do 

fenômeno em sua relação com o contexto de amostragem de tempo.  

O Roteiro para Observação (Anexo 7) direcionou a utilização da técnica. As 

anotações das observações tiveram caráter descritivo (local, atores, atividades, atitudes, 

comportamentos e diálogos) nas quais se explorou todas as situações com o máximo de 

detalhamento; e caráter reflexivo, referente às indagações, correções e interpretações do 

próprio pesquisador a respeito dos fatos observados, entretanto, breves e à margem das 

descrições.  As observações foram registradas em um diário de campo à medida que 

eram realizadas e, diariamente, eram digitadas em arquivo informatizado. 

Muitas das situações observadas foram vivenciadas envolvendo e mobilizando 

importantes conteúdos afetivos – constrangimento, indignação, revolta, incompreensão, 

entre outros. A imersão no universo pesquisado gerou profundas marcas emocionais e 
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desencadeou reações de expressão freqüentes de sofrimento e, raras vezes, de alegria. 

Por me inserir no universo pesquisado não só como pesquisadora e não só neste 

momento da pesquisa, mas como agente – pessoal, profissional, social – que participa 

desse processo muitas vezes identificado como desumano, cruel e ilógico percebi-me, 

muitas vezes envolta por sentimentos aflitivos de co-responsabilidade e de impotência. 

O enfrentamento dessas situações teve de ser estabelecido tanto no plano pessoal - e aí 

se contam as importantes relações de amizade, de carinho e de cumplicidade 

encontradas - e no plano teórico-metodológico. Neste, concretiza-se a afirmação de que 

a construção científica é sempre comprometida socialmente. Assim, a objetivação das 

situações observadas com vistas à construção dessa pesquisa, não pôde se dar no plano 

da neutralidade, mas no do comprometimento com a mudança.       

Na perspectiva da pesquisa positivista, a análise documental  é aquela levada a 

efeito a partir de documentos escritos, sobretudo oficiais, e o papel do pesquisador 

reside em extrair deles tudo o que contêm, de forma “objetiva”, não lhes acrescentando 

nada.  O documento falaria por si e o pesquisador se manteria “neutro”, “sem 

preconceitos” (Vieira et al, 1989). 

Como já afirmado anteriormente, não considero possível a “neutralidade” do 

pesquisador no processo de pesquisa e, portanto, para a análise documental é necessário 

que se faça as indagações adequadas: a contextualização do documento, da intenção do 

agente histórico presente no documento e da intenção do pesquisador ao analisar este 

documento. 

Foram estudados os documentos relacionados ao processo de trabalho das equipes 

nas instituições: escalas, manuais de normas, rotinas e procedimentos, relatórios 

estatísticos de produtividade dos serviços, quadros de funcionários e horários de 

trabalho, bem como dados dos prontuários dos pacientes e também relatórios de 

produtividade dos profissionais (Registro de Ocorrência Ambulatorial - ROA; 

Atendimento de Vigilância Epidemiológica, Imunização e Atos Não-médicos - 

AVEIANM), livros de anotações diárias, de agendamento do atendimento, além de 

cartazes e documentos de orientação fixados em murais direcionados para o público.   

Também foram analisados documentos dos arquivos da Secretaria de Estado da 

Saúde de Mato Grosso; da Fundação de Saúde de Cuiabá/ Secretaria Municipal de 

Saúde de Cuiabá, além de Atas e Resoluções do Conselho Estadual de Saúde de Mato 

Grosso e do Conselho Municipal de Saúde de Cuiabá, buscando a identificação de todos 

os dados referentes à assistência de saúde mental oferecida em Cuiabá e no Estado de 
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Mato Grosso a partir de 1975, data em que foi criada a Coordenação de Saúde Mental 

no Estado de Mato Grosso, até 2001. Procedeu-se ao levantamento e estudo de leis, 

projetos, programas, portarias, relatórios e demais documentos escritos relacionados à 

saúde mental, no Município de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso e no Brasil, no 

período considerado.   

Para a execução dos procedimentos de coleta de dados em todos os locais foram 

seguidos os preceitos éticos relacionados: comunicação prévia e formal, 

esclarecimentos sobre o estudo, consentimento formal de todas as pessoas envolvidas, 

garantia de sigilo e anonimato das pessoas envolvidas.    

 

 

1.3.2 - Análise dos dados 

   

  A análise dos dados “tem por objetivo organizar e sumariar os dados de tal 

forma que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para 

investigação” (Gil, 1994 p.166). 

 Considerando a característica da pesquisa proposta, não foi previsto um esquema 

rígido e fechado de análise e interpretação. Para a execução desta fase, entendida não 

como um momento estanque ao final do processo de investigação mas como parte 

intrínseca da coleta de dados, da revisão da literatura e do relatório final, 

retroalimentando todo o processo, seguiu-se alguns balizamentos propostos pelo marco 

teórico, numa adaptação da técnica da triangulação (enfoque do fenômeno a partir de 

três ângulos), proposta por Triviños (1994). Essa técnica prevê a organização dos dados 

coletados, tendo-se em vista três aspectos de relação com o objeto: 

1. Processos e produtos centrados nas equipes: organização dos dados das entrevistas e 

observações, destacando-se os aspectos relacionados à caracterização das instituições 

e da força de trabalho nas mesmas; organização do trabalho das equipes nas 

instituições; modalidades de cuidado/ assistência desenvolvida pelas equipes de 

saúde mental; características do trabalho desenvolvido pela instituição e percepções 

dos profissionais sobre o trabalho.  

2. Elementos produzidos no contexto institucional: exame dos documentos internos 

(normas, rotinas, manuais de procedimentos, escalas, prontuários, livros de registro/ 

anotações do serviço)  e externos (produção científica da área de saúde mental, leis, 
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projetos, programas e políticas relacionadas à assistência em saúde mental); dados 

estatísticos dos serviços/ atendimentos.  

3. Processos e produtos originados pela estrutura sócio-econômica e cultural do 

macroorganismo social no qual estão inseridos os participantes: dados relacionados 

ao modo de produção, sua especificidade no contexto nacional; dados 

demográficos e sociais regionais e nacionais.  

A partir das categorias analíticas implícitas no marco teórico - Processo de 

trabalho, Reforma Psiquiátrica, Processo de desenvolvimento político-econômico 

estadual e municipal – buscou-se identificar, na análise dos dados, as categorias 

empíricas que, inicialmente, foram compreendidas como a assistência desenvolvida nos 

locais estudados e a dinâmica do trabalho nas equipes.   

Minayo (1994), adotando o método de interpretação dialética destaca dois níveis 

que necessitam ser abordados ao se eleger essa perspectiva de análise: Primeiro, o que 

se define no projeto e que consta de: a) contexto sócio-econômico e político do objeto; 

b) inserção histórica do objeto no modo de produção; c) processo histórico da política 

de saúde mental; e, d) instituições de saúde mental. O segundo momento interpretativo 

é o da reconstrução abstrata - no pensamento - do fenômeno, buscando identificar as 

suas múltiplas determinações para, depois, reinserí-lo em sua realidade e em sua 

totalidade - o concreto pensado  (Andery et al, 1999).  

Para a operacionalização desses dois níveis ou momentos interpretativos, Minayo 

(1994) propõe os seguintes passos, que foram adotados nesta pesquisa, dos quais os 

dois primeiros são resultado de uma "inflexão ao material empírico", ainda que o marco 

teórico nunca esteja ausente. 

1. Ordenação dos dados: trata-se da confecção de um panorama horizontal das 

descobertas, obtido através da transcrição das entrevistas, da descrição das 

observações, da leitura de todos os relatos e documentos e uma preliminar 

organização dos dados segundo uma ordem cronológica. 

2. Classificação dos dados: leitura "flutuante", exaustiva de todo o material visando à 

identificação das categorias empíricas que devem ser confrontadas com as 

categorias analíticas; constituição de um ou vários conjuntos de informações, 

segundo a característica própria da descrição dos dados; leitura "transversal" de 

cada conjunto; identificação nesta leitura dos temas relevantes; classificação dos 

temas segundo sua referência às variáveis analíticas e/ou empíricas.  
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3. Análise final: Identificar, no material empírico, as significações e pertinências  que 

uma época histórica específica e uma classe social lhe atribuem. Trata-se do 

movimento do empírico para o teórico e vice-versa.        

A análise sempre esteve orientada pelo marco teórico, visando ao alcance dos 

objetivos através do movimento entre concreto/abstrato; concreto/pensado; 

totalidade/partes; totalidade reconstruída. E culminou num conhecimento aproximado e 

provisório sobre o objeto pesquisado, limites esses relacionados aos aspectos 

individuais do pesquisador e aos limites próprios de um trabalho científico.    
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