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RESUMO 
 
 
O objetivo da presente monografia é analisar a relação das mulheres com a saúde mental na 
provisão de cuidados a pacientes com transtorno mental e a construção do cuidar sob a 
perspectiva social. Estudos recentes apontam a mulher como pilar fundamental nas relações 
sociais extra hospitalares dos serviços psiquiátricos. A intervenção feminina nesse campo 
apresenta-se como complementar às intervenções profissionais. Parte-se da premissa de que o 
cuidado é um pilar estruturante da sociedade contemporânea. Para discutir o cuidado a 
pacientes com transtornos mentais, situamos a abordagem no contexto da Política Nacional de 
Saúde do Sistema Único de Saúde tendo como mote a descentralização político administrativa 
e a desinstitucionalização, que teve como resultado a luta histórica antimanicomial. O recorte 
de gênero foi adotado, pois se mostrou inexorável, haja vista a herança marcante do 
patriarcado cuja consequência foi a delimitação de papéis sociais em função do gênero e da 
condição dos atores, onde o ser mulher parece determinar, por antecipação, o papel e o lugar 
da mulher: em casa, cuidando da casa, do marido, da família, das crianças, da  comida, da 
roupa, dos idosos, dos doentes e muitas vezes até dos vizinhos. Assim, a construção do 
cuidado seria impossível sem o sujeito decisivo que dá vida e materialidade a esse ato tão 
singelo e tão indispensável à reprodução tanto biológica como social: a mulher. Esse sujeito 
precisa ser abordado no plural, pois nas sociedades contemporâneas, assim como naquelas do 
passado, elas, as mulheres, têm papel determinante na reprodução social. O interessante é que 
nosso estudo aponta para o fato de que, ironicamente, quase ninguém se preocupa com elas, 
mesmo na esfera privada e familiar. O dado marcante é que o cuidado hoje, no âmbito da 
saúde, é realizado majoritariamente por mulheres na esfera doméstica e nas demais esferas, 
como aquela da circulação com o paciente em busca de exames, diagnósticos, 
acompanhamentos e leva e traz para as instituições de cuidados diários como clinicas e 
“hospitais dia”.  A pesquisa é de caráter teórico e analítico sendo composta por dados 
quantitativos e qualitativos por oferecerem juntos maiores possibilidades de análise do tema. 
Para a estruturação do trabalho foi necessário o resgate histórico por meio de pesquisa 
bibliográfica, analise documental e leitura criteriosa de estudos anteriores sobre este mesmo 
tema. Espera-se com este estudo oferecer maior visibilidade aos processos que envolvem o 
cuidado extra hospitalar, tendo em vista os desafios econômicos e sociais postos em cada 
conjuntura e em cada cenário. Espera-se também que os resultados da pesquisa possam 
oferecer subsídios a estudantes, profissionais e demais atores envolvidos com a Política 
Nacional de Saúde Pública para uma intervenção social mais efetiva e emancipadora. 
 
Palavras chave: Serviço Social, Mulheres, cuidado, “Care”, Saúde Mental. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
RESUMEN 

 
 
El propósito de este trabajo es analizar la relación de las mujeres con la salud mental en la 
prestación de atención a los pacientes con trastornos mentales y la construcción de la atención 
bajo el punto de vista social. Estudios recientes apuntan a la mujer como un pilar esencial en 
los hospitales de más relaciones sociales de los servicios psiquiátricos, teniendo 
suplementario a las intervenciones profesionales. Comienza con la premisa de que la atención 
es un pilar estructural de la sociedad contemporánea. Para hablar sobre la atención a los 
pacientes con trastornos mentales, situar el enfoque en el contexto de la Política Nacional de 
Salud del Sistema de Salud con el lema descentralización política administrativa y la 
desinstitucionalización, lo que resultó en la lucha histórica contra el asilo. Se aprobó el recorte 
de género, ya que resultó ser inexorable, dado el notable legado del patriarcado cuya 
consecuencia fue la división de roles sociales basadas en el género y la condición de los 
actores, donde una mujer parece determinar, por adelantado, el papel y el lugar de la mujer: en 
el hogar, el cuidado de la casa, el marido, la familia, la comida, la ropa, los ancianos, los 
enfermos y a veces incluso vecinos. Por lo tanto, la construcción de la atención sería 
imposible sin el hombre decisivo que da la vida y la materialidad de este acto tan simple y tan 
indispensable tanto para la reproducción biológica y social: la mujer. Este tema debe ser 
abordado en el plural, como en las sociedades contemporáneas, así como las del pasado, estas 
mujeres tienen papel decisivo en la reproducción social. Lo que es interesante es que nuestros 
estudio señala el hecho de que, irónicamente, casi nadie se preocupa por ellos, incluso en la 
esfera privada de la familia. El hecho es que hoy la atención en materia de salud se lleva a 
cabo en su mayoría por las mujeres en el ámbito doméstico y en otros ámbitos como el de la 
circulación a la paciente para la exploración, diagnóstica, seguimientos y unidades desde y 
para las instituciones de asistencia diaria, tales como clínicas “día Hospitales”. La 
investigación es de carácter teórico y analítico que se compone de los datos cuantitativos y 
cualitativos, ofreciendo junto tema principal de las posibilidades de análisis. Para estructurar 
era necesario el trabajo de rescatar la historia a través de búsqueda en la literatura, la revisión 
de documentos y una cuidadosa lectura de los estudios anteriores sobre el mismo tema. Se 
espera que este estudio ofrece una mayor visibilidad a los procesos relacionados con el 
hospital más cuidado, teniendo en cuenta los retos económicos y sociales que plantea en cada 
momento y en cada escenario. También se espera que los resultados de la búsqueda puedan 
ofrecer subsidios a estudiantes, profesionales y otras partes interesadas con la Política 
Nacional de Salud Pública para la intervención social más eficaz y emancipadora. 
 
Palabras clave: Trabajo Social,  Mujeres, Cuidado, Salud Mental. 
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1 INTRODUÇÃO 
  
       O presente estudo tem por objetivo analisar o provimento de cuidados a pacientes com 

transtornos mentais no contexto da reforma sanitária e da desinstitucionalização manicomial. 

Parte-se do pressuposto e da constatação empírica de que esse tipo de cuidados, considerando-

se o caráter patriarcal da sociedade brasileira, é realizado, sobretudo, por mulheres na 

condição de membros e/ou chefes de família na esfera doméstica.  

      O interesse pela temática surgiu a partir da realização do estágio supervisionado curricular 

I e II do curso de Serviço Social, realizado no CAPS-AD (Centro de Atenção Psicossocial 

Álcool e outras Drogas) situado na região administrativa de Sobradinho II1 durante o segundo 

semestre de 2013 e primeiro semestre de 2014. Durante o processo de formação e intervenção 

no âmbito do respectivo estágio, várias questões concernindo o provimento de cuidados e 

atreladas a questões do gênero foram postas como demandas ao serviço social. Tais questões 

tinham como pano fundo a esfera da família e colocavam em evidência o papel das mulheres 

enquanto cuidadoras e principais provedoras de cuidados, tanto à família em geral, como 

especificamente às famílias com pessoas em processo de tratamento de transtornos mentais 

ocasionados pelo uso de drogas. 

      A Política de Saúde Mental brasileira emprega o modelo pioneiro pós reforma psiquiátrica 

dos serviços de saúde mental com vistas ao fortalecimento dos vínculos familiares e à redução 

do adoecimento familiar. Entende-se que não só o paciente necessita dos serviços de 

assistência em saúde, mas também as pessoas que o acompanham e tomam para si o papel de 

cuidadoras. 

      Usa-se o termo cuidadoras no feminino porque a história da sociedade brasileira tem 

mostrado que as mulheres têm enfrentado desafios duplos no sentido de arcar com a 

responsabilidade do provimento de cuidados familiares em geral, e de cuidados especiais, em 

casos de doenças e incapacidade de exercício da autonomia plena por parte dos membros da 

família. Observa-se, deste modo, que o debate sobre gênero, família e saúde mental é 

importante por colocar em pauta a desigualdade de gênero e seus efeitos negativos sobre as 

mulheres, bem como a forma como tais desigualdades se manifestam na esfera doméstica e no 

                                                             
1Centro de Atenção Psicossocial – CAPS: Os CAPS são instituições destinadas a acolher os pacientes com 
transtornos mentais, estimular sua integração social e familiar, apoiá-los em suas iniciativas de busca da 
autonomia, oferecer-lhes atendimento médico e psicológico. Sua característica principal é buscar integrá-los a 
um ambiente social e cultural concreto, designado como seu território, o espaço da cidade onde se desenvolve a 
vida quotidiana de usuários e familiares.  
http://portalsaude.saude.gov.br/ 
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processo do cuidado que envolve gerações de mães, filhas, irmãs e avós que tomam para si o 

papel de cuidadoras nos serviços psiquiátricos extra-hospitalares, ou seja, na esfera doméstica 

(Pegoraro e Caldana, 2008, p.87-89). 

      O conceito de família aqui trabalhado é o conceito proposto por Mioto que concebe a 

família como o espaço das “relações e negociações que se estabelecem entre seus membros, 

entre seus membros e a sociedade e entre a sociedade e outras esferas tais como Estado, o 

mundo do trabalho e o mercado” (Mioto, 2010, p.163). Portanto parte-se do pressuposto que 

as mulheres, e especialmente as mulheres chefes de família, são os principais sujeitos na 

esfera do cuidar ou na produção e no provimento dos cuidados. 

      O estudo também apresenta um histórico das origens mais longínquas das bases teóricas 

oferecidas por teóricos, médicos e cientistas sociais sobre a questão da saúde mental, no 

sentido de mostrar como o conceito de loucura perpassa a história das sociedades como um 

tema ora tabu, ora místico e ora empírico, deixando à margem a necessidade de se contemplar 

a subjetividade do paciente. 

      Os estudos sobre saúde mental na área do Serviço Social ainda se mostram raros quanto às 

publicações e debates e essa raridade se torna ainda maior quando se busca o recorte de 

gênero. O debate sobre a divisão dos sexos no amparo aos padecidos de transtorno mental tem 

sido atribuição designada quase que exclusivamente à mulher, provavelmente pela herança e 

pela presença de influencias do patriarcado que ainda deixam ranços nestes tempos ditos 

“modernos”, onde a opressão das mulheres nas diversas esferas ainda se faz notar: nas 

relações de trabalho, nas relações familiares e de afeto e nas relações sociais em geral, que 

embora sejam uma das principais bases para se obter a emancipação enquanto indivíduo e 

enquanto ser social, são atravessadas por fatores de ordem econômica, social e estrutural. 

       O movimento histórico, em especial o movimento feminista, tem claramente ajudado a 

impulsionar a mulher, tentando igualar seus direitos em relação aos dos homens, mas, 

infelizmente, certas esferas da vida das mulheres estão estagnadas, com papéis pré-definidos 

que não permitem a estas o exercício de sua total autonomia. 

      No caso dos cuidados aos pacientes com transtornos mentais, muitas vezes as mulheres se 

veem na obrigação social e moral de prover tais cuidados, enquanto o Estado se 

desresponsabiliza e lhes deixa à mercê de serviços precários e ineficientes. O objetivo deste 

estudo não é entender e oferecer uma resolução final para o problema e nem descrever as 

faces fisiológicas competentes à psicologia e a psiquiatria, mas discutir e entender a relação 

posta nos movimentos histórico-sociais e seus desafios. Interessa-nos analisar os fundamentos 
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da ética do cuidado e o papel das mulheres provedoras dos mesmos. Espera-se ainda que o 

trabalho instigue o leitor a refletir sobre a saúde mental e as relações sociais no contexto das 

relações capitalistas de produção que engendram artimanhas sutis que vão deixando as 

mulheres cada vez mais “invisíveis” na provisão de cuidados, e especialmente, no processo de 

tratamento de pacientes com transtornos mentais. O trabalho também coloca em debate a 

questão do cuidado necessário a essas mulheres cuidadoras, que cuidam de todos e de muita 

coisa, mas que raramente são vistas como seres dignos de cuidados e de atenção especial, 

levando-nos a colocar a questão seguinte: quem cuida das cuidadoras?  

      O trabalho está divido em três capítulos distintos e complementares. O primeiro capítulo 

traz o resgate histórico da loucura e dos loucos enquanto seus atores e protagonistas sociais, 

enquadrando a mulher como umas das protagonistas no processo de construção do cuidado 

em transtorno mental. Parte-se neste capítulo da gênese do conceito de loucura e seus reflexos 

nacionais e mundiais na política de saúde contemporânea. O capítulo seguinte contempla o 

enfoque de gênero na saúde e na reprodução social: busca explicitar como o movimento 

feminista entende essa construção social e seus impactos na emancipação feminina e na 

desconstrução do Estado patriarcal. O último capítulo busca alcançar um entendimento mais 

próximo da lógica da divisão de papéis na sociedade e de como a mulher se encontra nas 

correlações de forças. Para corroborar a análise são apresentados dados que fortalecem a 

discussão da temática e apontam para possíveis movimentos futuros acerca da emancipação 

feminina no ato de cuidar. 

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

       Para a realização do trabalho utilizamos a pesquisa bibliográfica e o levantamento 

documental sobre cuidados e sobre as mulheres que possuem ou não laços consangüíneos 

com pacientes com transtornos mentais, a fim de subsidiar a análise qualitativa tendo por 

objetivo “traduzir e expressar os sentidos dos fenômenos do mundo social a fim de reduzir a 

distância entre indicador e indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação” (Maanen, 

1979, p.520). A perspectiva de análise adotada é a dialética materialista histórica, cujo 

objetivo é explicitar, por meios concretos e materiais, as bases que sustentam ou desnorteiam 

a investigação do tema, no caso, a construção social e econômica do cuidado e o papel das 

mulheres nesse processo a fim de encontrar, por meio desta metodologia, um resultado mais 

próximo e racional possível ao concreto vivido pelas mesmas.  



 

13 
 

      Os documentos levantados compreendem artigos científicos acessados em bases de dados 

como a CAPES, o Scielo, estudos anteriores revisados por pares, documentos institucionais, 

consultas a jornais e revistas especializadas, e consultas a fontes de instituições como a 

DISAM (Diretoria em Saúde Mental) que também foi acionada para coleta de dados 

quantitativos. 
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CAPÍTULO I 

POLÍTICAS DE SAÚDE MENTAL: PERSPECTIVAS MUNDIAIS E SEUS 
DESDOBRAMENTOS NO BRASIL  

 

 
       A análise e o estudo da história da loucura apontam momentos obscuros e de 

desumanização que culminaram com a inserção “natural” das mulheres na provisão de 

cuidados no campo da saúde mental em uma época em que a loucura começava a ter caráter 

psicológico e social. A loucura aqui mencionada é entendida como um estado de sofrimento 

interno e externo, ou seja, o portador da loucura sofre fisiologicamente em suas condições 

mentais limitadas e limitantes que, por consequência, se refletem em suas relações sociais. O 

campo da saúde mental concebe a face coletiva e não individualista, como entende a teoria 

psiquiátrica. 
 
“A concepção de loucura na Saúde Mental tem, portanto, uma abrangência 
maior do fenômeno, que inclui tanto o fenômeno social da estigmatização 
quanto o que pode haver de essencialmente individual na loucura, 
componente que na Psiquiatria é entendido como biológico.”(COSTA e 
MEDEIROS, 2007 p.74). 

.  

      Na Grécia antiga o louco era a pessoa com dons divinos a quem os indivíduos procuravam 

para obter respostas sobre o sobrenatural. Ser acometido pela loucura era uma espécie de 

dádiva dos deuses, de modo que aqueles afetados por tal transtorno eram dignos de respeito e 

até de devoção. 

      É a partir do século XVII que os transtornos mentais ganham status de rejeição, alienação 

e exclusão do meio social (Belmonte, 1996, p.163). As pessoas afetadas pelos mesmos 

passaram a ser vistas como não aptas à reprodução material ao mesmo tempo em que as 

necessidades cresciam e se disseminavam no “novo mundo”, não sendo consideradas úteis ao 

novo modelo de produção. A loucura, enquanto fator biológico emperra as relações sociais e 

começa a se apresentar como obstáculo à reprodução capitalista. Deste modo, passa-se a ver a 

loucura como uma questão pública e de interesse coletivo, que consequentemente demanda 

solução através da intervenção do Estado. 
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      A partir do século XIX a loucura começa a ser contemplada e encarada como distúrbio 

psicológico do indivíduo. No Brasil, com a reorganização do espaço rural, a urbanização e a 

construção das cidades coloniais após a chegada da família real portuguesa, há a necessidade 

de se realizar um afastamento dos loucos para a margem da sociedade, criando-se assim os 

primeiros hospícios brasileiros. Destaca-se desde a época colonial o papel dos higienistas que 

terminaram por influenciar a criação de inúmeras instituições de recolhimento com a 

finalidade de “higienização social”. A criação do Hospício Dom Pedro II em 1852 no Rio de 

Janeiro é o exemplo mais expressivo (Belmonte, 1996, p.164). É neste cenário que a lógica 

manicomial ganha força, no interesse de realizar uma assepsia das ruas. 

      É de suma importância demonstrar como o conceito da saúde mental está mais para o 

coletivo do que para o individual, no que diz respeito ao sofrimento do paciente com 

transtorno mental, portanto é preciso se ater à esfera social que cerca o acometido pelo 

transtorno. 

 
“Contudo, sendo, no polo mais sociológico da Saúde Mental, uma loucura 
percebida no indivíduo, mas concebida como de origem extra individual, 
social; e no polo mais naturalista da Psiquiatria, sendo percebida no 
indivíduo, mas concebida com origem no biológico (o que é, também, 
embora de outro modo, extra individual, em relação à sua autonomia como 
sujeito).” (COSTA e MEDEIROS, 2007 p. 76-77). 

 

      Em sua obra “História da loucura” Michel Foucault (1961) expõe a face mais vulgar e 

animalesca da forma como os acometidos por transtornos mentais foram tratados e estudados 

ao longo dos séculos. Esse cenário caracteriza as dificuldades na busca pela descoberta da 

cura para os aspectos fisiológicos dos transtornos, em um contexto em que a medicina ainda 

era fortemente ligada aos conceitos místicos que procuravam explicar por vias outras, que não 

a da ciência, a origem dos transtornos confundindo-os com possessões demoníacas, mau 

agouro e crenças afins pelo clero. Percebe-se, nos escritos, que as mulheres eram também 

vistas como causadoras da “perdição” do homem de modo que: 
 
“Ao final do século XVI, De Lancre vê no mar a origem da vocação 
demoníaca de todo um povo: o sulco incerto dos navios, a confiança apenas 
nos astros, os segredos transmitidos, o afastamento das mulheres, a imagem 
enfim dessa grande planície perturbada fazem com que o homem perca a fé 
em Deus bem como em todas as ligações sólidas com a pátria; ele se entrega 
assim ao Diabo e ao oceano de suas manhas” (FOUCAULT, 1972 p. 17-18).  

 

      A partir do século XX a desinstitucionalização é um dos conceitos aos quais mais se dá 

ênfase na reforma psiquiátrica, sobretudo na Itália, durante a década de 60.  Com a Psiquiatria 
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Democrática Italiana, vê-se a necessidade de se sair do ciclo doença – médico – cura e de se 

buscar a humanização e a interação do paciente com a comunidade. Isso se deve ao fato de 

que, naquele país, as legislações e a cultura psiquiátrica apresentam caráter retrógado e não 

contemplam mais a demanda da época. Outros países como Inglaterra, Suíça e França, já 

adotavam perspectivas filosóficas, como a fenomenologia, o existencialismo e a psicanálise.          

A palavra de ordem era psicoterapia, e a psiquiatria tornava-se atenta à subjetividade e às 

relações entre o adoecimento e a sociedade. (Goulart, 2007 p.52). 

       Franco Basaglia, Italiano nascido em Veneza foi um dos pioneiros na ideia de explicitar a 

violência a que eram submetidos os pacientes com transtornos mentais.  Suas publicações, tais 

como “As instituições da violência” e a “Instituição Negada”, tiveram bastante repercussão e 

aceitação pela sociedade italiana e na Europa em geral. Dentre os principais pontos do 

pensamento de Basaglia, pode-se destacar: 

• Ênfase contra os manicômios e suas práticas violentas pautadas na desumanidade e 

alienação social; 

• Rompimento com saberes dogmáticos e busca por novos horizontes na intervenção 

junto ao paciente; 

• O paciente em questão deveria ser tratado como cidadão de direitos assegurados e não 

estar sob a vigilância manicomial e repressão contínua (promoção do seu bem-estar em 

oposição à clausura); 

• Necessidade de uma efetiva mudança, no sentido de se considerar as esferas políticas e 

sociais, ou seja, considerar a totalidade do indivíduo na sociedade, sua conjuntura 

socioeconômica (Amarante, 1993, p.63). 

       Estes pontos foram fundamentais na desconstrução de princípios ultrapassados no 

processo de intervenção hospitalar e na construção de avanços inestimáveis na humanização 

das intervenções psicoterapêuticas (Goulart, 2007, p.96). O modelo psiquiátrico, objeto da 

reforma, era antes de tudo um modelo manicomial e asilar, onde as questões psicossociais 

eram extremamente institucionalizadas. É com base no paradigma do isolamento e da 

alienação que consistia o tratamento anterior à reforma psiquiátrica. Mas para além do 

confinamento, havia tortura psicológica, uma lógica nada emancipadora e que terminava por 

violar a integridade física, moral e a autonomia do indivíduo. Essa questão ultrapassa as 

paredes e muros que escondiam os sujeitos, uma vez que sua moral, sua ética e sua cidadania 

também lhes eram desfalcados (Acioly, 2009, p.2-3). Nessa perspectiva constata-se que: 
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“Se a liberdade é terapêutica, se apenas sobre as bases de um encontro de 
homens livres com outros homens livres se pode construir uma relação 
terapêutica, então o preço a pagar é a destruição do manicômio, máquina 
implacável que produz incessantemente exclusão, discriminação, violência e 
opressão. Para os psiquiatras, trata-se de um preço muito alto, o mais alto, 
visto que está em jogo o seu papel, a sua identidade, o seu saber e o seu 
poder” (COLUCCI DI VITTORIO, 2001: p. 107). 

 

       No Brasil, o modelo de reforma psiquiátrica surge em meio às mudanças propostas pelas 

correntes contrárias à desumanização a que os asilados eram submetidos, em uma época onde 

os direitos humanos não eram garantidos e a liberdade individual era suprimida, ao mesmo 

tempo em que se difundia a ideia de que necessário se fazia pensar em um modo mais digno 

de tratamento dos doentes mentais. É valido salientar que a sociedade brasileira exerceu forte 

pressão por um tratamento mais humano, sendo corresponsável pelas mudanças nos hospitais 

psiquiátricos. O período crucial da mudança foi o final dos anos 70, onde a mobilização da 

sociedade civil e a abertura política do regime autoritário militar acabaram por dar início às 

mudanças almejadas. 

      Toda a luta de amplas categorias, que não se restringiam aos médicos, por um tratamento 

mais humanitário tem como pano de fundo os interesses de classes, as indústrias que acabam 

por lucrar com o sofrimento alheio, afinal, estávamos e continuamos sob o regime capitalista, 

portanto existe esse choque de conflitos, essa correlação de forças (Brasil, 2005, p.6). 

 

“... o grau de exploração determina o desgaste da força de trabalho, mas 
somente se pode compreender o que significa a noção de necessidade 
quando as relações sociais, políticas e ideológicas e o jogo de dominação/ 
integração, interferem.” (GODARD, 1972: p.96). 

  

       O novo modelo de intervenção em saúde mental oferece práticas e saberes pautados na 

totalidade social do indivíduo e não mais no modelo hospitalocêntrico, permeado de saberes 

tecnicistas e alienantes. A nova política de saúde almeja todas as esferas da vida do indivíduo 

e de suas famílias, novos valores foram empregados e acrescentados à intervenção do 

profissional em saúde. Vale ressaltar que a Reforma Sanitária caminhava paralelamente, a 

esfera da saúde requerendo autonomia e respeito aos seus agentes e profissionais e o 

reconhecimento da saúde enquanto política pública constitutiva do novo modelo de 

seguridade social. Tal reforma foi reivindicada especialmente por médicos e afins e seu 

principal objetivo era aprofundar as questões de saúde e discuti-las como sendo produto do 
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progresso histórico na reafirmação da relação entre a saúde e a esfera social (Cebes 1988, 

pp.51-55). 

       No campo específico dos cuidados destinados a idosos, deficientes físicos e deficientes 

mentais, a mulher teve papel paradoxal, pois ao mesmo tempo em que persistiam estigmas 

históricos que a enclausuravam do mesmo modo que os doentes mentais à esfera doméstica e 

dos cuidados de reprodução, muitas vezes combinados com a exploração de sua força de 

trabalho pelo mercado e pela indústria, face à ausência de políticas, elas tinham um papel 

preponderante na esfera do cuidado. Se até séculos atrás a mulher aparecia como estorvo e 

caminho para a perdição, em que ponto mais específico ela começa a colaborar com política 

de saúde mental e, indo mais além, com a construção da reforma psiquiátrica? 

       O ponto chave para a resposta a essa indagação é exatamente a intersecção presente nas 

relações sociais de gênero que marcam a política de saúde brasileira, embora a inserção das 

mulheres seja inegavelmente precária, de sentido paliativo e no papel coadjuvante da mulher, 

esposa, mãe, dona de casa. Isto quando não são elas próprias acometidas por transtornos 

devidos às hostilidades da vida social e da vida privada. Há que se pensar qual a função desta 

mulher nos cuidados para fora do âmbito hospitalar (Santos, 2009, p.1). Dentre as várias leis 

que mudaram o curso do fazer psiquiátrico e que tiveram maior impacto e influência no 

Brasil, encontra-se a Lei Basagliana, que será objeto de análise no tópico seguinte a fim de se 

esboçar a medida de sua influencia na história psiquiatria brasileira. 

      O principal desafio na reforma psiquiátrica brasileira foi a desinstitucionalização dos 

espaços de coerção aos quais os pacientes eram submetidos. Os espaços destinados à 

internação deixavam os pacientes à margem da civilização e lhes negavam direitos civis e 

constitucionais. Resultado de tal processo, temos a liberdade cerceada e a tortura consentida 

entre e pelos profissionais. Segundo Gonçalves e Sena (2001, p.50) dados obtidos pelo Centro 

de Informações de Saúde do Ministério da Saúde atestavam que em 1988 o número de leitos 

psiquiátricos representava 19,1% do total de leitos disponíveis em todo o país, percentual 

superado apenas pelos leitos de clínica médica, que era de 21,6%, demonstrando assim um 

atendimento aquém das demandas cotidianas dos hospitais psiquiátricos. 

       Com os avanços e entendimentos do novo panorama da intervenção em saúde mental, o 

Brasil começa de forma bastante gradual a assumir a nova postura no tocante à questão 

legislativa, criando-se o amparo legal e os marcos que resumem a ascensão da luta 

antimanicomial em território brasileiro. 
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1. Sistemas políticos e legislações em saúde mental no contexto brasileiro 
 

      A Constituição federal brasileira de 1988 traz na seção II sobre Saúde o artigo 196, que 

resume bem o entendimento de saúde no contexto da seguridade social: 

 

“A saúde é direito de todo e dever do Estado, garantida mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação”. (BRASIL CF, 1988). 

 

      No artigo 198, inciso III temos a “participação da comunidade” como complemento na 

construção de uma saúde comunitária e eficaz, embora não seja explicitada a forma como essa 

participação deverá ocorrer para além da esfera dos conselhos participativos. 
 
“Art.198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes: (EC nº 29/2000) 
                    I - Descentralização, com direção única em cada esfera do 
governo; 
II - Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 
sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade”.(BRASIL.Constituição, 1988). 

 

      Este novo olhar sobre a saúde abre novas possibilidades na prevenção, na promoção e na 

efetivação da saúde no Brasil. Uma nova seguridade tripartite é contemplada como a redenção 

dos direitos sociais não garantidos às gerações passadas: 
 
 “a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativas dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. (BRASIL, 
CF/ 1988, 2005, art. 194). 

 

      A seguridade social brasileira apresenta caráter misto, ou seja, parte de ideias 

beveridgeanas as quais tem como condição o valor do trabalho no recebimento dos serviços 

públicos, e ao mesmo tempo é universal no tocante a saúde. Segundo (Boschetti, 2004, p.113-

14),  
 
“a seguridade social instituída pela Constituição Federal de 1988, apesar de 
apresentar caráter inovador e intencionar compor um sistema ou um padrão 
amplo de direitos sociais, acabou se caracterizando como um sistema 
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híbrido, que conjuga direitos derivados e dependentes do trabalho 
(previdência) com direitos de caráter universal (saúde) e direitos seletivos 
(assistência).” 

 

      O Sistema Único de Saúde – SUS se legitima na Constituição Federal no artigo 200, e tem 

como atribuições principais:  
 
I – Controlar e fiscalizar  procedimentos, produtos e substâncias de interesse 
para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 
II – Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as 
de saúde do trabalhador; 
III – Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde; 
IV – Participar da formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico; 
V – Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 
tecnológico; 
VI – Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 
VII – Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 
utilização de substâncias e produtos psicoativos e tóxicos e radioativos; 
VIII – Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 
trabalho (CF, 1988, artigo 200) 

 

 

1.1. A política de saúde nos anos 80 e 90, a construção da democracia e a derrocada 
social de FHC. 

 

      Com a nova Constituição Federal de 1988, tem-se ao mesmo tempo a construção de uma 

seguridade inovadora com forte apelo social e a demarcação dos diferentes tipos de seguro: 

saúde, previdência social e assistência social. Segundo Silva (2012, p.132-133) essa nova 

Constituição trouxe conquistas inestimáveis no que concerne a esfera social do país, embora 

na prática e na atualidade perceba-se a não realização destes ideais propostos nos serviços de 

ponta: a democracia e a equidade nunca estiveram tão perto de serem consolidadas neste 

cenário dos anos 80, as políticas a partir desse momento histórico foram pautadas como 

direito social. Esperava-se também uma maior transparência acerca da accountability e os 

processos de decisão teriam forte participação social (Draibe, 2003, p.69).  

      Percebe-se ganhos e perdas na Constituição de 1988, mais especificamente na área da 

saúde, a universalidade dos serviços se mostra uma conquista histórica para toda a sociedade. 

Parte dos ganhos obtidos referindo-se aos novos modelos de saúde deve-se à reforma 
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sanitária, de onde se originou o Sistema Único de Saúde (SUS). Quanto às perdas, podemos 

perceber uma idealização bastante importante e moderna, mas uma prática aquém do 

garantido institucionalmente.  

       A saúde pública no Brasil passava por fortes avanços e teve a criação do SUS por meio 

das Leis Orgânicas nº 8.080/90 e nº 8.142/90. A proposta mais objetiva desse sistema era 

oferecer um sistema de saúde universalizado, porém seus caminhos se deparam com a 

escassez de recursos e a expansão, em paralelo, dos planos privados de saúde, ou seja, há uma 

correlação de forças entre os ideais promovidos pelas diretrizes do SUS e os recursos 

necessários para sua real implementação. Durante o governo FHC (Fernando Henrique 

Cardoso) a partir de 1º de janeiro de 1995, a saúde foi regulamentada e a criação do SUS foi 

institucionalizada o que não implicou, no entanto, o acesso de fato da população a uma 

política nacional de saúde de qualidade e amparada nos princípios da equidade e da justiça 

social. Isto porque a partir de 1997 e, especialmente em 1998, o governo FHC promove um 

relativo desmonte do social a fim de assegurar a estabilidade econômica e como consequência 

algumas características marcam a política social da época: focalização, seletividade, corte dos 

gastos e encolhimento do orçamento, que vão marcar o período de 1998 até 2001. Embora o 

governo impulsionasse bastante a área da saúde e de educação em nosso país, ao mesmo 

tempo promoveu a expansão do capital, pois o mercado e o terceiro setor ganharam força na 

provisão de serviços, notadamente de saúde haja vista a presença dos planos e cooperativas 

privadas de saúde. 

      O Estado mínimo ampliava-se cada vez mais nas condutas sociais do governo FHC, ou 

seja, o terceiro setor ganhava espaço juntamente com a privatização crescente dos serviços 

públicos. Ao final do mandato deste referido presidente, o SUS saiu de seu plano original, 

sendo alvo de contrarreformas, da falta de financiamento e fiscalização dos recursos 

necessários para sua gerência (Draibe, 2003, p.83).  

 

“Seguramente, as inovações e as mudanças realizadas não foram exaustivas 
nem suficientes para enfrentar as dificuldades e completar o aperfeiçoamento 
do SUS. Tampouco a gestão da política, no período a que nos referimos, 
logrou enfrentar um dos gargalos que afeta o sistema desde o seu início, qual 
seja, a implantação incompleta das redes intermediárias e básicas de serviço, 
o que sobrecarrega sistematicamente o sistema hospitalar.” (DRAIBE, 2003: 
p. 83).  

 

       Percebe-se por estudos anteriores que a disputa por recursos da seguridade social entre as 

três partes componentes: saúde, assistência e previdência, poderia ser uma das preocupações 
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que se refletem no âmbito da chamada barganha do orçamento. Uma das preocupações seria o 

repasse de fundos entre as três partes componentes da seguridade social e se tais recursos 

satisfariam todas em seus respectivos serviços (Marques e Mendes 1998, p.63,64-65). O 

movimento sanitarista tem também como avanços a descentralização do sistema de saúde em 

todo o país. Vale ressaltar que nos anos 90, no auge da reforma, foi onde se possibilitou a 

maior inserção de Assistentes Sociais como uma das categorias que mais tem espaço no 

cenário da saúde brasileira pós reforma (Bisneto, 2009, p. 38). Segundo Costa (2000 p.36) “os 

assistentes sociais são a quarta categoria de nível superior na composição de equipes de saúde, 

‘perdendo’ apenas para os médicos, dentistas e enfermeiros”. 

       Com o avanço da saúde mental o Serviço Social pôde estar inserido mais profundamente 

nas intervenções e políticas de saúde, mas essa inserção da categoria se mostra muito recente 

e incipiente. Há que se observar a ideologia subjacente e que reforça a tendência a consolidar 

traços neoliberais e tecnicistas, com tendência ao sucateamento hospitalar cujo 

desdobramento foi a abertura de espaço para os grandes planos privados de saúde e o 

fortalecimento da indústria farmacêutica. Por todos estes motivos, no SUS ainda existem 

parâmetros que podem ser repensados para a verdadeira realidade brasileira. (Bisneto, 2009, 

p.38-39). 

       Conforme Faleiros (2008, p. 77) as instituições que compõem a sociedade, no caso o 

serviço hospitalar, não podem “filtrar” o seu público-alvo, ou seja, é de suma importância 

haver um olhar crítico para a forma como as políticas de saúde e a estrutura que compõe a 

política de saúde em geral, compreendendo suas diretrizes e orçamentos estão direcionados. O 

autor reforça a existência de um atendimento qualificado para classes mais favorecidas 

economicamente, enquanto as classes vulneráveis e a população de baixa renda em geral, não 

recebem o serviço com os mesmos avanços em questões tecnológicas e de recursos. 

 

1.2. A Política de saúde no Governo Lula: a redenção da esfera social (2003-2010). 
 

       O governo Luís Inácio Lula da Silva (Lula) carrega em seu bojo a forte ampliação dos 

direitos sociais que foram sendo retidos nos governos anteriores pois é no primeiro governo 

Lula (2002-2006) que  o país começa a se recuperar do período de crise inflacionária que 

marcou o final dos anos 90. Ao contrário do governo anterior em que eram retidos os fundos 

sociais para outros objetivos, o governo Lula consegue ao mesmo tempo, ser ousado e 

implementar o Bolsa Família, sem que houvesse desgaste com dívidas públicas. 
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“A despeito da ampliação da cobertura e dos valores pagos aos aposentados 
e pensionistas, da incorporação de mais de 12 milhões de famílias ao 
programa Bolsa Família e da inclusão bancária e creditícia de milhões de 
brasileiros, o endividamento público caiu mais de 55% do PIB, em 2002, 
para cerca de 40% em 2010. Simultaneamente, a pobreza caiu mais de 30% 
desde 2003 e o Brasil conseguiu voltar ao leito de forte ascensão social para 
milhões de brasileiros.” (POCHMAN, 2011, p.18). 

 

     O ministério da saúde passou por uma verdadeira reformulação nos primeiros anos de 

mandato onde programas foram melhorados, outros continuados e criados. Dentre os 

programas e serviços criados estão:  

 

• Programa Brasil Sorridente 

• Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 

• Política Nacional e Integral à Saúde da mulher 

• Programa Saúde e Prevenção nas Escolas 

• Programa Anual de Reestruturação da Assistência Psiquiátrica Hospitalar no SUS 

 

     Durante seu primeiro mandato Lula deu mais ênfase ao combate à fome e à miséria, e teve 

a clara pretensão de rearranjar as estruturas já consolidadas e dar um novo sentido ao social, 

chegando mais perto da universalidade prevista como componente intrínseco da Seguridade 

Social. Observa-se que não foi apenas na saúde que o impacto foi crescente, mas na educação 

e na ampliação da cobertura da Previdência Social (Menicucci, 2011, p.524-525). O governo 

consegue achar possibilidades para consolidar uma política de saúde mais contemplativa e 

universalizada agregando alternativas e políticas em conjunto, saindo do “engessamento” 

constitucional ao qual a saúde estava submetida. 

       Não se pretende dizer que todas as questões enfrentadas pelo SUS foram sanadas, mas 

sem dúvidas houve uma politização maior no que concerne o conhecimento e a disseminação 

de informações às classes menos favorecidas, apesar do processo anteriormente mencionado 

de expansão dos seguros privados que fizeram do SUS o “Sistema dos Pobres”, criando um 

estigma segundo o qual a saúde pública não apresentava solução viável para sair do 

sucateamento e da falta de recursos que ainda atualmente resistem e refletem concretamente 

nos serviços públicos de saúde (Menicucci, 2011, p.530-531). 

       A Política Nacional de Saúde Mental tem como base a Lei 10.216/01 que dispõe sobre a 

proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 
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assistencial em saúde mental. Ela visa também consolidar um modelo de atenção à saúde 

mental aberto e de base comunitária que permita uma inversão: ao invés do isolamento, o 

convívio com a família e a comunidade.                                   

      Todos os caminhos até o momento reforçam a família e a base comunitária como o novo 

modelo a ser seguido, mas não demonstram preocupação e nem clareza a respeito de como 

esse apoio e cuidado poderão ser providos ao paciente e, menos ainda, sobre que tipo de 

família se está pensando ao formular esse novo modelo. 

. 

“Essa compreensão de processos familiares permite em primeiro lugar 
desvincular-se da ideia de uma dinâmica familiar reduzida à compreensão 
das relações de afeto e cuidado no interior da família. Ou seja, o desafio é 
buscar como essa dinâmica é definida pela multiplicidade de fatores.” 
(MIOTO, p.172, 2010). 

 

      Os primeiros indícios de mudança em saúde mental ocorreram com o projeto de lei 

3657/19892 de autoria do deputado Paulo Delgado e que fora aprovado em Março de 2001. 

Tal projeto foi precursor da luta pela extinção de manicômios e de leitos psiquiátricos. É a 

partir daí que se desinstala uma prática histórica de confinamento, qual seja, a chamada 

internação compulsória. A partir de então o paciente participa da decisão de interná-lo ou não, 

não podendo ser internado pela instituição ou pela família sem o seu consentimento.  

       O fortalecimento da reabilitação para fora de ambientes hospitalares se apresenta como 

exemplo no programa “De Volta Para Casa”, coordenado pelo Ministério da saúde, e tem 

como principal objetivo, ressocializar o usuário com transtornos mentais por meio da estadia 

em sua moradia e da convivência com sua comunidade. O programa consiste em uma pecúnia 

de R$ 240,00 paga aos beneficiários, valor esse que pode ser reajustado pelo poder executivo 

conforme a demanda e a disponibilidade dos fundos reservados ao programa conforme a  Lei 

No 10.708, de 31 de Julho de 2003 (BRASIL 2003).  

      A justificativa para a reinserção social dos pacientes com transtornos mentais tem suas 

raízes no novo modelo de atenção à saúde mental no Brasil, que por sua vez, traz consigo 

traços da reforma psiquiátrica italiana, onde se prega o fortalecimento extra hospitalar. No 

Distrito Federal tal reforma se materializa com a Lei nº 975, de 12 de Dezembro de 1995, que 

reafirma as condições e posições de acordo com a política nacional em seu artigo 1º inciso IV, 

que trata da “Integração com a sociedade através de projetos com a comunidade.” No artigo 3º 

                                                             
2Ver Câmara dos Deputados 
(http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=20004.) página consultada em 17 
de Maio de 2015 
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da mesma lei reafirma-se o interesse em se reduzir os leitos psiquiátricos a médio e a longo 

prazo a fim de se consolidar a descentralização, o fortalecimento comunitário e a 

desinstitucionalização (Brasil, 2004, p.31-32).  

        Em contraponto à informalidade dos processos de discussão dos papéis dos familiares no 

tema saúde mental, que se mostra ainda rasa e superficial, temos o lançamento do slogan 

“Cuidar sim, excluir não. Os transtornos mentais têm tratamento. Para saber mais procure 

um CAPS mais próximo de sua casa”, em 2009. Esta campanha foi lançada em 10 de Outubro 

de 2009, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde Mental. (Brasil, 2011, p. 41-42). 

       Já demonstramos no inicio desse capítulo que historicamente a loucura passou por vários 

conceitos até ser assumida como responsabilidade social. É nessa responsabilidade social que 

paralelamente há a desresponsabilização do Estado no provimento de cuidados. Os anos 80 

foram decisivos para a consolidação da democratização, da universalidade e da equidade pelo 

menos do ponto de vista formal com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Os anos 

90 foram marcados por retrocessos sociais e contrarreformas nas políticas de seguridade 

social. No período de 2003-2010 percebe-se uma reforma na esfera social nunca feita, onde 

pela primeira vez as classes sociais vulneráveis tiveram reconhecidos e implementados seus 

direitos, ou seja, se fizeram representadas e ouvidas em suas reivindicações (Silva, 2012, p. 

419-420) 

 

1.2.1 O Benefício de Prestação Continuada: O Ganho na área da Assistência Social, 
impasse para os pacientes com transtorno mental. 
 

      Para além do SUS, o campo da Assistência Social também teve sua parcela de ganho no 

novo modelo de seguridade social cuja expressão contemporânea mais notória é o Benefício 

de Prestação Continuada - BPC. A instituição de tal benefício tem sua base legal no artigo 

203 da Constituição federal, seção IV Da Assistência Social, inciso V, que prevê a garantia de 

um salário mínimo de benefício mensal à pessoa idosa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprove não possuir meios de prover a sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família. Este benefício representa hoje uma das mais expressivas ações no campo do 

reconhecimento da assistência social como componente da seguridade social brasileira e como 

política pública necessária ao amparo social. 
 
“O BPC é um direito social de caráter constitucional (BRASIL, 2002, art. 
203) que integra a proteção social básica no âmbito do Sistema Único da 
Assistência Social (SUAS), instituído pelo Ministério do Desenvolvimento 
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Social e Combate à Fome (MDS), em consonância com o estabelecido pela 
Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Refere-se a um direito de 
assistência social à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, 
independentemente da contribuição à seguridade social, desde que 
comprovem não possuir os meios de prover a própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família. Garante um salário de sobrevivência mensal no 
valor de um salário mínimo, conforme dispõe a Lei 8.742/93, Lei Orgânica 
da Assistência Social (LOAS), (BRASIL, 1993, Art. 20). É um beneficio da 
Assistência Social que visa ao enfrentamento da pobreza, à garantia da 
proteção social, ao provimento de condições para atender a contingências 
sociais e à universalização dos direitos sociais.” (IVO & SILVA, 2011 p.33-
34) 

       

         O BPC cobre a parcela da população que nos interessa em nossa análise: as pessoas com 

deficiência e as cuidadoras, pois embora o benefício não seja destinado a estas, nem aos ainda 

raros cuidadores, o BPC é a ajuda que muitas vezes estimula e provê os meios para a provisão 

dos cuidados diretos em saúde mental. Sabe-se que a prestação mensal de um salário mínimo 

é paga aos usuários ou beneficiários e que normalmente cabe às cuidadoras a gestão de tal 

beneficio como principal fonte de renda da família o que coloca em questão a adoção do 

critério de elegibilidade de ¼ de salário mínimo de renda familiar per capita para o mesmo. 

      No caso das cuidadoras de pacientes acometidos por transtornos mentais, elas podem ser 

detentoras do direito de receber o benefício se o transtorno impedir o paciente de trabalhar e 

se comprometer a autonomia e o discernimento para gerir o benefício, capacidades essas que 

deverão ser atestadas mediante perícia médica obrigatória. Mais objetivamente, o BPC atende 

apenas a dois grupos: idosos de 65 anos ou mais com comprovada incapacidade de renda e 

pessoas com deficiência. O ideal de cobertura social proposta na constituição não faz jus à 

realidade das cuidadoras de pessoas em casos distintos como transtorno mentais menos 

severos e alcoolismo o que coloca em pauta a necessidade de ampliação da cobertura do 

benefício. (Ivo e Silva, 2011 p. 1, 35-37). 

      As condicionalidades do benefício colocam a necessidade de se discutir o modelo e o 

conceito de família. Segundo a LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social a lei nº 8.742/93) 

“a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de 

um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os 

menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.” (Artigo 20, inciso I). 

      A nova política de saúde mental apresenta novos sujeitos e interesses: a família e a 

comunidade. Em teoria este processo está sendo bem sucedido, o que importa saber é em que 

medida eles impactam sobre o bem estar da cuidadora que historicamente tem assumido a 

responsabilidade do cuidado e de outros papéis no seio da família. A construção do processo 
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histórico e cultural envolvendo a relação saúde e cuidados será objeto de análise do próximo 

capítulo, onde se definem os conceitos do cuidado pela perspectiva das políticas sociais 

brasileiras. Estaria a população usuária de serviços em saúde mental em um impasse? O 

capítulo seguinte pretende aprofundar a discussão e colocar as condicionalidades e a ideologia 

por trás da estrutura ideológica que permeia a construção e a concessão do cuidar na 

sociedade brasileira e os desafios postos para se contemplar a totalidade do indivíduo. 
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CAPÍTULO II - O CUIDADO E O BEM ESTAR DA MULHER NO BRASIL: AS 
POLÍTICAS SOCIAIS E O CONTEXTO CAPITALISTA SOB A CRÍTICA 

FEMINISTA 
 

2. A mulher como “engrenagem”3 na reprodução capitalista 

 

     No modo de produção capitalista, notadamente em sociedades marcadas por desigualdades 

sociais, são mais comuns, frequentes e notórios os discursos ideológicos arraigados no 

sexismo e em outros preconceitos como os de raça e de religião. Há também as expressões 

sutis desses mesmos discursos que muitas vezes parecem imperceptíveis àqueles que não 

tiveram acesso a uma formação adequada que lhes permita ver nas diferenças uma rica 

expressão da diversidade humana, do pluralismo e da democracia.  

     A ideologia capitalista prega a igualdade de oportunidades, a livre escolha e a propriedade 

privada como se esses fossem verdadeiros e de fácil alcance para todos indistintamente. 

Dentre as tantas expressões da ideologia capitalista encontra-se o patriarcado, como modo de 

organização social e sexual e herança histórica das relações pré-capitalistas de produção. Esse 

modo de organização social está presente em boa parte das sociedades contemporâneas e 

atribui às mulheres papéis “naturalizados” como os de ser mãe, ser filha e ser esposa. As 

divisões desses papéis fazem parte do ciclo que compõe este projeto societário, onde se 

reproduzem discriminações. Portanto, 

 

“o novo discurso da burguesia permite mascarar as desigualdades que 
provocam o desenvolvimento do capital. Esse discurso enfatiza a eliminação 
da discriminação de sexo, raça, religião, que deve ser abolida. As numerosas 
cartas de direitos dos cidadãos são um exemplo desse discurso ideológico.” 
(FALEIROS, 2000 p.54). 

 

      As mulheres são, por analogia, uma “engrenagem” decisiva na reprodução capitalista 

porque assumem o papel mais singelo, qual seja, o de reproduzir a mão de obra tanto ativa, 

formada por pessoas que já se encontram inseridas nas relações de produção, como também 

da mão de obra formada por aqueles em formação que são as crianças e os jovens, que mais 

                                                             
3  Usa-se a expressão:  mulher como “engrenagem” na sociedade capitalista, pelo fato da mesma ser para o 
sistema vigente mais uma peça em meio à máquina de reprodução do lucro, ou seja, ela apenas é reconhecida 
pela negação de direitos. 
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adiante estarão ocupando seus lugares nas empresas, nos serviços, no mercado informal ou 

ainda compondo o exército industrial de reserva e o lumpem proletariado. 
 

“O contexto atual das relações de gênero é composto pela intrínseca relação 
entre o patriarcado e o capitalismo, sendo que este se apropria das 
“estruturas simbólicas” e das “condições objetivas” do primeiro, 
proporcionando a afirmação da “trajetória patriarcal-capitalista do sistema de 
gênero.” (SILVA 2004, p. 54). 

 

      A análise do papel das mulheres no âmbito das sociedades capitalistas pressupõe uma 

análise do liberalismo e de sua relação com o utilitarismo, assim como da sua face mais cruel 

que são as políticas inspiradas nessas duas ideologias, tendo como pano de fundo o ideal da 

igualdade de oportunidades.  

      A realidade por trás dos maquinários, cenário de fábricas e personagens como mulheres e 

crianças trabalhando à exaustão, não chega perto da real intenção ideológica por trás do plano 

ideológico do sistema: o liberalismo, que traz consigo os emblemas da igualdade, da liberdade 

e da igualdade de oportunidades em uma utopia que o próprio capitalismo nunca será capaz de 

realizar, porque o liberalismo em suas expressões concretas é um dos instrumentos que fazem 

o grande maquinário capitalista disseminar as desigualdades, tanto materiais como simbólicas.    

Donde, o dinheiro, a posse privada de bens materiais e as relações sociais desiguais, sobretudo 

as de produção, configuram, não raro, a inversão dos valores pregados pelo liberalismo, 

muitas vezes atentando contra a dignidade humana. O dinheiro e o fetiche da mercadoria têm 

papeis decisivos no sentido de fomentar tais inversões de valores sociais: 
 

“Se virmos o dinheiro desse ponto de vista, ele representa ou deve 
representar a pluralidade das relações sociais conflitivas, contraditórias e 
antagônicas existentes na sociedade capitalista.” (LIMA, 2006 p.7-8). 

 

       O legado do patriarcado se encontra enraizado no cerne da vida humana ofuscando e 

impedindo a real emancipação à qual todos os seres humanos têm direito. As mulheres 

conseguiram atenuar essas discrepâncias através da luta feminista, que procura reivindicar a 

igualdade dos sexos, mas a ideologia dominante sempre alcança um desdobramento sutil para 

cercear o já conquistado pelas mesmas. Nancy Fraser (2011) afirma que as grandes pautas da 

luta feminista precisam ser consideradas no embate com o modo de produção capitalista. 

         Durante o período do laisser-faire, os/as feministas exigiam a igualdade de acesso no 

mercado. Denunciando a instrumentalização das normas sexistas por este último, eles/elas se 
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opunham às proteções que proibiam as mulheres de possuir bens, de assinar contratos, de 

dispor de seu salário, de exercer certas profissões, de trabalhar durante os mesmos horários e 

de receber o mesmo salário dos homens, como pré-requisitos a uma participação plena e por 

inteiro na vida social. Durante o período que se seguiu à 2ª Guerra Mundial, os/as feministas 

da segunda geração atacaram o “patriarcado público” instituído pelo Estado Providência.   

Condenando as proteções sociais fundadas no “salário familiar”, eles/elas reivindicaram para 

as mulheres uma remuneração igual para um trabalho de valor comparável, prestações sociais 

tratando a igualdade, o cuidado (care), o trabalho remunerado, e a supressão da divisão sexual 

do trabalho, seja ele remunerado ou não. Em cada uma das épocas as(os)feministas 

reivindicaram a emancipação com o objetivo de ultrapassar a dominação. Às vezes, eles/elas 

tinham por alvo as estruturas sociais tradicionais que enraizavam o mercado; outras vezes, 

eles/elas visavam às forças que desenraizavam os mercados; e outras vezes ainda, eles/elas 

atacavam as forças que re-enraizavam os mercados.” (Fraser, 2011:626).  

        No Brasil, as políticas públicas têm características que refletem as estruturas e formas 

tradicionais de dominação. Tal não é diferente no que concerne a política nacional de saúde 

mental pós reforma, que se caracteriza como uma política utilitarista, muito semelhante 

àquelas descritas por Will Kymlicka (2006) quando analisa as repercussões do movimento 

feminista na Inglaterra do pós-segunda guerra mundial e suas conquistas do ponto de vista da 

política social cuja principal característica foi o estabelecimento de reformas e progressos, 

seja na democracia, seja no Bem Estar Social como um conjunto de políticas e serviços 

eficientes e eficazes. (Kymlicka, 2006 p.60). Já no Brasil, como o movimento pós reforma 

psiquiátrica almejava certos avanços e progressos na conduta e na intervenção hospitalar, 

estabeleceu-se o fortalecimento da esfera social no campo médico, abrindo várias 

possibilidades e alternativas de se entender o doente em sua totalidade. Dentre as várias 

possibilidades, a que mais expressão teve foi o fortalecimento comunitário e a provisão de 

cuidados extra hospitalares. 

        Segundo Kymlicka (Op. Cit. 2006:60) o utilitarismo tem um viés do que seria ideal para 

tal política que viesse a ser implementada: o conformismo. Assim acontece com as mudanças 

propostas pela nova política de saúde mental: parece não haver uma mudança significativa e 

positiva no campo do cuidado em saúde mental, pelo menos é o que se observa na provisão de 

cuidados e na sobrecarga imposta às mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares.      

Há um hiato entre os ideais propostos e a realidade o que leva o autor a perguntar e responder 

ao mesmo tempo: 



 

31 
 

 

“Quais são as implicações práticas do utilitarismo como moralidade política? 
Argumentei que o utilitarismo poderia justificar o sacrifício dos membros 
fracos e impopulares da comunidade para o benefício da maioria.” 
(KYMLICKA, 2006, p.60). 

 

      Comparando a política de saúde mental nos Estados Unidos e na Europa do Norte, 

Vasconcelos (2010, p. 70) afirma que nestes países os usuários possuem um perfil e uma 

tendência autonomista ou “self-empowerment”, que marca definitivamente a política. Contam 

ainda com o apoio das redes sociais, que têm impactos decisivos no sentido de propor a 

construção de políticas sociais de maneira relativamente organizada e sistemática, abrindo 

possibilidades de emancipação dos usuários frente à política de saúde mental. 

      É preciso considerar a construção histórica, social e econômica destas sociedades 

desenvolvidas e contemplar seus avanços em relação ao Brasil. A política de saúde 

estrangeira nos mostra como a autonomia dos usuários pode ser benéfica na relação com 

outros atores sociais: as famílias, os profissionais e os usuários possuem relações ao mesmo 

tempo autônomas e complementares, o que ameniza o peso sobre a família e as mulheres que 

contam com uma estrutura de política social não fragmentada para a provisão do cuidado cujo 

desdobramento é: 

 

“desafiar o consenso estabelecido pelos outros (profissionais, mídia, 
familiares etc.): recusa radical do modelo médico, recusa de aceitar 
reformulações estereotipadas, tais como o próprio conceito de doença 
mental, ou do peso do cuidado dos familiares de usuários, ou de que os 
usuários têm um desejo de dependência e passividade, ou do pretenso caráter 
positivo de algumas formas de terapia.” (VASCONCELOS, 2010, p. 73). 

 

      Diferentemente dos países nórdicos como na Suécia, Dinamarca e Finlândia, onde a 

provisão e financiamento de serviços de bem estar é nitidamente estatal, no Brasil as relações 

de solidariedade mútua, de compadrio e de vizinhança superam e criam certa 

desresponsabilização do Estado frente às demandas e tratamentos dos usuários. Isto posto, 

podemos ver a crescente expansão do terceiro setor ou o setor das ONGs onde a cultura da co-

dependência é extremamente cultivada e disseminada na ideologia de nossas políticas sociais, 

a questão é até onde se entende o limite da solidariedade coletiva nisto incluindo as famílias, e 

até onde entra ação do Estado como agente ativo na provisão desse suporte economicamente 

necessário à provisão do cuidar. (Vasconcelos, 2010, p.76-77) 
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       Uma política fragmentada por classes como é o caso do Brasil, deixa os acometidos por 

transtornos mentais à mercê das intempéries da vida social e do cuidar, de modo que contar 

somente com a rede social presente não satisfaz e não contempla os desafios às mulheres na 

condição histórica de cuidadoras de seus familiares. 

 

2.1 Desconstruindo os papéis de gênero pela perspectiva das políticas sociais. 

 

        Segundo (Kymlicka, 2006 p.364, 365-367) pode-se dizer que o campo ético do cuidado é 

“abstrato”, ou seja, é difícil delimitar a construção e a disposição de cuidados tendo por base o 

gênero, Para o autor a autonomia e a responsabilidade devem ser distintas, tendo cada um sua 

respectiva provisão.  

        Quanto às mulheres, sabe-se que durante longo período histórico os direitos civis e 

políticos das mulheres lhes foram negados, por serem estas coibidas em sua inserção nos 

espaços público e econômico. Porém, essa prática entrou em desuso após os teóricos as 

feministas e os feministas contemporâneos assumirem que as mulheres deviam obter 

liberdade e igualdade na sociedade. O autor sustenta que há um contrassenso entre os 

conceitos de cuidado e justiça, uma vez que a justiça julga que os adultos possuem sua 

autonomia e liberdade para prover o cuidado, mas a questão é como construir um cuidado 

justo? Visto que em sociedades do mundo inteiro os que provêm cuidado sempre estão em 

desvantagem pessoal e social com relação aos que não provêm, os que defendem a justiça 

expõem que as mulheres por “instinto maternal” assumiriam para elas este papel social. As 

mulheres foram continuamente confinadas ao meio doméstico para desempenhar este papel 

nos bastidores da vida social, precisa-se que as mesmas tenham consciência de que esta 

atividade do cuidar não pode ser considerada apenas pelo caráter passional e sim racional e 

justo. Sendo assim, percebe-se que a ideologia tenta pregar uma falsa igualdade de 

oportunidades entre ambos os sexos, mas como haver tal igualdade se a lógica do mercado e o 

espaço público favorecem majoritariamente a classe masculina? O autor se refere também às 

dicotomias público/privado, justiça e cuidado, pois segundo o mesmo é onde se distinguem os 

papéis sociais e a fragmentação da vida social trazendo mais desvantagens que vantagens às 

mulheres: 

 
“O triste fato da questão é que quase todos os teóricos políticos da tradição 
ocidental, quaisquer que fossem suas visões sobre a distinção entre Estado e 
sociedade, aceitaram uma ou outra destas justificativas para separar a vida 
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doméstica do resto da sociedade e para relegar as mulheres a ela.” 
(KYMLICKA, 2006, p.325). 

 

        A construção do ser mulher ou homem em uma determinada sociedade é perpassada por 

variáveis inerentes ao movimento histórico e cultural da sociedade. Segundo (Campo e 

Teixeira 2010 p. 21-23) os papéis foram sendo distribuídos de modo conservador e patriarcal, 

na divisão do público e do privado, assim como na divisão sexual do trabalho. Esses papéis 

foram sendo “naturalizados”, ao longo dos séculos, sem a devida reflexão sobre exclusão das 

mulheres do meio público e seu confinamento ao espaço do privado ou do doméstico. Definir 

gênero é considerar como estes seres sociais vivem suas relações micro e macrossociais, sua 

formação e comportamento dentro de um contexto social. As famílias são os espaços 

privilegiados da expressão dessa divisão, tendo em vista que é no âmbito da família que: 

 

 “as hierarquias de gênero são criadas, reproduzidas e mantidas dia a dia, 
através da interação dos membros do lar. Na família é onde a divisão sexual 
do trabalho, a regulação da sexualidade e a reprodução dos gêneros se 
encontram enraizadas.” (LEÓN 1995, p. 180). 

 

       A proteção social brasileira, ainda se mostra incipiente no que tange à inserção das 

mulheres e da família nas políticas sociais. O Estado de Bem Estar Social brasileiro padece de 

um novo entendimento acerca da família e do gênero e essa carência é histórica. A mulher 

possui papel coadjuvante neste ciclo neoliberal e mercadológico. Mesmo nos seguros sociais, 

a mulher é sempre visada por trás do masculino, como dependente, como uma extensão do 

homem, sem autonomia própria. Esping-Andersen (apud Campos e Teixeira, 1999, p.45) 

relata que mesmo em um dos melhores modelos de seguridade concebidos até hoje, como o 

modelo beveridgeano, há traços ideológicos reacionários e conservadores quanto ao gênero. 

 

[...] a grande maioria das mulheres casadas deve ser vista como ocupada com 
um trabalho que é vital, embora não pago, sem o qual seus maridos não 
poderiam fazer seu trabalho pago, e sem o qual a nação não poderia 
continuar. (ESPING-ANDERSEN, 1999, p.45). 

 

       As políticas Sociais brasileiras não contemplam as desigualdades de gênero, deixando 

uma parcela de mulheres sem a cobertura do Estado em casos de demandas e necessidades 

sociais tão importantes como o cuidado. Há que se analisar o cuidado no Brasil como 

resultado de uma construção ideológica permeada de traços conservadores e de expressões de 
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dominação masculina a fim de se chegar à criação de políticas públicas que contemplem a 

demanda por tais serviços. A discussão sobre os cuidados extra hospitalares deveria ter seu 

espaço na agenda social e nos conselhos representativos, não apenas no sentido de se buscar 

alternativas aos modelos tradicionais de provisão de cuidados, especialmente aquele que 

responsabiliza as famílias, mas também para que se torne mais relevante o caráter desigual e 

patriarcal destas mesmas políticas públicas:  

 

“Há, nas democracias contemporâneas, um círculo vicioso em que a menor 
capacidade de influência política leva à ausência de políticas que 
permitiriam romper com as dinâmicas que produzem a vulnerabilidade e a 
marginalização de determinados indivíduos, o que, por sua vez, os mantêm 
afastados dos recursos que permitem que sua experiência e suas carências 
ganhem relevância pública e prioridade na agenda política, reduzindo as 
chances de que seus interesses sejam politicamente codificados e expressos”. 
(BIROLI, 2014, p.64). 

 

      Na sociedade dita democrática em que nos encontramos, o cuidado informal provido por 

mulheres é associado a um trabalho improdutivo que não gera lucro, na lógica capitalista, mas 

que mesmo assim, tem contribuição decisiva ao mercado. Parece-nos que as cuidadoras e seus 

respectivos acometidos por transtornos vão sendo velados e responsabilizados, enquanto o 

Estado não viabiliza meios e financiamento para que o cuidado ocorra de modo eficaz, 

(Biroli, 2014, p.69). Essa situação traz à tona o debate sobre a não consideração do cuidado 

informal como trabalho e como parte significativa nas relações macrossociais. 

       Segundo Araújo (2000, p. 70) um dos desafios que a vertente marxista apresenta na 

contemporaneidade é contemplar as questões ligadas à raça, à etnia e ao gênero na construção 

de políticas públicas na contemporaneidade. Por exemplo, Karl Marx não via a luta das 

mulheres e suas respectivas desigualdades como algo fragmentado posto que abordava a 

humanidade como um todo sem considerar as distinções sexuais na sociedade. É como se a 

liberdade da mulher no seio do capitalismo terminasse por esbarrar nos interesses masculinos.   

Deste modo, Marx vê a luta das mulheres estritamente semelhante à dos homens, no sentido 

de uma busca pelo desenvolvimento humano. Pensar deste modo é excluir as dificuldades às 

quais a mulher é submetida cotidianamente, reconhecer a discriminação e a naturalização dos 

papéis em uma determinada sociedade é reconhecer que as mulheres têm passado 
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historicamente como coadjuvantes no meio social, servindo de alicerce aos homens, ao 

mercado e ao lucro. (Saffioti, 2011, p. 85)4.  

2.2 A mulher e a família: as cuidadoras invisibilizadas 
 

      No presente item trataremos do conceito de cuidado e do significado do cuidar no 

contexto brasileiro. Faremos uma breve análise da temática sob a ótica do marxismo sem 

deixar também de considerar a crítica feminista sobre o papel das mulheres na sociedade. 

       A definição do cuidado é construída historicamente, com fortes traços da cultura 

patriarcal, sobretudo no modo de produção e reprodução social capitalista. Um dos principais 

legados do capitalismo foi a criação da esfera do privado em oposição às formas tradicionais 

de socialização pré-capitalistas, onde o público e o privado coexistiam e muitas vezes se 

confundiam. Após a revolução industrial e a consolidação do capitalismo a delimitação das 

esferas pública e privada revelou-se uma necessidade tendo em vista a usurpação das formas 

anteriores de produção e a necessidade de organização do mundo do trabalho, através da 

divisão social do trabalho. Embora trabalhando e sendo vítimas da exploração capitalista, as 

mulheres foram confinadas muito mais ao espaço doméstico e da provisão dos cuidados, 

enquanto os homens nesta lógica têm o papel de prover, de ir além do âmbito doméstico, de 

lotar o “chão de fábrica”. As cuidadoras invisibilizadas, são mulheres que, por opção ou 

imposição social, doam seu tempo e muitas delas doam suas vidas inteiras à recuperação de 

usuários com transtornos mentais. Mas não apenas. As cuidadoras são mulheres que cuidam 

da casa, da comida, da roupa, das crianças, do marido, da família e muitas vezes ainda dos 

parentes e até vizinhos. São invisibilizadas pelo fato de atuarem nos bastidores da reprodução 

social e material, juntamente com seus familiares, exercendo um trabalho difícil e 

ironicamente não pago e não reconhecido, ou seja, improdutivo sob a ótica do mercado. Já 

durante os anos 1960 Castro e Lessa (apud Araújo, 2010, p.26) sustentavam que caso o 

trabalho do cuidado em geral fosse contabilizado no PIB das nações, o seu valor 

provavelmente dobraria tendo em vista a importância do cuidado em todas as esferas da vida 

social e produtiva e o seu peso na reprodução social como um todo.  

 

 

                                                             
4Este artigo, originalmente intitulado “A perspectiva socialista”, é parte do capítulo I, “Mulher e Capitalismo”, 
do livro A mulher na Sociedade de classes: mito e realidade, primeira edição de 1969, editora Quatro Artes, São 
Paulo. 
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“As expectativas convencionais sobre o papel da mulher, especialmente 
aquelas que definem seu valor a partir da capacidade de cuidar dos outros e 
de renunciar a seus interesses, podem permanecer mesmo em meio a 
transformações na atuação e auto percepção das mulheres”. (BIROLI, 2010, 
p.56). 

 

      No Brasil, após a reforma psiquiátrica têm-se o que se chama de “cooperação social” no 

processo evolutivo do usuário dos serviços para fora dos ambientes hospitalares, ou seja, o 

movimento antimanicomial que tem por consequência a desinstitucionalização e a 

deshospitalização dos pacientes abriu caminhos para os chamados “home cares”. Contudo é 

preciso situar qual a estrutura que estes pacientes terão após a saída do internamento visto 

que: 

 
“Dessa forma, não pode, em absoluto, representar o “desamparo” dos 
doentes ou simplesmente o seu envio para fora do hospital, sem ser 
implantada, antes, uma infraestrutura na comunidade que permita tratar e 
cuidar deles e de suas famílias.” (CARNEIRO e ROCHA, p.73 2004) 

 

      Segundo Biroli não é possível falar de família sem falar das relações de gênero como 

determinantes na construção social do significado de ser mulher e de ser homem, atribuindo 

características, habilidades e funções aos indivíduos segundo o seu sexo. O gênero é uma 

categoria fundamental para se pensar a família (Biroli, 2014, p.8).  

       O contexto político brasileiro tem fortes influencias dos ideais neoliberais, que 

desconstroem, rompem e realizam um verdadeiro retrocesso nos espaços de vida do ser social, 

onde a lógica do mercado se sobressai e sobrepõe às relações sociais, forjando uma inversão 

de valores. (Pereira, 2009, 165). No que concerne a política de saúde, isto não é diferente, o 

que há é um desmonte dos serviços que consequentemente gera o seu sucateamento. No 

âmbito da política nacional de saúde mental, a construção dos cuidados extra hospitalares é de 

caráter complementar, convidando os familiares a serem agentes de mudança juntamente com 

a comunidade. Partindo do pressuposto de que a família é um dos agentes de mudança social, 

é necessário conceituar o que é a família neste estudo. Para tanto, adotamos o conceito de 

família desenvolvido por Mioto, (2004) que afirma que a família é uma das principais fontes 

de intervenção profissional do assistente social e instrumento de emancipação individual e 

coletiva. A família possui laços com o Estado, a sociedade civil e a reprodução do mercado, 

por isso sua importância está cada vez mais atrelada às políticas sociais brasileiras. A autora 

supracitada também faz referência aos desafios no trato com as famílias como determinantes 
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da sua própria natureza: conceituar o que é família, quais seus componentes e ligações sociais 

e políticas, as intervenções estão se tornando rasas, ou seja, há uma falta de clareza quanto à 

utilização do saber no fazer profissional, que desemboca no uso de conceitos discriminatórios 

como: “família desestruturada”. Outro desafio explicito pela autora é o de delimitar até onde 

vai a intervenção do profissional, ou seja, seus limites e possibilidades dentro da intervenção 

profissional. O provimento do cuidado perpassa a esfera socioeconômica do paciente e da 

cuidadora e se insere em uma dinâmica complexa de relações sociais.  

      Deste modo a intervenção com e junto à família não está totalmente clara e definida de 

modo que para se construir como um direito deve superar a dimensão da ajuda e, assim 

fazendo, certamente desonerará as cuidadoras e os familiares, pois a maioria das 

responsabilidades que o Estado deveria assumir e delegar acabam sobrecarregando as 

mulheres e familiares. 

       Segundo Duarte (2013, p.184-185) a construção da chamada “solidariedade coletiva”, 

como, por exemplo, o crescimento do compadrio e do terceiro setor no âmbito da esfera 

social, acaba por desresponsabilizar os sistemas de proteção social, que por consequência têm 

seus recursos financeiros fortemente negativados em função da escassez e do corte de 

recursos. Ou seja, o papel do Estado e, mais especificamente das políticas sociais, de 

assegurar a plena recuperação do paciente recai na vertente individualista, sobre as mulheres e 

sobre os familiares que proverão o cuidado sem base financeira adequada, sendo 

constantemente provadas por obstáculos de natureza social e, às vezes até física, como é o 

caso da acessibilidade ou da ausência dessas. Desse modo gera-se insegurança e impotência 

nas famílias chefiadas por mulheres frente às questões sociais que permeiam a sociedade. 

Portanto o modelo pós reforma psiquiátrica proposto apoia-se na “solidariedade coletiva” 

tendo como um dos pontos importantes o sistema integralizado: uma política bem 

implementada e avaliada desde sua formulação até a sua implementação; ampliação 

territorial, onde se contempla a comunidade e a região em questão fortalecendo os laços; e a 

desinstitucionalização, que procura diminuir as internações e leitos manicomiais. 

        Partindo-se do pressuposto de que as mulheres que cuidam necessitam também de 

cuidados, é que se pensa no bem estar das mesmas. Muitas têm que lidar com a dupla jornada 

de trabalho, do cuidado com os filhos, com a casa, com a roupa, com a comida, com a família, 

entre outros afazeres e os problemas da vida cotidiana. Faltam-lhe, no entanto, redes de apoio 

psicológico, social, material e de profissionais que possam atuar no sentido de promover a 

redução de danos decorrentes das duplas jornadas de trabalho e do conjunto das circunstâncias 
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que permeiam o cuidado. Assim, as mulheres que se sentem na obrigação de prover o 

cuidado, muitas vezes se anulam nas questões profissionais e privadas, limitando seu auto 

desenvolvimento, ficando cada vez mais co-dependentes do paciente: 
 

“[...] maiores são as chances de quem cuida ter dificuldades para prover 
materialmente as próprias necessidades e as dos que lhe são próximos. 
Ficam reduzidos, também, tempo livre e oportunidades de auto 
desenvolvimento, estudo e profissionalização.” (BIROLI, 2014 p.69). 

 

 

      Interessa-nos esclarecer a dicotomia “público e privado”, ou seja, até onde o braço do 

Estado interfere no meio familiar e domiciliar ao qual as mulheres historicamente foram 

relegadas e como essa intervenção no privado pode trazer benefícios às mesmas. A 

privatização do cuidado segundo Biroli (2010) acaba por acarretar desigualdades que tornam 

as mulheres mais vulneráveis no cenário social. (Biroli, 2010, p.71). Ainda segundo a autora 

uma provável saída seria a construção do cuidado em um processo democrático mais 

eficiente, o que no contexto brasileiro, ainda se mostra incipiente. O crescente aumento de 

famílias chefiadas por mulheres também impacta sobre o cuidado aumentando a jornada de 

trabalho e cerceando a liberdade das mulheres, como mostram dados colhidos do IPEA em 

2011: 

 

 “Ao longo dos últimos anos (1995-2009), a proporção de mulheres chefes 
de família aumentou mais de 10 pontos percentuais (p.p.). Esta proporção 
passou de 22,9%, em 1995, para 35,2% no ano de 2009. Isto significa que 
temos 21,7 milhões de famílias chefiadas por mulheres. Apesar de não se 
saber quais os critérios adotados pelas famílias para identificarem quem é o/a 
chefe, este aumento certamente indica mudanças no padrão de 
comportamento das famílias brasileiras.” (IPEA, 2011, p. 19). 

 

       Com base na crítica feminista podemos perceber que a democracia dos sexos é uma 

utopia, ou seja, está muito longe de se concretizar de fato. Muito distinto do pensamento 

marxista, o feminismo mostra a necessidade de expor as reais diferenças de oportunidades e 

de conquistas que o sexo masculino tem sobre o feminino, e a necessidade de se 

“desnaturalizar” a igualdade e livre escolha que a todo o momento é posta como uma verdade 

pelo sistema vigente. Além de denunciar o fato de que tratar as diferenças apenas no aspecto 

biológico é um retrocesso que o patriarcalismo insiste em manter em suas bases. 
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“Um dos alvos comuns a diversas abordagens no feminismo é justamente a 
naturalização de diferenças entre traços psíquicos, desejos, competências e 
comportamentos de mulheres e homens, tomados como uma derivação das 
diferenças entre os sexos, isto é, das diferenças fisiológicas.” (BIROLI, 
2012, p. 9) 

 

       Deste modo as decisões de cunho político e democrático estão nas mãos dos homens, pois 

as mulheres ainda estão atreladas ao privado e pouco se reconhecem e se dedicam ao espaço 

público, onde as decisões políticas são tomadas e implementadas e acabam por refletir em 

suas vidas, as mulheres ainda não possuem uma voz significante na política sendo 

constantemente alvos de opressão e dominação masculina. (Biroli, 2012, p.12). 

      A provisão de cuidados informais a pacientes com transtornos mentais exige da mulher 

entrega e dedicação intensiva em seu cotidiano, pois cuidar de um paciente com transtorno 

mental é desgastante e não remunerado, além de impor responsabilidades que fogem a sua 

capacidade, podendo em muitos casos levar a um adoecimento ou ao estabelecimento de 

relação de co-dependência muito forte de ambas as partes. 

 

“[...] o cuidado está sendo entregue à família sem o devido conhecimento das 
reais necessidades e condições da família, especialmente das cuidadoras em 
termos materiais, psicossociais, de saúde e qualidade de vida, aspectos estes 
profundamente interligados.” (GONÇALVEZ, 1999, p.165). 

 

       Segundo Pegoraro e Caldana (2008, p.88), uma possível amenização do sofrimento da 

cuidadora e da respectiva família seria a provisão de cuidados por parte de profissionais 

qualificados. Ainda, os autores identificam questões que, uma vez respondidas, poderiam 

elucidar o processo do cuidado e as alternativas de solução com vistas à amenização do 

sofrimento tanto de quem precisa do cuidado, como daquelas que cuidam, como: 

• O que ocorre quando é a mulher que necessita de cuidados formais / profissionais em 

saúde mental? 

• O que ocorre com a família quando a mulher adoece e precisa de cuidados 

psiquiátricos? 

• A atenção a homens e mulheres nos serviços públicos é e deve ser a mesma, 

independente do gênero? Alguma atenção é dedicada aos filhos? 
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       Essas questões se mostram no cotidiano da temática e continuam sem respostas pelo 

Estado e pela sociedade civil.  Portanto neste processo de entrega que é o cuidado, a mulher 

deve ser contemplada considerando o seu gênero, a sua autonomia e a sua emancipação. É 

preciso haver certa preocupação com as mulheres em geral que atuam nos bastidores extra 

hospitalares e que não são reconhecidas como necessitadas de atenção e cuidado.  

       A construção do cuidar, como explicita Biroli (2008, p.16-17), tem em sua gênese a 

hierarquização dos papéis na sociedade e a naturalização da mulher sob o aspecto biológico. 

O que se percebe muito claramente é a dominação, em detrimento da autonomia desses 

sujeitos sociais, onde a coerção moral impõe e restringe escolhas ao mesmo tempo em que se 

espera que a mulher seja capaz de se desdobrar em várias “personagens” e “cenários” 

diferentes, que o cotidiano lhes apresenta sem o devido apoio governamental. 

 

“Há contextos nos quais falta aos indivíduos a própria noção de que algo vai 
errado quando há abuso e exploração, assim como o conceito de si como 
indivíduo portador de direitos que não podem ser violados.”(NUSSBAUM 
apud BIROLI, 2008 [2000], p. 113). 
 

 

       As bases do cuidado se realizam no Brasil no sentido material e no atual contexto político 

são construídas teoricamente sobre bases já bastante aprofundadas, embora suas bases 

materiais sejam ainda rasas e incipientes, o que demonstra que existe forte contradição entre 

os novos avanços em serviços de saúde mental e seus objetivos iniciais. 
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CAPÍTULO III–SAÚDE MENTAL E CUIDADO: FATOS RECENTES NO CENÁRIO 
BRASILEIRO E DO DISTRITO FEDERAL.  

 

3. A “feminização” da pobreza e sua relação interclasses. 
 

       A exclusão social muitas vezes possui face, cor e sexo. Mais do que a falta de recursos 

econômicos para o provimento de cuidados, as mulheres estão à margem da preocupação 

estatal e como vimos nos capítulos anteriores, isto se deve muito ao viés cultural e de gênero 

da sociedade. 

 
“A exclusão social pode dever-se também a fatores de ordem cultural. Neste 
caso poderão incluir-se as minorias étnico-culturais, religiosas ou sexuais, 
bem como todos os grupos sociais sobre os quais recaem estereótipos que 
condicionam o seu espaço de ação na esfera social. A dimensão de gênero 
poderá inscrever-se neste domínio.” (Almeida, 2010 p.183). 

 

       Segundo Castro (2009, p.91) o termo “feminização da pobreza” ganha destaque nos 

Estados Unidos da América, mais especificamente na década de 70 ao se perceber que as 

mulheres ganham maior visibilidade na esfera da pobreza, quando as mesmas passam por 

divórcios, separações e viuvez, ou seja, as mulheres ao perderem seus alicerces econômicos 

representados pelos papéis masculinos sucumbem à pobreza por falta de experiência e espaço 

no mercado de trabalho, ficando à mercê da própria sorte. Mas a crítica feminista não vê isto 

como resultado da aparente vulnerabilidade das mulheres, mas sim como resultado do fato de 

que o trabalho exercido pelas mesmas no âmbito doméstico não é devidamente reconhecido 

no meio social, se tornando na lógica neoliberal um trabalho improdutivo. 

  
“[...] feministas, advogaram que o termo “feminização da pobreza” não 
deveria ser lido como crescimento das mulheres entre os pobres, mas como 
aumento da visibilidade estrutural da pobreza das mulheres, já que, 
historicamente, o trabalho da mulher não remunerado no cuidar dos filhos, 
da casa, do marido não seria contabilizado na produção de riqueza e que, por 
outro lado, se considerada não a renda familiar, mas a renda individual 
seriam as esposas, e não as chamadas mulheres chefes de família 
(principalmente se da mesma faixa etária), as que mais se destacariam como 
mais pobres entre os pobres, assim como as mais velhas vivendo 
sós.”(CASTRO, 1999, p.91-92). 

 

        A mulher sempre teve papel coadjuvante na lógica capitalista, servindo como reserva de 

mão obra barata e necessária à acumulação capitalista. Desde os primórdios da revolução 

industrial as mulheres e as crianças foram forçadas sem pudores ao trabalho em sua maioria 
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em indústrias têxteis, padecendo de acidentes de trabalho, uma vez que a miséria se alastrava 

nas classes vulneráveis enquanto o sistema capitalista se vangloriava de ver seu lucro em 

crescimento exorbitante, contando muito sobre a exploração desta minoria. 

        No sistema vigente a mulher possui com certeza seu papel bem definido e importante na 

reprodução da mão de obra para as indústrias e empresas. É claro que atualmente com as 

mudanças ocorridas no século XX, a mulher conquistou certa “autonomia”, embora bastante 

discutível. A ideologia que se prega é a da “super mulher”, capaz de ser provedora de sua 

família, (caso das famílias monoparentais chefiadas por mulheres que vem crescendo ano 

após ano), conforme apontado na análise do IPEA:  

 
“Para tentar compreender melhor o que significa o aumento da chefia por 
mulheres, é importante perceber em que tipos de famílias estas mulheres 
estão. No ano de 1995, 68,8% delas estavam em famílias monoparentais 
(mulher com filhos/as) e apenas 2,8% em famílias formadas por casais – seja 
com ou sem filhos/as. Já em 2009, 26,1% das mulheres chefes participavam 
de famílias formadas por casais, e 49,4%, de famílias monoparentais. Ou 
seja, houve um aumento considerável – mais de nove vezes – no número de 
mulheres identificadas como chefes nas famílias formadas por casais. Esse 
dado sugere novos tipos de padrões de comportamento dentro das famílias e 
uma possível ampliação da autonomia das mulheres.” (IPEA, 2011 p.19). 

 

       A mulher precisa se por na “selva mercadológica” para sustentar seus familiares e ao 

mesmo tempo cuidar de pacientes com transtornos. O mercado de trabalho está posto para o 

gênero masculino muito diferentemente do que o é para o feminino. Primeiro, as empresas 

brasileiras possuem preconceitos para com as especificidades em torno do feminino, como a 

gravidez, licenças maternidade, afastamentos. Será que o projeto societário onde há corrida 

desesperada por lucro considerará estas especificidades ou dará de pronto emprego ao 

homem? A questão de gênero importa muito no âmbito do trabalho, onde as relações são 

norteadas por ideais patriarcais. 

“As mulheres se inserem no mercado de trabalho em setores correlatos às 
suas atividades domésticas, no ramo de prestação de serviços, no setor 
terciário da economia. No espaço público, reproduzem-se as desigualdades 
sexuais, haja vista as mulheres ocuparem posições de menor prestígio e 
remuneração. Nessas condições, o elo mais duradouro dessas famílias situa-
se na mulher, que, como provedora, passa a constituir outro tipo de família, 
matricêntrica- chefiada pela mulher, composta por ela e por seus filhos. 
Quando existe o homem, este, geralmente, figura como referência da 
moralidade feminina ou como protetor da família contra ataques externos 
manifestos na violência urbana. Seu vínculo é direcionado para a itinerância, 
muitas vezes, motivado pela necessidade de procurar emprego em outras 
regiões.” (ROSA, 2010 p.277). 
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          Os processos do cuidado para com pacientes no âmbito doméstico não passam por uma 

formação formal, seja um curso, seja uma palestra, de modo que as cuidadoras se doam na 

coragem, mesmo sabendo que as condições financeiras de sua casa não serão suficientes para 

a compra de remédios, transporte do paciente e consultas rotineiras. No que concerne o 

Distrito Federal, o jornal Correio Braziliense mostra, a partir de dados obtidos por pesquisa 

no sítio da CODEPLAN (Companhia de Planejamento do Distrito Federal), que os homens 

ganham 30% a mais que as mulheres, sendo que as mesmas possuem o grau de formação 

muito mais elevado que o sexo masculino, isso tendo-se em consideração que o Distrito 

Federal possui população de 1,5 milhões de mulheres. A pesquisa ainda aponta que 230 mil 

mulheres são chefes de família. 

 
“Os dados demonstram que, quando a mulher chefia o domicílio, ela precisa 
ser provedora e cuidadora, enquanto os homens, geralmente, contam com 
uma mulher para dividir as atividades”, explica o coordenador do estudo 
Flávio Gonçalves. (Correio Braziliense, 06/03/2015).5 

 

      A emancipação da mulher no Distrito Federal se mostra cada vez mais como uma 

possibilidade, o fato de termos uma mulher como presidente da República assim como 

mulheres exercendo funções de direção no Estado e no meio e no meio empresarial são 

indicadores de uma esperança que cada vez mais se fortalece rumo à igualdade de gênero. 

3.1 As recentes perspectivas em relação ao cuidado na saúde mental brasileira e no 
Distrito Federal. 

 

       A saúde brasileira apesar dos avanços obtidos na Constituição de 1988 e com a 

regulamentação dos dispositivos de saúde que resultam no SUS, ainda há que avançar em 

muitos aspectos para oferecer cuidados e atendimentos de acordo com cada nível de 

complexidade, e especialmente, no sentido de oferecer uma base sólida para as cuidadoras que 

atuam na área. É de suma importância que os gestores de políticas públicas considerem as 

distinções de gênero e elas refletem nos cuidados cotidianos. Ademais, essas demandas se 

colocam também para a categoria dos assistentes sociais, uma vez que se mostram como 

possibilidades de se discutir novos parâmetros de intervenção na área. 

 

                                                             
5Correio Braziliense, sítio do jornal, 03/06/2015 Disponível em: 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2015/03/06/interna_cidadesdf,474214/mulheres-no-df-
tem-nivel-de-instrucao-alto-mas-recebem-menos-que-os-homens.shtml 
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       Dados obtidos e citados pelo jornal “O Estadão”6 revelam que no Brasil, o número de 

indivíduos que procuram a rede de saúde em decorrência de transtornos mentais chega a 23 

milhões, ou seja, 12% da população brasileira, sendo que 5 milhões de pessoas no país 

padecem de transtornos mentais severos, ou seja, 3% da população. Dentre os transtornos 

mais comuns estão: a depressão, a ansiedade e os transtornos de ajustamento. 

       Juntamente com o crescimento do número de pacientes com transtornos mentais no país 

cresce também o número de Centros de Atenção Psicossocial– CAPS. No Brasil existem hoje 

1.513 CAPS, embora sua distribuição sócio espacial ainda esteja longe de contemplar as reais 

demandas e necessidades da população brasileira. Há ainda uma defasagem que se traduz pela 

má distribuição entre Estados de modo que muitas vezes aqueles que muito precisam tem suas 

demandas respondidas apenas parcialmente, a exemplo do estado do Amazonas que conta 

atualmente com apenas 4 CAPS ativos. 

       O programa Vida em Casa implementado no Distrito Federal desde 2010, visa reduzir as 

internações e sociabilizar os pacientes de modo que os mesmos permanecerão em seus 

respectivos domicílios. Segundo a Secretaria de Saúde (SES/DF)7, uma equipe de 15 pessoas 

prestará auxílio domiciliar aos familiares e apesar de tão reduzido o numero de membros da 

equipe, tal programa é considerado um forte avanço na área de desinstitucionalização 

hospitalar na capital do país. Na mesma perspectiva pode-se afirmar que no Distrito Federal é 

considerável o numero de programas que auxiliam os familiares na convivência com os 

usuários em âmbito domiciliar tais como os Hospitais Dia e a Sala de Visitas, onde os 

familiares podem visitar diariamente seus entes internados, preservando os laços familiares, 

mas sem a sobrecarga total sobre a família e as mulheres que cuidam. No entanto, há estudos 

que contestam tais perspectivas e apontam exatamente o contrário: 
 
“O DF apresenta os piores índices de atendimento nos últimos anos e, a 
despeito destes dados, a vistoria feita no DF impressiona bem a comissão de 
inspeção por apresentar um dos quadros mais amenos de desatenção à saúde 
mental, quando comparado às graves situações de desrespeito aos direitos 
humanos que são observados em outras unidades federativas do país e 
descritos no relatório. Poderia se argumentar que a amostra qualitativa de 
uma única instituição (no DF, somente o HSVP Hospital São Vicente de 
Paulo foi visitado) pudesse tornar os dados passíveis de distorções, 

                                                             
6 Estadão, agência Brasil sítio, 28/06/2010  
Disponível em:  http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,transtornos-mentais-atingem-23-milhoes-de-pessoas-
no-brasil,573367 
7 Governo de Brasília, sítio governamental, 14/02/2014  
Disponível em: http://www.saude.df.gov.br/noticias/item/5293-pacientes-com-transtornos-mentais-s%C3%A3o-
acompanhados-por-programas-da-ses-df.html 
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entretanto, há que se considerar a representatividade da instituição para a 
totalidade distrital, visto que o HSVP respondia neste momento por 80% dos 
atendimentos no DF.” (SILVA, 2013 p.87). 

 

      Visto o descaso crescente referente aos cuidados com pacientes com transtornos mentais 

no DF, foi concebido e legitimado no respectivo estado o documento intitulado “Pacto pela 

Saúde Mental” que tem como objetivo amenizar, senão solucionar os principais problemas de 

saúde mental no DF na seguinte perspectiva: 

 

Ø A interlocução constante com os movimentos sociais: divulgando e 
demonstrando junto ao público, nas praças, ruas, mídia etc., esta outra 
relação possível com a loucura. Apoio à organização dos acometidos de 
sofrimento mental, falando em seus próprios nomes e assumindo a luta 
por seus direitos a fim de exigir do poder público o compromisso 
necessário com a Reforma Psiquiátrica.  

Ø  A defesa do Sistema Único de Saúde: entendendo a saúde como direito 
do cidadão e dever do Estado. Na perspectiva da intersetorialidade, uma 
prática de políticas públicas de efetivo alcance social é indispensável, 
permitindo uma abordagem intersetorial dos diferentes aspectos 
envolvidos na abordagem do sofrimento mental. Aspectos que envolvem 
a moradia, o trabalho, o lazer, a educação etc.. Construção de uma rede 
de suporte para as pessoas mais vulneráveis com constante luta pela 
transformação social.  

Ø  O respeito à singularidade: cada um tem sua própria história, seu jeito 
de ser, suas questões subjetivas, familiares e sociais, suas dificuldades.  

Ø  Alguns projetos visam amenizar estes efeitos, caminhando para uma 
atenção integral à saúde mental: atualmente, o Projeto Cantina 
Terapêutica e o Projeto Saúde em Casa são apontados como experiências 
positivas, mas que somente são conduzidas pela dedicação pessoal de 
parte dos funcionários, visto que não são iniciativas apoiadas e 
reconhecidas pela Secretaria de Saúde do DF.  

Ø Raça e Gênero na Saúde Mental do Distrito Federal seus projetos, as 
pessoas são únicas e como tais devem ser respeitadas e tratadas.  

Ø  A crítica ao tecnicismo: é importante conhecer e aplicar os recursos da 
ciência, tornando-os acessíveis a todos que deles necessitam.  

Ø A assistência em saúde mental não se reduz de forma alguma a uma 
questão técnica, é um processo social e político de luta contra as 
discriminações e as violências impostas aos acometidos de sofrimento 
mental.  

Ø  A coragem do pensamento: lembrando sempre que os pensamentos 
originais e vivos não se reduzem à forma teórica, mas se manifestam em 
produções diversas, no âmbito artístico e cultural.  

Ø  A superação do hospital psiquiátrico: propomos um modelo assistencial 
que dispensa inteiramente o hospital psiquiátrico, desmascarando a sua 
suposta necessidade técnica e social.  

Ø  A implantação de uma rede de serviços substitutivos: com serviços 
articulados entre si, segue uma lógica inteiramente diversa ao buscar a 
liberdade, a participação social e a cidadania de seus usuários.  

Ø  A presença na cultura: os portadores de sofrimento mental devem ter, 
reconhecidas como todas as pessoas, uma trajetória de vida no espaço 
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social: conviver com as questões do sofrimento mental e aprender a 
aceitar a diferença e a prática da solidariedade. (Dados fornecidos por 
funcionários do HSVP durante visita à instituição2013). (SILVA, 2013 
p.100-101) 

      Quanto aos estudos referentes ao cuidado em saúde mental, pesquisa realizada pelos 

autores (Cardoso et al. 2011 p.515) demonstra que o interesse e as publicações na área são 

ainda bastante escassos. Quanto à expressão usada “Caregiver Burden”, que significa 

(sobrecarga do cuidador em inglês) as publicações alcançaram números bastante expressivos, 

pode-se entender que no Brasil o tema ainda não é bem explorado como se espera. 

      Em contraposição, as tentativas de desempenhar um cuidado voltado a familiares de 

pacientes psiquiátricos, estudos recentes, apontam que os maiores desafios subjetivos e 

objetivos enfrentados pelos cuidadores são: 

Ø Sentimentos de tristeza e impotência 

Ø Suporte familiar precário 

Ø Exaustão familiar e física 

Ø Lida com pacientes em casa 

Ø Atividades cotidianas comprometidas 

Ø Discriminação social e ajuda insuficiente do equipamento de saúde mental 

           É explícito nestes resultados que o “repasse” dos cuidados pela equipe hospitalar para 

as famílias e familiares não otimizou a vida dos pacientes, pelo contrário, há agora o 

adoecimento em dobro, ou seja, de ambas as partes: do cuidador e do paciente. Mais uma vez 

a população vulnerável tem que arcar com algo em que se é leigo, o cuidado, e que a priori 

deveria ser dever do Estado prover, a fim de garantir qualidade de vida para essa faixa da 

população, mesmo sabendo que tais problemas, oriundos da crise estrutural, insistirão em 

existir até que o sistema vigente seja substituído (Rosa, 2010, p.285).   

“As contingências sociais, econômicas, políticas, e culturais extremamente 
adversas para as famílias pobres as colocam em situação de risco social que 
interferem em suas funções e reações frente ao provimento de cuidados com 
o portador de transtorno mental. Impossibilitadas ou limitadas concretamente 
em suas atribuições de cuidar, sobretudo pela posição ocupada pela mulher, 
principal cuidadora e provedora, em especial nas unidades matricêntricas, 
essas famílias buscam distribuir com os serviços psiquiátricos os encargos de 
cuidar, apesar do contexto de crise dos serviços públicos e dos avanços do 
ideário neoliberal.” 

 



 

47 
 

                   Segundo Rosa (2010, p.283-284), possíveis encaminhamentos são necessários 

para a mudança dessa realidade posta e para a resolução dessa questão como: Recolocação em 

debate e elaboração pela sociedade da relação de gênero, para aliviar as pressões sobre as 

mulheres, não só em relação ao paciente com transtorno mental, mas todos os trabalhos 

domésticos reservados às mesmas; assegurar a melhoria das condições de vida das famílias 

que prestam cuidado informal, sua base econômica principalmente; capacitação de mais 

equipes psiquiátricas para junto com as famílias atingirem o objetivo em comum; melhoria 

dos serviços clínicos para quando houver um aumento negativo do quadro clínico sem que 

haja propriamente a internação do paciente e consequentemente sua exclusão social. 

3.2 A regulamentação do cuidado informal de idosos no Brasil 

       No cenário brasileiro o projeto que regulamenta a profissão de cuidadores informais com 

transtorno mental é o Projeto de Lei nº 3657/1989 transformado em Lei ordinária nº 

10216/2001 do autor Paulo Delgado (PT/MG). Tal projeto tem como objetivo principal 

extinguir os manicômios e fortalecer a rede sócio assistencial tornando a internação uma 

opção em último caso, dando ênfase aos cuidados extra hospitalares. Espera-se que tal 

regulamentação transforme o cenário de cuidadores informais e dê um salto qualitativo quanto 

à qualidade do cuidar, e principalmente, quanto ao reconhecimento daquelas que prestam o 

serviço do cuidado. Considerando que o projeto em questão trata da provisão de cuidados a 

idosos, espera-se que o reconhecimento formal da profissão de cuidador(a) amplie os 

horizontes no campo da saúde mental no sentido de expandir os ganhos decorrentes de tal 

reconhecimento e impactar na política de atendimento a pessoas com transtorno mental de 

forma a colaborar decisivamente para a reformulação da política de saúde mental.  

         O referido projeto em questão é o que dispõe sobre o cuidado ao idoso, projeto nº 

284/201, o projeto explicita condições ao futuro cuidador como possuir ensino fundamental 

completo, além da participação de cursos específicos, regulamentado pelo ministério da 

educação. Dentre as principais atividades a serem exercidas estão no artigo 1º: 

Ø Prestação de apoio emocional e na convivência social do idoso 

Ø Auxílio e acompanhamento na realização de rotinas de higiene pessoal, ambiental e de 

nutrição 

Ø Cuidados preventivos de saúde, administração de medicamentos de rotina e outros 

procedimentos de saúde 

Ø Auxílio e acompanhamento no deslocamento do idoso 
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        Pode-se perceber que a regulamentação de cuidado a idosos está avançando e promete 

ainda muitas conquistas, diferentemente do que acontece nos cuidados a pacientes com 

transtornos mentais, para os quais ainda não há uma sistematização específica para lida com 

os mesmos. 

 

3.3 O Serviço Social na Saúde mental: a necessidade da intersetorialidade dos serviços 
 

       Pode-se estabelecer uma linha entre o Serviço Social e a política de saúde mental desde a 

reabertura democrática e o movimento de reconceituação da profissão, ou seja, é a partir deste 

ponto que o assistente social tem a possibilidade de intervir por vias outras que não seja a 

ditada pela psiquiatria tradicional (Internações como única fonte de tratamento). O 

profissional assistente social se vê impulsionado a contribuir para uma emancipação mais 

próxima do real, fortalecendo as redes de serviços e considerando a totalidade do indivíduo. 

Importante salientar que as mudanças em política de saúde mental tiveram em seu cenário 

atores importantes como os trabalhadores em saúde mental que ajudaram a fomentar essa 

importante mudança no patamar dos serviços de saúde mental no Brasil. 
 
(...) setores profissionais dos assistentes sociais aprofundam a proposta 
esboçada no período de 1960-1964 e retomada no início da década de 70, 
desenvolvendo amplo debate sobre o caráter político da prática profissional e 
consequente desmistificação de sua pretensa neutralidade, ao mesmo tempo 
em que sugerem, contundentemente, a possibilidade de o Serviço Social pôr-
se a serviço da clientela (SILVA e SILVA, 2007, p. 39). 

 

       O Serviço Social tem um posicionamento no que tange à evolução oferecida pela reforma 

psiquiátrica brasileira, sobretudo no sentido político e social. A hegemonia posta nas décadas 

de 60 e 70 estava na contra mão do que a categoria buscava no sentido de libertação do 

indivíduo das amarras do conservadorismo tão presente e intensificado nesta fase histórica do 

país. Com a reforma psiquiátrica pôde-se abranger novos entendimentos do papel do 

assistente social neste campo, assim como novos desafios que são postos cotidianamente à 

categoria dos assistentes sociais de modo que é preciso:  

 

“fazer a análise crítica das políticas sociais do capitalismo no Brasil também 
no campo da Saúde Mental e realizar o aprofundamento das relações entre a 
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dinâmica da sociedade de classes, a loucura e a subjetividade.” (BISNETO, 
2009, p.30) 

 

        Segundo Bisneto (2009, p.57-60), o Serviço Social no Brasil ainda padece de alguns 

problemas institucionais e sociais no campo da saúde e especialmente no campo da saúde 

mental. Dentre as maiores dificuldades o autor cita a falta de empreendimento em pesquisas 

que abordem a temática, ou seja, há falta de estudos metodológicos em que o Serviço Social 

possa ter uma intervenção intersetorial. 

       A pouca demanda de profissionais assistentes sociais na área, as contradições teóricas, o 

“ambiente psicologizante”, ou seja, até onde estão os limites e possibilidades da categoria 

dentro da intervenção e onde começa a intervenção terapêutica e psicológica, a 

“psicologização das relações sociais”, a lógica dos usuários juntamente com familiares, e por 

último e mais enfático, o modo como o assistente social deve observar um fenômeno social 

baseado em teorias sociológicas, não enviesando a intervenção no campo diagnóstico/doença, 

tudo isso são ainda desafios a serem superados.  

      O Marxismo como eixo estruturante da formação curricular e das diretrizes curriculares 

em serviço social vem justamente se contrapor aos princípios conservadores que tem origem 

no sistema vigente: o capitalismo, que acaba por minar as relações sociais em prol do lucro 

exorbitante não considerando as necessidades básicas e direitos humanos como a liberdade e a 

inclusão social. Não se tem neste trabalho a intenção de se criar uma utopia de que os serviços 

de saúde mental serão futuramente satisfatórios para a população usuária, visto que essa 

desumanização e conservadorismo são inerentes ao capitalismo e que para superá-lo há que se 

considerar outras formas de sociabilidade, o que abre outra discussão importante e necessária 

para a real emancipação, mas isto é um assunto que precisaria de um tópico mais extenso para 

se discutir. Ou quem sabe outra monografia.  

 
(...) O Serviço Social é reconhecido como uma especialização do trabalho, 
parte das relações sociais que fundam a sociedade do capital. Estes são, 
também, geradores da questão social em suas dimensões objetivas e 
subjetivas, isto é, em seus determinantes estruturais e no nível da ação do 
sujeito, na produção social, na distribuição desigual dos meios de vida e do 
trabalho, nas suas objetivações políticas e culturais. (IAMAMOTO, 2008, p. 
182) 

 

 

        A relação entre as mulheres e a loucura vem ao longo dos séculos reforçando -

preconceitos e falácias hajam vistas algumas características inerentes ao sexo feminino: a 
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mulher foi vista como um ser que demanda um maior cuidado social, pois possuíam certas 

“peculiaridades” como: a menstruação, a histeria, a loucura entre outros.  

 

“... embora na maioria dos casos elas consigam exercer seu papel melhor que 
o homem com o mesmo transtorno, o papel de maternidade e de cuidar da 
família pesa intensamente nesta mulher.” (PEGORARO e CALDANA, 
2008, p.89) 

 

         No aspecto financeiro as mulheres precisam muitas vezes realizar dupla jornada: 

conciliar o trabalho doméstico e o assalariado. Sabe-se que o gênero é um dos fatores em 

outros países, determinantes na diferenciação de salário e na inserção feminina no mercado de 

trabalho, pois lhe é negada a base educacional na qual os homens são privilegiados e 

incentivados a todo o momento (OKIN, 1989a, p. 67). Importa explicitar esse desafio 

financeiro sofrido pelas mesmas, é de se considerar sua posição social, as atividades 

econômicas em que estão inseridas e as atividades domésticas, muitas vezes chefes de família 

e não socialmente reconhecido, é nestes aspectos que as relações de gênero mais ficam 

explícitas (LUDERMIR, 2000, p.656). 

         Outros pontos importantes obtidos de estudos recentes apontam que a reforma 

psiquiátrica e a consequente atenção extra hospitalar advinda de cuidados familiares vem se 

expandindo juntamente com a inserção mais significativa da comunidade, uma vez que 

segundo (Saraceno 1999) a intervenção é pautada por fatores “multiplicantes”, ou seja, a rede 

em que o indivíduo está inserido possibilita outros patamares de entendimento e complemento 

no processo de reinserção social do indivíduo. 

         A década de 80 do século XX trouxe consigo certamente avanços indispensáveis no 

processo de reinserção dos acometidos por transtornos mentais como o respaldo que a lei 

basagliana ofereceu à construção das políticas de saúde mental no Brasil, principalmente no 

fortalecimento da família e na base comunitária. No entanto, falta maior clareza do que é 

definido por família e seus respectivos membros nas políticas públicas atualmente e se a 

mesma possui recursos econômicos e sociais. Explicita-se a grande necessidade de aprofundar 

o conhecimento sobre a realidade das famílias, pois principalmente na saúde mental, pode-se 

esclarecer as falhas e melhorias nos serviços de assistência. Mesmo assim, a família é 

considerada com forte potencial de ressocialização e reinserção social do paciente com 

transtorno mental, contrapondo-se à mercantilização das instituições psiquiátricas por meio de 

internações. 
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“Uma contradição atual é como fazer a reabilitação psicossocial numa 
sociedade excludente, alienante, inabilitadora, e ainda por cima atuando em 
nível institucional ou organizacional (não macrossocial). Ao lado das 
funções típicas, como dar assistência social aos portadores de transtornos 
mentais, o Serviço Social é alocado em Saúde mental para diminuir os custos 
da assistência psiquiátrica, mas esta contenção de gastos não tem como 
objetivo alargar o atendimento a faixas maiores da população demandante, e 
sim abaixar os custos para aumentar a acumulação capitalista, pois a 
‘mercantilização da loucura’, apesar dos esforços contrários de uma parcela 
profissional, permanece intacta” (BISNETO, 2009, p.63) 
  

          É importante destacar que no decorrer desta pesquisa dois fatores cruciais que 

influenciam o cuidado do adoecimento psíquico foram postos em questão: as classes sociais e 

a questão de gênero, esses dois conceitos caminharam paralelamente durante o estudo o que 

mostra a necessidade premente de se dar voz às mulheres, pois as mesmas possuem 

peculiaridades que as deixam em desvantagem como: discriminação sexual, pobreza, fome, 

desnutrição, excesso de trabalho e violência doméstica e sexual (Santos, 2009, p.1178). 

          Precisa-se contemplar essa população que atua por trás dos cuidados hospitalares, mães, 

filhas e esposas, que acabam assumindo o papel do cuidar, para garantir os mínimos 

necessários a seus familiares, enquanto possuidoras de direitos e autonomia, esse processo do 

“cuidar” estaria privando-as de sua emancipação ou estaria deixando-as mais perto de um 

adoecimento psíquico. 
 
“O Serviço Social deve atuar nesses conflitos de modo a permitir uma 
apropriação adequada dos usuários e dos familiares dos aspectos que 
compõem a prática institucional. Por exemplo: no aspecto econômico, uma 
melhor assistência material; no político, o atendimento às suas vontades 
legítimas; no ideológico, o reconhecimento do ponto de vista do usuário 
sobre o problema” (BISNETO, 2009, p.159). 

                         .  

 
 

       Vale ressaltar a importância da profissão de assistente social e sua relevante contribuição 

para a área no sentido de despertar o interesse não apenas da categoria profissional, mas de 

outros estudiosos para que possam ampliar os arcabouços teóricos e metodológicos mais 

profundos sobre o debate sobre o cuidar, o cuidado em si e o gênero na sociedade moderna. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

        A loucura desde tempos antigos sempre foi encarada e disseminada como fator para a 

exclusão do indivíduo e a construção dos cuidados por familiares sempre teve um impacto sob 

a forma de sobrecarga para as mulheres. Juntando-se esses dois fatores à estrutura social 

posta, o presente trabalho evidenciou a necessidade de se pensar sobre o cuidar, o cuidado e a 

cuidadora (enquanto maioria na provisão de cuidados), ao mesmo tempo em que demonstrou 

as lacunas na provisão de tal serviço pelo Estado. E mais ainda, o trabalho mostrou, a partir da 

análise da descentralização e da desinstitucionalização manicomial a falta de qualidade do 

cuidado, visto que o Estado acaba por “terceirizar” sua responsabilidade sobre o indivíduo.      

Demonstrou-se que tal terceirização ocorre por meio da transferência dos cuidados á 

responsabilidade familiar e, sobretudo das mulheres.  

        A discussão de gênero é de suma importância na esfera das políticas em saúde mental, 

visto que a maioria dos cuidados é prestada por mulheres, construção histórica e cultural 

imposta às mesmas, pautada pelo “instinto maternal” e naturalização dos papéis de gênero. 

Desde tempos remotos a mulher é tida como coadjuvante no cenário social, lhe restando 

cuidar dos “inválidos” e excluídos na lógica moral e do sistema vigente, o capitalismo. 

        É necessário oferecer maior visibilidade no âmbito das ações e dos serviços de saúde 

mental a estas cuidadoras muito mais invisibilizadas que invisíveis perante a sociedade. 

Mostrou-se também a precariedade das bases materiais da provisão dos cuidados no seio da 

família, onde há a falta de uma base econômica e também a ausência de aparato físico nas 

residências da maior parte das pessoas acometidas por transtornos mentais. O estudo também 

aponta vieses no vínculo familiar e institucional, ou seja, o novo modelo em saúde mental há 

ainda que avançar no sentido de oferecer uma instrumentalização mais eficaz a estas 

cuidadoras que em sua maioria não possuem capacidades técnicas para prover o cuidado, ou 

seja, com a desinstitucionalização dos manicômios a responsabilidade com o cuidado antes 

oferecido por médicos e enfermeiras recai sobre a família que se mostra incapaz de prover um 

cuidado de qualidade em meio à instabilidade econômica e psicológica. São familiares que se 

tornam codependentes psicologicamente, vindo deste modo, eles também a correr o sério 

risco de desenvolver doenças psicológicas.  

        A seguridade social brasileira obteve fortes avanços, dos quais uma boa parte ainda 

permanece na esfera teórica, os estudos apontam que muitos serviços de ponta ainda carecem 

de uma relação mais estreita entre equipes dos centros de atenção psicossocial e os familiares 
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dos usuários. Ainda nessa perspectiva de avanços, a pauta feminista contribuiu e ainda 

contribui no debate da construção do cuidado na sociedade, visando à emancipação da mulher 

como norte de suas críticas. 

         Quanto aos papéis sociais, a mulher tem conquistado espaço considerável no mercado 

de trabalho brasileiro e principalmente no Distrito Federal, onde o grau de instrução das 

mesmas é mais elevado do que o dos homens, mas ainda continuam atrás no que concerne ao 

salário o que denota a dominação masculina sobre as relações sociais no mercado de trabalho. 

         O Serviço Social enquanto profissão que tem em seus princípios básicos a emancipação 

do indivíduo tem grande influência e contribuição nos avanços na área de políticas de saúde 

mental desde o acolhimento até a fase final da intervenção. 

        Os profissionais assistentes sociais possuem uma função peculiar: a função pedagógica, 

ou seja, eles podem nos serviços de ponta esclarecer informações importantes para a demanda 

em questão e assim construir uma emancipação enquanto disseminadores de informação, 

saindo deste modo do “engessamento” e tecnicismo, armadilhas que teimam em permanecer 

na atuação da categoria. 

       Os dados e estudos sobre o cuidar, o cuidado e as cuidadoras informais familiares de 

pacientes psiquiátricos se mostram bastante incipientes em comparação aos estudos 

publicados no exterior sobre a mesma temática. Percebe-se que se trata de um campo ainda 

muito velado e desinteressado por parte das políticas sociais e dos estudiosos e acadêmicos. 

As próprias instituições da região do Distrito Federal como a DISAM não dispunham de 

dados quantitativos sobre cuidadoras informais em saúde mental, ou seja, não houve estudo 

estatístico sobre as mesmas. 

        Este estudo põe em debate para futuros pesquisadores o problema da construção de redes 

sócio assistenciais a serem constituídas e implementadas na rede pública de saúde. O que está 

em jogo neste processo é o campo ético em que a cuidadora e o tutelado estão inseridos, 

apontando que é necessário oferecer-lhes maior dignidade no enfrentamento das questões 

sociais cotidianas. Aponta ainda o fato de que as cuidadoras são sujeitos chaves da provisão 

de cuidados extra hospitalares.  

        Para se concluir essas breves considerações finais é importante que se coloque a seguinte 

questão: a função do cuidado delegada aos familiares teve papel emancipador na vida dos 

mesmos e dos usuários de serviços em saúde mental? Percebe-se neste estudo mediante fontes 

confiáveis que não há grandes avanços na prática do cuidado, mas que o mesmo está 

resguardado por ótimas bases teóricas e legislativas.  
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