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RESUMO 

 

A presente pesquisa consiste em um estudo qualitativo a respeito da organização 

de vida e trabalho, suas formas de precarização, e desigualdades de classes, com ênfase nos 

indivíduos portadores de transtorno psíquico grave, os quais muitas vezes se encontram às 

margens de uma possível inserção em atividades laborativas, tendo como objetivo geral 

analisar o histórico de vida e trabalho, bem como os potenciais e desafios dos usuários de um 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), e como objetivos específicos conhecer a rede 

socioassistencial municipal e seus recursos disponíveis; investigar os possíveis interesses de 

inserção social pelo labor; apurar os desafios encontrados a partir das possibilidades de tal 

inserção; e reconhecer os potenciais de cada usuário participante da pesquisa. 

Metodologicamente, a coleta de dados foi realizada por meio da observação particular de cada 

participante, pela análise documental dos prontuários dos usuários do serviço e de entrevistas 

semiestruturadas, a partir das quais foram produzidas narrativas individualizadas, cabendo 

destacar que dos 236 (duzentos e trinta e seis) usuários atendidos no CAPS II, 14 (quatorze) 

participaram do estudo em tela. A partir da análise e discussão dos dados obtidos houve a 

constatação de que o labor possibilita a reinserção do homem com transtornos psíquicos na 

sociedade, o que lhe vislumbra novos sentidos para a própria vida. 

Palavras-chaves: Reforma Psiquiátrica; Saúde Mental; Trabalho; Autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
ABSTRACT 

 

 
This research consists of a qualitative study about the organization of life and work, 

their forms of insecurity, and inequality of classes, with emphasis on individuals with serious 

mental disorders, which are often on the margins of a possible inclusion in work activities 

with the overall objective to analyze the history of life and work, as well as the potential and 

challenges of users in a Psychosocial Care Center (CAPS), and specific objectives to meet 

municipal social assistance network and its available resources; investigate the possible 

interests of social inclusion through labor; ascertain the challenges encountered from the 

possibilities of this approach; and recognize the potential of each participant search user. 

Methodologically, the data collection was performed by privately observing each participant, 

the documentary analysis of records of service users and semi-structured interviews, from 

which were produced individualized narratives, fitting highlight to the 236 (two hundred and 

thirty six) members attended the CAPS II, fourteen (14) participated in the study on screen. 

From the analysis and discussion of the data was the finding that labor makes possible the 

reintegration of man with psychic disorders in society, which sees him new meanings for life.  

Keywords: Psychiatric Reform; Mental Health; work; Autonomy. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A assistente social, ora pesquisadora, se encantou pelo trabalho na saúde mental 

em seu primeiro emprego, após ter realizado aprimoramento profissional na área da saúde há 

quase seis anos, o que possibilitou o conhecimento de um mundo novo e apaixonante. 

Foi um processo de descoberta sobre quais caminhos seguir, de apropriação da 

história da saúde mental, do movimento na luta anti-manicomial, da reforma psiquiátrica e os 

novos modelos de tratamento. Um fator decisivo para despertar o interesse pelo tema foi a 

inauguração do CAPS II (Centro de Atenção Psicossocial) no ano de 2008, até aquele 

momento inexistente no município de São João da Boa Vista.  

Com efeito, o CAPS II trouxe algo “novo” para a população que anteriormente 

visualizava as internações psiquiátricas como único modelo de tratamento e consequente 

exclusão do grupo objeto deste estudo. 

A presente pesquisa se fundamentou na organização de vida e trabalho, suas 

formas de precarização, nas desigualdades de classes, e em especial na exclusão das pessoas 

acometidas de transtornos mentais, as quais não raro se encontram em situação de intensa 

vulnerabilidade. 

 Nessa toada, verifica-se que para a sociedade é difícil a compreensão de qualquer 

possibilidade inclusiva, tendo em vista que a exclusão sempre esteve presente, não havendo 

perspectivas de crescimento e de que a inclusão social pelo trabalho pode oferecer aspectos 

positivos relacionados à saúde dos pacientes. Tais consequências são oriundas de todo nosso 

fardo histórico, social, cultural e econômico.  

O objeto da pesquisa tem como foco a questão do trabalho, a percepção e análise 

dos potenciais e desafios dos usuários do tratamento de saúde mental, a partir das histórias de 

vida e trabalho. O mencionado trabalho é identificado como fonte de renda, dignidade e 

muitas vezes fonte geradora de saúde e doença para o cidadão. 

É nesta linha de pensamento, de um olhar para o trabalho focado para saúde, em 

que a pesquisa foi aprofundada, na tentativa de se investigar melhor os aspectos particulares 

das pessoas acometidas de transtorno mental da rede socioassistencial do município e 
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observar se realmente existe alguma vontade, ainda que mínima, de retornar ao trabalho, de 

iniciar pela primeira vez ou apenas relembrar momentos.  

De fato, existem alternativas para inclusão social pelo trabalho, por meio de 

cooperativas e da economia solidária, a qual tem sido uma alternativa inovadora, bem como 

uma resposta a favor da inclusão social proposta pelo próprio Governo Federal, o que será 

demonstrado pela presente pesquisa. 

No município de São João da Boa Vista ainda não existem alternativas que 

possam direcionar melhor o usuário do serviço para uma inclusão social pelo trabalho com 

efetividade. Diante da realidade do município e da atuação como profissional na saúde 

mental, surgiu a vontade de mudança e o desejo de transformar novas oportunidades de 

crescimento para o usuário como sujeito de direitos, o qual deve ser estimulado por formas de 

atividades laborativas possíveis e existentes.  

A pesquisa aponta certos caminhos que possibilitam o crescimento na área da 

inclusão e trabalho que são de grande estímulo aos usuários do serviço, os quais sonham e 

idealizam a questão do trabalho. Tal fato ainda tem muito a ser desmistificado, com a quebra 

do preconceito existente na sociedade quando o assunto é sofrimento psíquico ou saúde 

mental. 

O estudo resultou no processo de conhecimento da realidade e inovação para o 

município, a rede de saúde mental e a rede socioassistencial junto aos seus usuários. Os 

incômodos e angústias são alavancas de motivação para pesquisa e análise dessas histórias de 

vida e trabalho a que se vai descobrir. 

O desenvolvimento do trabalho está organizado em seis capítulos. O capítulo 

número um busca introduzir os temas para contextualizar a trajetória histórica da saúde 

mental, os processos da reforma psiquiátrica, os atuais modelos da rede substitutiva de saúde 

mental e aproximação com o tema de pesquisa “inclusão social pelo trabalho”. Neste capítulo, 

a ideia central é dar embasamento teórico para as discussões e análises da pesquisa. 

O capítulo dois indica o objetivo geral e específico da pesquisa com base nas 

histórias de vida e trabalho, a fim de identificar e analisar os potenciais e os desafios da Rede 

Substitutiva de Saúde Mental de São João da Boa Vista/SP. 
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O capítulo três apresenta a metodologia de pesquisa utilizada para a comprovação 

da hipótese inicial e todos os procedimentos realizados.  

Os resultados compõem o capítulo quatro, o qual apresenta e caracteriza o cenário 

da pesquisa, identifica e mapeia a rede socioassistencial, a rede de saúde mental e apresenta o 

serviço do CAPS II.  

O capítulo cinco expõe os aspectos éticos da pesquisa, aprofundando no capítulo 

seis as análises documentais e narrativas, sendo um dos capítulos mais importantes por conter 

as vivências e experiências de vida dos participantes da pesquisa, transformando as narrativas 

em “Histórias, nossas Histórias”, o que reesignificou alguns sentidos. 

As considerações finais do presente estudo descrevem o entendimento e 

aprofundamento da pesquisa, correlacionando as narrativas com os potenciais e desafios 

identificados, apontando resultados de extrema importância para as proposta de mudança na 

rede substitutiva de saúde mental do município, sendo abordado, ainda, a devolutiva da 

pesquisa já realizada para os participantes da pesquisa, ou seja, o “produto”. 
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1. Perpassando pela Trajetória da Saúde Mental 

 

No contexto da trajetória histórica da saúde mental muito tem se discutido sobre 

os modelos de tratamento, o que se entende por reabilitação psicossocial, reinserção 

laborativa e outras práticas que valorizam o processo de transformação da vida do usuário a 

partir da desinstitucionalização. A quebra do estigma da história da loucura sempre foi 

carregada de negatividade, visualizada como incapacidade, sendo um processo contínuo de 

transformação na sociedade.  

Entre os desafios da reforma psiquiátrica brasileira está a reinserção social da 

pessoa com transtorno mental na vida pública e coletiva, de forma que suas singularidades 

possam se expressar sem barreiras ou repressões.  

Para Basaglia (2005), o transtorno mental sempre foi visto como uma categoria 

para além do humano por uma ciência que precisava afastar e excluir aquilo que não 

conseguia compreender como expressão de nossa desumanização. No sentido histórico, a 

psiquiatria, só lida com a doença, não dialoga com o sujeito, a realidade e suas contradições 

sociais, nada mais é que a perspectiva de controle, mantendo os “sujeitos” do jeito que estão.  

Neste sentido o autor defende que: 

“Qualquer sociedade, cuja estrutura se baseie em diferenças culturais, de classe e em 

sistemas competitivos, cria dentro de si áreas de compensação para as próprias 

contradições internas, nas quais concretiza a necessidade de negar ou de afirmar, 

numa objetualização, como parte da própria subjetividade”. (BASAGLIA,2005 p. 

36) 

 

A necessidade de isolar e afastar a pessoa com transtorno mental expressa o 

estado de debilidade e indiferença de uma sociedade que tenta eliminar o que “perturba” sua 

ordem. É um problema social a ser resolvido fora da própria sociedade, sem que ninguém, 

além de suas vítimas, arque com as consequências de uma doença definida como 

incompreensível, perigosa, e que representa uma “ameaça social”. Destarte, é essa sociedade 

que ergue os muros do manicômio e estabelece regras para se defender dele. 

Essa institucionalização é marcada gradativamente pela restrição de si, pela perda 

de interesses diversos, abandono dos vínculos familiares, perda de sua própria identidade, 

pelo comportamento submisso e pela mente vazia. 
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Nesse sentido: 

 

“Imagina-se agora um homem a quem são tirados, junto com seus entes queridos, 

sua casa, seus costumes, suas vestes, tudo enfim, literalmente tudo que possui; será 

um homem vazio, reduzido a sofrimento e carência, alheio à dignidade e ao 

discernimento, pois a quem tudo perdeu, facilmente ocorre perder a si mesmo.”. 

(BASAGLIA, 2005 p.52) 

 

 As palavras acima resumem uma trajetória marcada por muito sofrimento, 

humilhação e anulação do ser. Forma-se uma crosta de apatia e desinteresse total. O recurso 

utilizado, que até pouco tempo existia como uma única alternativa, era a internação do 

indivíduo em hospitais psiquiátricos, para o qual a psiquiatria só encontrou alternativas 

negativas, tratando o incompreensível patológico como uma monstruosidade que deveria ser 

afastada e excluída.  

Entretanto, Basaglia (2005) enfatiza que somente quando o problema for 

vivenciado por todos é que a sociedade deverá impor a si mesma soluções reais, mediante a 

organização de estruturas terapêuticas, como único modo de fazer incômoda presença frente a 

nossa realidade.  

A luta para romper com a institucionalização passou por um processo social 

complexo de rompimento, mobilização dos atores sociais e lenta transformação de uma triste 

realidade. Vários países iniciaram o processo de desinstitucionalização caracterizando-os em 

diversos movimentos na perspectiva de saúde mental, sendo utilizadas, na época, outras 

terminologias.  

Nos Estados Unidos da América (EUA), originou-se o movimento de higiene 

mental que defendia o tratamento na comunidade e se estendeu pelo resto do mundo. O 

presidente Kennedy, em 1963, anunciou um novo programa de saúde mental com foco na 

assistência comunitária, projeto este que mobilizou o poder legislativo, tendo sido aprovado 

pela Câmara de Deputados.  

Desviat (1999) aponta que houve um consenso em prol da redução do número de 

leitos nos hospitais psiquiátricos - em 1955, eles chegaram a 600 (seiscentos) mil e em 1990 

existiam 120 (cento e vinte) mil - e da busca de alternativas comunitárias.  
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Além dessas experiências, outra atuação importante em face da 

desistitucionalização que o autor supra citado trouxe foi a reforma psiquiátrica em Quebec, a 

qual propunha a descentralização e regionalização do serviços, suspensão da construção de 

novos hospitais psiquiátricos, a criação de redes alternativas e de um escritório no Ministério 

da Saúde. Mesmo com as falhas que foram identificadas com a reforma, houve uma redução 

estatística dos leitos nos hospitais psiquiátricos, que passaram de 20 (vinte) mil, em 1962, 

para 12 (doze) mil em 1980. 

No cenário europeu, a Itália foi uma das precursoras neste processo de 

desinstitucionalização em psiquiatria, na tentativa de transformar as relações de poder entre os 

pacientes e as instituições que tendem a produzir estruturas de saúde mental que substituam 

inteiramente as internações nos hospitais psiquiátricos.  

Nessa linha de pensamento, Rotelli (1990, p.20), considera que a reforma 

psiquiátrica dos anos 60, na Europa, se propunha a atingir a superação gradual da internação 

nos manicômios por meio da criação de serviços na comunidade, como a prevenção e a 

reabilitação. Esse novo modelo organizativo da saúde mental rompeu com o modelo 

segregativo clássico da Psiquiatria, no qual o manicômio constituía como única resposta ao 

sofrimento psíquico.                 

O percurso da desinstitucionalização é um trabalho prático de transformação que 

começa no manicômio e desmonta a solução institucional existente para reconstruir o 

problema. Diante de tal afirmação, Rotelli (1990 p.30) justifica que a ênfase não é mais 

colocada no processo de cura, mas no projeto de “invenção da saúde” e de “reprodução social 

do paciente”. O problema não é cura (a vida produtiva), mas a produção de vida, de 

sociabilidade, a utilização das formas de convivência dispersa.  A partir daí, o autor aponta 

que as relações com o trabalho se multiplicam, além da visão dos sujeitos sociais como atores 

de sua própria mudança entre a comunidade local, a opinião pública e os sujeitos políticos. 

Enfim, produz a transformação das relações entre seus conflitos, comunicações e atos de 

solidariedade, a qual pode acontecer somente em conjunto sociedade. 

O trabalho de desconstrução desse modelo arcaico (manicômio) começa dessa 

forma: eliminar os meios de contenção; restabelecer a relação do indivíduo com o próprio 

corpo; reconstruir o direito e a capacidade de uso de objetos pessoais e de se expressar, de 
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produzir espaços de interlocução; liberar os sentimentos, bem como ativar seus direitos 

(ROTELLI, 1990, p.32). 

Com efeito, a mudança não se resume apenas à mencionada ação, mas começa a 

partir disso. A desconstrução do manicômio é acima de tudo, a desconstrução de práticas, 

saberes, valores e a reconstrução do objeto, não sendo suficientes as mudanças internas, pois 

elas iniciam o processo de desconstrução/construção em torno das contradições sociais. É 

necessário dar um passo a mais, a fim de que não permaneçam mais as “instituições da 

tolerância”, que também se trata de práticas de relações mais democráticas, porém sem ações, 

sem questionamentos, reproduzindo a exclusão, as contradições sociais, sem transformações.  

Nessa toada: 

“A simplicidade dessas mudanças molda um trabalho terapêutico, voltado para a 

reconstituição de indivíduos, enquanto pessoas que sofrem como sujeitos. Talvez 

não se “resolva” por hora, não se “cure” agora, mas seguramente “se cuida”. 

Descobre que cuidar significa ocupar-se aqui e agora, de fazer com que se 

transformem os modos de viver e sentir o sofrimento do “paciente” e que, ao mesmo 

tempo, se transforme sua vida concreta e cotidiana”. (ROTELLI, 1990 p.33) 

 

Nesse contexto de trabalho terapêutico, Rotelli (1990) exemplifica o modelo da 

organização dos serviços de saúde mental de Trieste, experiência italiana que orientou em 

todo o processo.  

Em Trieste, entre 1971 e 1978, o hospital psiquiátrico foi progressivamente 

“esvaziado”, cerca de 1.200 (mil e duzentos) leitos foram extintos, sendo oficialmente abolido 

em 1980. No lugar dessas estruturas de internação se desenvolveu uma grande variedade de 

serviços e espaços de intervenção. Foram criados centros de saúde mental, como eixos de 

todo o sistema de saúde mental, sendo construídos espaços com aspecto mais familiar e 

caseiro, caracterizado por um serviço aberto 24 (vinte e quatro) horas para dar assistência e 

acolhimento aos pacientes. Organização de trabalho pouco hierarquizada e divisão dos papéis 

e responsabilidade das decisões assumidas por mais de um profissional, sendo de extrema 

importância o compartilhamento e construção do saber junto ao usuário. Segundo Rotelli 

(1990, p.40), “Multiplicar essas trocas sociais são essenciais ao processo de 

desinstitucionalização”. 

O projeto de reforma psiquiátrica foi votado por todos os partidos e aprovado no 

parlamento italiano em maio de 1978. A lei n.º 180 acolhe o processo de 



17 
 

 

desinstitucionalização e sanciona as inovações por ele produzidas: a eliminação da internação 

psiquiátrica e a construção de serviços de comunidade inteiramente substitutivos à 

intervenção. Vale ressaltar que a reforma foi só o primeiro passo de mudança e que a luta 

pelos ideais de transformação devem continuar em todo mundo. 

No Brasil, a reforma psiquiátrica é um processo que surge de modo mais concreto 

a partir da conjuntura da redemocratização no final da década de 70, começando a se delinear 

em um projeto que se inscreve na conjuntura histórica. Carvalho (2005) afirma que, no 

contexto da saúde mental, a Reforma Psiquiátrica Brasileira foi um marco político e social 

complexo por meio de articuladores, mais precisamente do movimento da luta 

antimanicomial. Tal luta ensejou um importante movimento de reivindicação pelos direitos 

das pessoas com sofrimento psíquico, representados pelas críticas às instituições totais, 

hospitais psiquiátricos e manicômios. 

 A busca pela desinstitucionalização é constante e o objetivo é garantir de forma 

mais efetiva o acesso e a participação atuante de pessoas acometidas de transtorno mental, de 

modo a indicar emancipação social e exercício da cidadania, propondo-se um tratamento que 

mantenha o paciente na comunidade e fazendo disso um recurso terapêutico, ao contrário de 

“normalizar o social” no sentido de enquadrar-se em novos padrões, sugere-se que é possível 

habitar o social, fazer da rede social de suporte um instrumento de aceitação da diferença, 

como estratégias de oposição ao manicômio e à segregação. 

Tenório (2002) identifica que não se trata mais de curar um doente, mas de 

adaptá-lo num grupo e torná-lo novamente sujeito definido pela rede de suas inter-relações 

sociais. 

 A presença histórica de diversos atores sociais configurou no campo da saúde 

uma prática social com plena expressividade política e ideológica do processo de 

democratização da sociedade brasileira. É importante ressaltar historicamente que as pessoas 

acometidas de transtornos mentais eram vistas como “loucos” e não eram foco das políticas 

públicas. No lugar de psiquiatria comunitária e preventiva, fala-se hoje em atenção 

psicossocial e territorial. 

Com a implantação do SUS (Sistema Único de Saúde), o qual tem como 

princípios doutrinários a universalidade do acesso, a integralidade do cuidado e a equidade 

das ações de saúde, de maneira geral, houve o norteamento de novas políticas de saúde, 

inclusive para a saúde mental.   
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De fato, está prevista na Política Nacional de Saúde Mental vigente no Brasil, a 

Reforma Psiquiátrica Brasileira, a qual busca reduzir os leitos em hospitais psiquiátricos, 

expandindo, qualificando e fortalecendo a rede extra-hospitalar por meio de serviços 

substitutivos e incluindo ações na atenção primária. (BRASIL, 2005, b) 

Neste sentido: 

 

“A implantação de políticas públicas de saúde mental deve ser prioridade da saúde 

pública do país, devem ter como pressuposto básico a inclusão social e a habilitação 

da sociedade para conviver com a diferença. Indica a necessidade de se criar uma 

rede substitutiva que garanta o cuidado, a emancipação das pessoas em sofrimento 

psíquico por meio do trabalho, potencialização da subjetividade, auto-estima, 

autonomia e cidadania” (ARCE, 2009 p.263). 

 

 

Segundo Carvalho (2005), a desinstitucionalização é a tentativa de combater a 

institucionalização do sofrimento mental, que consiste em um conjunto de práticas 

medicalizantes e de exclusão social que atravessa os dias de hoje. Constrói no nosso 

imaginário a barreira entre os “normais” e “anormais”, entre os que ficam do lado de fora do 

manicômio e os que ficam dentro dele. Significa, ainda, para a autora criar um novo espaço de 

cuidado da pessoa que sofre, de maneira a acontecer uma progressiva superação das 

condições de dependência da pessoa que está internada em instituição, hospitalar ou não, e, 

consequentemente, contribuir para a sua reabilitação.  

Assim:  

“A ênfase do tratamento não é mais colocada no processo de cura, mas no projeto de 

“invenção de saúde” e de “reprodução social” daquele usuário. Trata-se de utilizar a 

riqueza infinita dos papéis sociais possíveis, mas é imprescindível promover essas 

possibilidades. O problema não é a cura, mas a produção de vida, de sentido, de 

sociabilidade (DIMAS, 2009 p.65).  

 

A preocupação com o cuidado em saúde incorpora novos aliados, além dos 

profissionais, os usuários e seus familiares, seja na relação direta com os cuidadores, seja por 

meio de suas organizações, passam a ser verdadeiros agentes críticos e impulsionadores do 

processo. Essa ação ocupa um lugar estratégico no Movimento da Luta Antimanicomial para 

se discutir e reconstruir sua relação com o louco e com a loucura, instituindo o dia 18 de maio 

como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, visando potencializar mais parcelas da 

população em torno da causa.  
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Trata-se, então, de inventar novos dispositivos e novas tecnologias de cuidado, o 

que exigirá rediscutir a clínica psiquiátrica em suas bases, substituir uma psiquiatria centrada 

no hospital por uma psiquiatria sustentada em dispositivos diversificados, abertos e de 

natureza comunitária ou territorial. Esta é a tarefa da reforma psiquiátrica (TENÓRIO, 2002 

p.35). 

Cabe frisar que o Deputado Paulo Delgado apresentou o Projeto de Lei n.º 

3.657/89, conhecido como a Lei da Reforma Psiquiátrica, o qual enfrentou algumas 

dificuldades no Senado, sendo aprovado somente doze anos depois.  

Finalmente aprovada a Lei n.º 10.216, de 6 de abril de 2001, dispondo sobre a 

proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redirecionando o 

modelo assistencial em saúde mental.  

É possível citar, ainda, a Portaria n.º 336/GM de 2002, regulamentadora do 

funcionamento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e dos equipamentos que 

compõem a nova rede substitutiva de saúde mental (BRASIL, 2002). 

Logo: 

“A rede de atenção à saúde mental brasileira é parte integrante do Sistema Único de 

Saúde (SUS), rede organizada de ações e serviços públicos de saúde, instituída no 

Brasil por Lei Federal na década de 90. O SUS regula e organiza em todo o território 

nacional as ações e serviços de saúde de forma regionalizada e hierarquizada, em 

níveis de complexidade crescente, tendo direção única em cada esfera de governo: 

federal, municipal e estadual”. (BRASIL,2005) 

 

Compartilhando dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), a Rede de 

Atenção à Saúde Mental é composta por Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços 

Residenciais Terapêuticos (SRT), Centros de Convivência, Ambulatórios de Saúde Mental e 

Hospitais Gerais, e caracteriza-se por ser essencialmente pública, de base municipal e com um 

controle social fiscalizador e gestor no processo de consolidação da Reforma Psiquiátrica.  

A articulação em rede dos variados serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico 

é crucial para a constituição de um conjunto vivo e concreto de referências capazes de acolher 

a pessoa em sofrimento psíquico. A rede de atenção à saúde mental do SUS define-se, assim, 

como de base comunitária, portanto é fundamento para a construção dessa rede a presença de 
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um movimento permanente, direcionado para os outros espaços da cidade em busca da 

emancipação das pessoas com transtornos mentais. 

A partir da busca pela emancipação das pessoas em sofrimento psíquico ou 

mental, há outra questão que se faz presente neste meio e que, na maioria das vezes, os 

profissionais de saúde não aplicam devidamente, qual seja, a prática da reabilitação, o que 

ocorre, talvez, por desconhecerem o real conceito.  

Benedetto Saraceno (2001) propõe uma nova abordagem estratégica de 

transformação da capacidade das pessoas acometidas de transtornos mentais, referente à vida, 

aprendizagem, trabalho, socialização e adaptação sem segregação entre reabilitável e não 

reabilitável. O autor esclarece que reabilitar não é a passagem de um estado de desabilidade 

para habilidade ou de incapacidade para capacidade, mas seria um conjunto de estratégias 

orientadas a aumentar as oportunidades de troca de recursos e de afetos. 

 O referido autor defende a ideia de que a dinâmica da negociação deve ser 

contínua e multiplicadora, prevalecendo a intervenção de “abertura dos espaços de 

negociação”.  

Por meio das trocas afetivas cria-se uma “rede de negociação” articulada e 

flexível, e que aumenta em si a participação e a contratualidade real dos indivíduos.  

A fim de esclarecer melhor esta questão da contratualidade dos sujeitos, Saraceno 

(2001, p.113) traz para o debate o conceito e entendimento da palavra “autonomia”, que 

geralmente já está relacionada com a cultura da reabilitação. 

Portanto, o mito se faz presente, relacionado ao modelo social que se persegue de 

capacidade, seleciona para o programa de reabilitação “os com mais autonomia”, baseando-se 

numa situação em que os menos dotados não conseguem, então não é produtivo selecioná-los. 

Essa dinâmica vai contra o pensamento de Benedetto Saraceno, o qual acredita que o modelo 

das redes múltiplas de negociação evidencia a autonomia e também a participação desses 

sujeitos, de maneira que as regras do jogo sejam modificadas para fortes e fracos em trocas 

permanentes de competências e interesses. A partir desse conceito, o autor estabelece e define 

três eixos para indicar aspectos da reabilitação psicossocial: habitat; rede social (família) e 

trabalho (como valor social), o qual considera a complexidade do indivíduo. (SARACENO, 

2001, p.113) 
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O primeiro eixo habitat consiste no espaço no qual se vive e estabelece relações 

afetivas. Segundo Saraceno (2001), um dos elementos fundamentais da qualidade de vida de 

um indivíduo e de sua capacidade contratual é representado pelo quanto o próprio “estar” em 

qualquer lugar se torna um “habitar” esse lugar. “O manicômio (como cárcere) é o lugar por 

excelência onde é negado o habitat e afirmado o estar. (...) A história da psiquiatria é uma 

história de “casas”, mais ou menos fechadas, mais ou menos isoladas, mais ou menos 

vigiadas” (SARACENO 2001, p. 115). O “estar” não tem poder decisivo algum, enquanto o 

“habitar” é o espaço no qual se vive e estabelece relações. Reabilitação é o processo de 

transformação do espaço em lugar de instituição residencial em habitat o que deve dar sentido 

á prática reabilitativa. 

O segundo eixo corresponde à rede social, considerando primeiro a rede familiar, 

a desabilitação é também o empobrecimento da rede social. São necessárias intervenções que 

melhorem o setting familiar a fim de gerar expansões da rede ampliada, uma vez que o 

objetivo da intervenção familiar deveria ser a redução dos riscos de recaída para os pacientes 

psicóticos, a melhoria da qualidade de vida dos familiares e pacientes, o ensino de habilidades 

de manejo e a minimização dos sintomas e da desabilitação (SARACENO 2011, p. 124). 

 Vale salientar a importância de se criar junto aos profissionais dos serviços de 

saúde mental estratégias para vinculação dos familiares ao tratamento, a fim de que saiam dos 

bastidores e se tornem protagonistas responsáveis pelo processo de tratamento, facilitando o 

melhor entendimento do processo saúde/doença. 

O terceiro eixo define-se no trabalho, o qual pode ser considerado tão antigo 

quanto o próprio manicômio que trazia sua prática por meio da norma, da moral, do 

entretenimento e da exploração, visando-o como inserção laborativa voltada ao paciente 

psiquiátrico como uma tarefa simples para se passar o tempo ou obter um cigarro.   Saraceno 

faz crítica a essa modalidade baseada nas normas, contenção e restrição, propondo um 

“trabalho” que deveria promover um processo de articulação do campo dos interesses, das 

necessidades e dos desejos.  
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1.1 Loucura x Trabalho: “Inclusão Social ” 

 

A relação entre loucura e trabalho passou por diversas mudanças ao longo do 

período pré e pós Revolução Industrial na Europa, momento em que nascia, no Brasil, a 

psiquiatria, dentre outras instituições como escolas, hospitais e presídios.  

Historicamente, o pacto social que caracteriza o nascimento do capitalismo 

durante os séculos XVII e XVIII levou a expulsão de um grande contingente de pobres e 

doentes no mundo do trabalho, no qual o modelo de produção capitalista exclui do mundo do 

trabalho as pessoas consideradas inaptas ou improdutivas ao mercado, consideradas 

desajustadas socialmente (RODRIGUES, 2008). 

Na assistência leiga das instituições filantrópicas, o trabalho teve função de 

auxiliar na manutenção da ordem social e econômica. A psiquiatria nasceu no momento de 

consolidação da sociedade moderna no trabalho, e era baseada no tratamento moral e asilar, 

com função disciplinadora na busca de curar a loucura (FOCAULT,1972). Já no século XIX, 

junto à instalação dos primeiros hospitais psiquiátricos, foi adotada aos internos uma rotina de 

trabalho sem valor subjetivo e material, apenas com a finalidade de controlar seus devaneios e 

domesticar o comportamento por meio da ocupação do tempo (RODRIGUES, 2008).  

Entre o mundo do trabalho e o mundo da loucura há uma problemática comum, a 

“alienação”. Em ambos a alienação impacta o poder de contratualidade política, social e 

relacional. Segundo Focault (1972), esse modelo de tratamento alienador e disciplinador 

deriva de uma sociedade disciplinada em construir corpos adequados para essa nova 

existência centrada no trabalho moderno.  

Com a Reforma Psiquiátrica, a partir da década de 80, o trabalho passou a ser um 

instrumento de reabilitação e de (re) inserção social, criando novos modelos de loucura na 

cultura e na cidadania. A sociedade moderna e sua instituição asilar tiveram uma função 

importante no estabelecimento de uma consciência ética que acreditava que o trabalho fosse o 

principal eixo regulador da sociedade. E os loucos marcaram sua diferença ao resistirem em 

submeter-se às regras impostas pelo modelo de tratamento moral. 

O movimento da Reforma Psiquiátrica de vários países visava justamente à 

modificação da forma de tratamento destinado a esses sujeitos vistos como loucos, 

eliminando gradualmente as internações, substituindo então com a construção de novos 
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dispositivos na comunidade e rompendo com a lógica manicomial na perspectiva de 

desinstitucionalização e reabilitação psicossocial (ANDRADE, 2013). Tais movimentos 

acreditam que a pessoa em sofrimento psíquico seja capaz de construir novos projetos e se 

inserir na sociedade e no mundo do trabalho. Trata-se de um processo de desconstrução da 

lógica manicomial para novas formas de atenção e cuidado.  

De fato, o trabalho é um indicador importante do funcionamento social em que 

muitas vezes é ignorado seu real sentido na vida do paciente.  

A cultura do trabalho na saúde mental apresenta um caráter de reabilitação 

psicossocial com aspectos diferenciados como na terapia ocupacional, de formação 

profissional, ou, ainda, sob o aspecto de reinserção no trabalho. Desta forma, têm-se alguns 

questionamentos relevantes ao redor da temática, por exemplo, em qual momento da vida o 

trabalho fez ou faz sentido? O que esse ato de trabalhar significa ou significava? O que se 

perdeu sem ele ou o que se ganhou a partir da reabilitação?  

São alguns questionamentos importantes para se refletir, ao invés de engessar o 

usuário em qualquer atividade denominada terapêutica, quando o assunto é a reabilitação. 

Reforçando essa questão, Kinoshita (2001 p.57) entende que reabilitar pode ser 

um processo de restituição do poder contratual do usuário, com vistas a ampliar a capacidade 

do indivíduo em gerar normas, ordens para sua vida, conforme diversas situações que 

enfrente. Por isso seria importante produzir dispositivos que disponibilizem a diversidade da 

troca, da saúde, do valor, da produção de um “cuidar” diferente, sem institucionalizar.  

O autor apresenta a autonomia como conceito fundante de que quanto mais 

dependente de diversas coisas for possível ser, maior a ampliação das possibilidades de 

estabelecimento de novas normas e aumento da capacidade de ser autônomo. Tal fato chama a 

atenção para que não se confunda autonomia com independência ou autossuficiência, e 

esclarece que somos todos dependentes, constituindo os usuários uma questão quantitativa: 

dependência excessiva de apenas poucas relações ou coisas. É essa dependência restrita que 

diminui sua autonomia. 

Após o processo de desinstitucionalização surgem algumas alternativas que vêm 

para articular a reabilitação com o trabalho, sob o aspecto do direito, sendo uma delas as 

cooperativas, as quais rompem com o padrão anterior e se constituem como lugares 

promotores de autonomia, bem como de proteção. 
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Segundo Rotelli (1990 p.135): 

 

“(...) para desenvolvimento disso tudo, trabalho e lucro são pontos de partida e não 

de chegada do processo reabilitativo. O trabalho é como base concreta de 

comunicação que se estabelecem práticas de negociação e troca. “É no seu interior 

que se dilui o sofrimento e que se pratica o risco da liberdade”  
 

Não se pode negar que ainda há o estigma em relação à saúde mental quando se 

pensa em “reabilitação laborativa”, pois é encarada como mera atividade recreativa, como 

ocupação do tempo. O trabalho aparece valorizado como importante indicador do 

funcionamento social entre os indivíduos, os lugares econômicos e sociais, mas, sobretudo, 

como faculdade intrapsíquica de adaptação, ignorando mais uma vez o complexo sentido do 

trabalho. Na tentativa de compreender o seu sentido, Saraceno (2001 p.128) exemplifica 

alguns modelos de reabilitação como o modelo anglo-saxão da vocational 

rehabilitation/vocational therapy, occupational therapy (“reabilitação e terapia”), os quais se 

caracterizam por uma ênfase nas técnicas de reabilitação ao trabalho centrado no indivíduo, 

com origem em uma intervenção sobre a desabilidade física, cuja finalidade é a reinserção ao 

mundo do trabalho. 

Outra solução proposta é a TEP (Transitional Employment Program, da Fountain 

House), modelo francês da readaptation, onde a lógica é de postos de trabalho confiados ao 

serviço de reabilitação, cujo objetivo é o da normalização do desabilitado nos confrontos do 

mercado de trabalho. Fundamenta-se em três princípios: observação e orientação, formação e, 

por último, a reinserção por meio de contratos de formação ou vagas de trabalho financiadas 

em parte pela previdência social, em parte por contratadores de trabalho. Após o período de 

observação e avaliação, se forem considerados impossíveis, os pacientes são enviados de 

novo aos lugares de tratamento. 

Essa forma de trabalho realizado nessa estrutura é definido como “itinerário 

readaptativo”, ou seja, tanto no modelo anglo-saxão, como no modelo francês, não estão 

claras as definições e sobretudo o sentido que é atribuído ao trabalho no processo 

reabilitativo. Acredita-se que tais modelos parecem ser fortemente funcionais ao modelo 

biomédico, o qual identifica o trabalho como um instrumento de reabilitação subordinado à 

cura, sendo, assim, um retorno à normalidade.  
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Os referidos modelos seguem na contramão da linha de raciocínio a que se 

pretende chegar quando se discute sobre inclusão e o real conceito de autonomia e de poder 

contratual dos usuários, abordado pelos autores já citados, principalmente por Saraceno(2001) 

e Kinoschita, os quais defendem a ideia de uma “rede de negociações e troca” em que tenha 

maior participação dos usuários, favorecendo o fortalecimento natural desse processo de 

construção da autonomia. 

Saraceno (2001) faz uma crítica à sociedade ao dizer que não está preparada para 

acolher pessoas que estão desabilitadas e reabilitadas, e que ainda falta encontrar uma saída 

que seja efetiva para essa reinserção. Pensando nesta linha, Kinker (2011, p.49) aponta o 

mundo do trabalho como a antítese do mundo da loucura e que tentar adaptar e normalizar os 

internos para que possam ser artificialmente encaixados no mercado nada mais é do que fingir 

gozar algo que dificilmente ocorrerá.  

Ainda seguindo o raciocínio desse último autor, deve-se pensar além da adaptação 

ou normalização aos padrões já impostos pela sociedade. Devemos avançar em novas 

experiências baseado na produção de sociabilidade, valores, relações, poder, reflexões críticas 

e a partir de então, novos atores sociais vão possibilitar a circulação dentro e fora do mercado, 

permanecendo em uma linha tênue entre o “sobreviver” e o “aprisionar” (sistema capitalista). 

Um exemplo disso se encontra nas práticas laborterápicas existentes, nas quais 

ainda predomina a lógica de uma falsa inclusão, baseada na “produção de corpos dóceis”, 

como treinamento de hábitos de trabalho de corpos não questionadores. Não se investia na 

capacidade e desenvolvimento das potencialidades dos trabalhadores. Contudo, a exclusão é 

uma concepção que nega a história, a práxis e a possibilidade de construir historicamente seu 

próprio destino, a partir de sua própria vivência e não a partir da vivência privilegiada de 

outrem.  

Logo: 

“É necessário concentrar-se no usuário enquanto cidadão, ser humano integral e 

abandonar a fragmentação do cuidado que transforma as pessoas em órgãos, 

sistemas ou pedaços de gente doente. As práticas interativas devem estar disponíveis 

como alternativas de cuidado à saúde, fazendo-se cumprir a humanização com 

qualidade”. (CARVALHO, 2005) 
 

Kinker (2011) evidencia que as potencialidades do sujeito precisam entrar em 

erupção e acordar de um processo imaturo e/ou quase paralisante. Acrescenta, ainda, que as 
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transformações devem ocorrer nos contextos de trabalho e no próprio mercado, fazendo surgir 

novos contextos acolhedores e desafiadores. Propõem-se, então, novas formas e valores, ou 

seja, projetos coletivos de trabalho como alternativa substitutiva às formas alienantes de 

inserção no mercado de trabalho que só reproduz o aprisionamento e empobrecimento do 

homem em torno da mercadoria. 

Para que isso ocorra, acredita-se que: 

“Um projeto coletivo de trabalho busca novas formas de relação com o mercado 

questionando as formas fixas e autoritárias de se fazer as coisas, desmistificando as 

relações com a mercadoria e o dinheiro, já que o que se busca é criar estratégias para 

multiplicação das relações, das alianças entre os grupos e instituições através da 

participação efetiva no mercado.” (KINKER, 2011 p.50) 

 

 

Faz-se necessário compreender o sentido do homem como um ser social, sujeito 

de suas ações e principalmente de sua saúde. As relações sociais estão interligadas no sujeito 

como constante interjogo entre a práxis. “Pensando na prática profissional, nos 

comprometemos a conhecer e atender às reais necessidades de saúde da população, mas 

muitas vezes é ignorada a ação transformadora desse sujeito, que é reduzido apenas como 

portador de doença,” (REVIÉRE, 1986). 

Outra iniciativa, considerada bastante ousada, foi a criação de cooperativas de 

trabalho, vinda também da experiência européia que criou uma legislação da Comunidade 

Econômica Européia que passou a apoiar política e financeiramente os projetos agora 

denominados de empresa social. Amarante (2007 p. 94) esclarece que as políticas de saúde 

mental e atenção psicossocial passaram a adotar estratégias mais específicas e concretas de 

criação de projetos de geração de renda para as pessoas em acompanhamento na rede por 

meio das cooperativas ou empresas sociais que incorporam os mesmos princípios de uma 

inclusão social pelo trabalho.  

Destarte, o trabalho, foi mais uma vez alvo de reviravolta, deixando de ser uma 

atividade meramente terapêutica ou de simples ocupação do tempo ocioso ou de submissão e 

controle institucional para se tornar uma estratégia de cidadania, de autonomia e emancipação 

social. 

As Portarias Ministeriais no Brasil, n.º 189/91 e 224/92 instituíram várias 

modalidades, dentre os quais os hospitais dia, as oficinas terapêuticas e os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), que foram reestruturados pelas portarias n.º 336/2002 e 189/2002 
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estabelecendo várias modalidades de CAPS (BRASIL, 2002; 2002 b). Os serviços de atenção 

psicossocial devem ser entendidos como espaços de acolhimento, de cuidado, trocas sociais e 

produção de subjetividades. Contudo, a estrutura deve ser flexível para que não se tornem 

espaços burocratizados ou repetitivos de ações alienantes, mas sim espaços de interação 

social. 

Os profissionais dos serviços de atenção psicossocial devem procurar desenvolver 

ao máximo as habilidades em atuar nos territórios, sendo capazes de desenvolverem relações 

com os vários recursos existentes no âmbito de sua comunidade. Foi também aprovada a Lei 

n.º 9.867, de 11 de novembro de 1999, a qual instituiu as cooperativas sociais com a 

finalidade de promover a pessoa humana e a integração social dos cidadãos por meio de 

iniciativas de inclusão pelo trabalho. Em São Paulo existe uma experiência iniciada na década 

de 90, que ainda hoje tem uma grande expressão por sua originalidade, tratam-se dos Centros 

de Convivência e Cooperativas (Cecco), que possibilitam espaços de sociabilidade, de redes 

de solidariedade e de encontros entre os sujeitos de diversas origens, condições sociais e 

culturais, mostrando e explorando os recursos da cidade/comunidade. 

Amarante aponta que:   

“O desafio está na possibilidade de encontrar associações civis, times de futebol, 

entidades comerciais, enfim, alianças sociais que possam participar solidariamente 

da invenção de estratégias de atenção psicossocial, incluindo as pessoas em 

acompanhamento nos serviços de atenção psicossocial em suas várias formas de 

sociabilidade já existentes ou que estejam sendo criadas” (AMARANTE.P 2007 

p.87) 

 

 

Nessa esteira, surgem alguns dispositivos legais como respaldo: a Lei Federal n.º 

10.216, de 6 de abril de 2001 (Reforma Psiquiátrica), a qual dispõe sobre a proteção e os 

direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em 

saúde mental, prevendo que esses cidadãos devem ser tratados preferencialmente em serviços 

comunitários com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar a saúde, com 

o objetivo de alcançar sua inserção na família, no trabalho e na comunidade (BRASIL, 2001).  

Na perspectiva de uma inclusão social mais efetiva, de caráter estratégico e 

motivador de pensamentos e potencialidades, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2005) traz 

algumas propostas que vão de encontro a essa linha de raciocínio que propõe programas de 

inclusão social pelo trabalho como um dispositivo estratégico no que se refere à ampliação de 



28 
 

 

trocas sociais, democracia, autogestão, cooperação, cidadania, solidariedade e 

desenvolvimento local.  

Os programas são desenvolvidos nos âmbitos estadual e municipal, e são regidos 

pelas diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental e Economia Solidária, trazendo inclusão 

social; acesso ao trabalho e à renda sob a égide dos direitos humanos; incremento da 

autonomia e da emancipação do usuário; desenvolvimento da cooperação e da solidariedade; 

fortalecimento do coletivo; incentivo à autogestão e à participação democrática; geração de 

alternativas concretas para melhoria de vida; desenvolvimento local; participação da 

comunidade; articulação em redes intersetoriais (saúde, trabalho, educação, assistência social, 

cultura); e formação de redes de comercialização solidárias, entre outras (BRASIL, 2005). 

      Entende-se que os serviços de atenção psicossocial devem sair da sede dos serviços 

e buscar na sociedade os vínculos que complementem e ampliem os recursos existentes, 

articulando-se com toda a rede, não só da saúde mental, mas deve expandir com as demais 

políticas públicas em geral. É instituída a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com 

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

drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da Portaria n.º 3.088, de 23 de 

Dezembro de 2011 (BRASIL, 2011).  

 

As políticas de saúde mental e atenção psicossocial devem se organizar em rede, 

isto é, formar uma série de pontos de encontro, de trajetórias de cooperação, de iniciativas e 

de atores sociais envolvidos. 

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) ANEXO A, prevê, no artigo 5.º da 

portaria, a constituição da Rede pelos seguintes componentes: Atenção Básica em Saúde; 

Atenção Psicossocial Especializada; Atenção de Urgência e Emergência; Atenção Residencial 

de Caráter Transitório; Atenção Hospitalar; Estratégias de Desinstitucionalização e 

Reabilitação Psicossocial (Brasil, 2011).  

A figura 1, a seguir, representa uma contribuição do Conselho Federal de 

Psicologia (CFP) à concepção da Rede de Atenção Psicossocial: 
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Fonte: CFP, 2011. 

 

 

De fato, a construção de novos saberes e modelos de tratamento previstos e 

instituídos de cuidado e acolhimento são um processo contínuo da busca de um lugar social 

para a diversidade e de um espaço constante a ser trilhado e explorado.  

Diante do processo de construção de um projeto coletivo a partir dos vários 

pontos da rede, o desafio está em articular toda a rede socioassistencial municipal  com os 

recursos existentes, estreitar a comunicação, criar fluxos e, por meio dos recursos disponíveis 

no Ministério da Saúde, consolidar os demais serviços para uma Rede de Atenção 

Psicossocial  completa e mais efetiva. 

Outrossim, cabe ressaltar a relevância da presente pesquisa a partir do contexto 

histórico da saúde mental, perpassando suas transformações entre os modelos existentes para 

tratamento e o foco principalmente nas novas propostas e serviços voltados para um olhar 

mais humanizado e de inclusão, visto que a atenção deste estudo está relacionado com as 

experiências de vida e trabalho dos usuários do CAPS II. A partir de tais experiências 

formularam-se algumas hipóteses a serem desmistificadas, no sentido de uma reinserção no 

trabalho, ou até mesmo de novas descobertas e, se há realmente interesse nesse retorno, quais 

as perspectivas, medos ou insegurança, retrato de lembranças mais marcantes de sua história.  
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Assim, na tentativa de compreender melhor a história de vida de cada participante, 

o método das narrativas encaixa-se como peça fundamental para atingir os objetivos desta 

pesquisa, a fim de analisar e conhecer os potenciais e os desafios da Rede Substitutiva de 

Saúde Mental de São João da Boa Vista/SP. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

 

Analisar as histórias de vida e trabalho, os potenciais e os desafios de usuários de 

um Centro de Atenção Psicossocial.   

 

Objetivo específico: 

 

 Conhecer a rede socioassistencial municipal e seus recursos disponíveis;  

 Investigar as vivências e relatos sobre o mundo do trabalho; 

 Identificar e problematizar os desafios encontrados a partir das possibilidades de 

inserção; e 

 Reconhecer o potencial de cada usuário participante da pesquisa. 
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3. MÉTODO  

 

 A fim de se buscar respostas às inquietações, apresenta-se este desenho 

metodológico, tendo em vista que:  

 

“Entendemos por pesquisa a atividade básica da ciência na sua indagação e 

construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza 

frente à realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa 

vincula pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um problema, se 

não tiver sido, em primeiro lugar um problema da vida prática. As questões da 

investigação estão, portanto, relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente 

condicionadas. São frutos de determinada inserção no real, nele encontrando suas 

razões e seus objetivos.” ( MINAYO, p.16. 2012)     

 

 A abordagem da pesquisa definida será abordagem qualitativa, pois se entende 

que a pesquisa qualitativa, como um processo de aprofundamento da compreensão de 

determinados temas, não se apoia na análise de números representativos, como ocorre na 

pesquisa quantitativa, mas sim na decodificação das mensagens do indivíduo dentro de seu 

contexto histórico, cultural, social e econômico. “A pesquisa qualitativa se pauta no indivíduo 

como ser completo, inserido em seu universo, considerando suas relações, seus mitos, seu 

saber.” (LIMA; COSTA, 2005). 

 Complementando o autor citado acima, o objetivo do método qualitativo não é 

interpretar o indivíduo em si, mas sim buscar compreender o significado do fenômeno 

estudado na vida desse indivíduo. Assim: 

 

“A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 

ela trabalha com o universo de significados, motivos e aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos á operacionalização de variáveis” 

(MINAYO, p.19-269, 1998). 

 

Minayo (2012) define a observação participante como um processo pelo qual o 

pesquisador se coloca como observador de uma situação social, com a finalidade de realizar 

uma investigação científica que permite a compreensão da realidade e de seus interlocutores.  
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Outra etapa importante é a definição da pesquisa como exploratória, tendo como 

principal finalidade, segundo o conceito de Gil (2011), desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores. O produto final do processo passa a ser um problema 

mais esclarecido, passível de investigação, mediante procedimentos mais sistematizados que 

seguem à análise dos prontuários dos sujeitos envolvidos.  

A partir do esclarecimento das etapas iniciais, foi realizada a entrevista semi-

estruturada com os participantes. Para melhor compreensão do instrumento utilizado nessa 

fase da pesquisa, Minayo (2012) esclarece que trata-se de perguntas abertas e fechadas, em 

que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à 

indagação formulada. Nesse sentido: 

“Uma entrevista, como forma privilegiada de interação social, está sujeita á mesma 

dinâmica das relações existentes na própria sociedade. Quando se trata de uma 

sociedade ou grupo marcado por muitos conflitos, cada entrevista expressa forma 

diferenciada s luz e a sombra da realidade, tanto no ato de realizá-la como nos dados 

que aí são produzidos. (...)” (MINAYO, 2012:65) 

 

Por meio das entrevistas foram elaboradas as narrativas. Alguns autores trazem o 

conceito de história de vida ou histórias biográficas: 

“A história de vida pode ser escrita ou verbalizada. Para as finalidades de nosso 

trabalho damos ênfase aquela que é realizada como uma entrevista prolongada, na 

qual o pesquisador constantemente interage com o informante. Aquela que combina 

observação, relatos introspectivos de lembranças e relevâncias a roteiros mais ou 

menos centrados em algum tema.” (MINAYO, 1998) 

 

A escolha pelo método da narrativa para a construção das histórias de vida se 

destaca como um importante recurso metodológico para pesquisas qualitativas em saúde, por 

que entende-se como um processo de mediação entre o vivido e a possibilidade de inscrevê-lo 

no social, inserindo experiências subjetivas num campo político. 

Alguns autores, como Onocko Campos (2011), apoiam-se no trabalho de Ricoeur 

que propõe que as narrativas têm a qualidade de apreensão da intensidade da experiência 

humana, inscrevendo-a numa temporalidade aprofundada. 

A partir de alguns conceitos trazidos por Paul Ricoeur, citado por Barros (2011), 

será compreendido o sentido da consciência da narratividade a que se pretende buscar nesta 
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pesquisa, sendo importante assegurar o retorno do vivido, da sensibilidade e da ação humana 

a uma historiografia que nos parecia se abstrair do homem. 

Seguir uma história, e ao mesmo tempo constituí-la em História implica para 

Ricoeur (1986 apud BARROS 2011): 

 

“Compreender uma sucessão de ações, de pensamentos, de sentimentos que 

apresentam ao mesmo tempo determinada direção, mas também surpresas 

(coincidências, reconhecimentos, revelações). A partir desta perspectiva, a 

conclusão de um enredo histórico nunca é dedutível ou previsível.”  

 

 

Na própria trama da narrativa encontram-se as possibilidades de potencializá-la, 

dando uma configuração própria e singular. Barros (2011) traz a questão da narrativa também 

como uma forma de análise, pois para o autor narrar é configurar as ações humanas 

específicas e discorrer sobre significados, analisar situações, entendendo-se como uma forma 

de narrar. 

Onocko Campos (2008 p.444) coloca a narrativa como um recurso por meio do 

qual instituímos nossa vida na temporalidade humana, podendo anunciá-la e compartilhá-la. 

Ela atinge seu sentido pleno quando se encontra com o mundo do leitor, compartilhando ação 

com o público: uma “inter-ação”. 

Seguindo as considerações de Paul Ricouer sobre a narrativa histórica, o autor 

aduz que, ao produzir um relato sobre a ação humana acompanhado de um discorrer sobre 

seus significados, pode contribuir para reconfigurar os interlocutores que a compreendem sob 

o seu entendimento sobre a ação humana e os possíveis significados.  

Aprender o viver por meio do “contar” e “ouvir”, as narrativas se entrelaçam em 

proporções diferentes quando são compreendidas tanto na ação humana quanto no próprio 

tempo, “(...) narrar é ressignificar o mundo na sua dimensão temporal, na medida em que 

narrar, contar, recitar é refazer a ação seguindo o convite do poema (...)” (Barros, 2011, p.10). 

O essencial da construção da narrativa não é a coerência interna do vivido, mas a 

possibilidade de extrair a ação do fluxo contínuo e o revelar-se a um quem, que vai permitir 

ao sujeito a restituição de sua verdade histórica, ou seja, ressignificações de autoria de sua 

própria história.  

Com a narrativa histórica proposta por Ricoeur e citado por Barros, o que se busca 

não é demonstrar simplesmente o que se passou e como ocorreu, mas estabelecer uma 

referência a este vivido e depois retornar a ele. 
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“Emergido do vivido, a narrativa a ele retorna, transformando-o e transformando-se 

em um único movimento , de tal maneira que se pode dizer que a narrativa histórica 

é uma reflexão do vivido sobre si mesmo, através das imprescindíveis mediações do 

historiador que constrói o texto e da atividade recriadora do leitor que recebe e 

ressignifica a obra historiográfica, compreendendo através dela, a si mesmo e ao 

mundo.” ( Barros, 2011 p. 15) 

 

 

O foco principal deste estudo está exatamente em ressignificar a história dos 

sujeitos da pesquisa e do leitor, trazendo com eles o compartilhamento social de tal 

experiência, sem destituí-la de suas singularidades, acreditando que o trabalho narrativo na 

saúde mental pode contribuir para a evolução da pesquisa. 

As entrevistas foram realizadas e transcritas fidedignamente no primeiro 

momento. E para a construção e análise das narrativas, optou-se por fazer um pequeno 

tratamento das falas, tendo o cuidado de não expor alguns relatos ou situações de 

constrangimento, assuntos que não seriam pertinentes para a pesquisa. 

As entrevistas foram analisadas a partir do método, análise de conteúdo, 

utilizando-se da técnica análise temática. Segundo Minayo (1998), a análise de conteúdo 

articula a superfície dos textos descrita e relacionada com os fatores que determinam suas 

características: variáveis psicossociais, contexto cultural, contexto e processo de produção de 

mensagem. 

“O tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto 

analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia de leitura” 

(BARDIN, APUD SILVA et al. 2005)  

 

 

Tais teorias buscam a compreensão da realidade do ponto de vista dos 

entrevistados a partir do discurso declarado por eles. Bardin, citado por Silva et.al (2005), 

apresenta a utilização da análise de conteúdo em três fases fundamentais, quais sejam, a pré -

análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados.  

Na primeira fase é estabelecido um esquema de trabalho que deve ser preciso, 

com procedimentos bem definidos, embora flexíveis.  

A segunda fase consiste no cumprimento das decisões tomadas anteriormente, e 

finalmente, na terceira etapa, o pesquisador apoiado nos resultados brutos procura torná-los 

significativos e válidos. 

Um dos elementos fundamentais utilizados como pré-análise: “a leitura flutuante 

consiste em um contato exaustivo com o material, deixando-se impregnar pelo conteúdo” 

(MINAYO, 1998).  
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Com efeito, tal leitura possibilita apreender as ideias centrais contidas nos 

discursos dos sujeitos da pesquisa sobre o tema em questão. A análise de conteúdo não 

obedece a etapas rígidas, mas sim a uma reconstrução simultânea com percepções do 

pesquisador com vias possíveis, mas nem sempre claramente delimitadas ( Silva, et al, 2005). 

Laville & Dionne, citados por Silva et.al (2005), apresentam como etapas do 

processo de análise de conteúdo, a etapa do recorte dos conteúdos, a definição das categorias 

analíticas e a categorização final das unidades de análise. Os recortes do conteúdo, a partir dos 

relatos, são decompostos para serem em seguida recompostos para melhor expressar sua 

significação, com sentido mais profundo do conteúdo e sua essência. 

Seguindo os aspectos éticos, a presente pesquisa foi encaminhada ao Comitê de 

Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Estado de São Paulo, em cumprimento ao 

estabelecido na Resolução n.º 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de 

Saúde, o qual aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 

humanos. Número da CAAE: 16100113.50000.5505. Aprovado pelo referido Comitê de Ética 

(ANEXO B). A coleta de dados foi iniciada somente após a aprovação no referido Comitê e 

assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no ANEXO B. 
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3.1 Sujeitos da Pesquisa 

 

A partir dos 236 usuários que são atendidos no CAPS II, foram identificados 21 

usuários inicialmente a partir das experiências com qualquer relação com o trabalho, formal 

ou informal, sendo que não são os únicos do serviço que tiveram essa relação com o trabalho.  

Após a seleção inicial em grupo para apresentação da pesquisa, 14 usuários do 

CAPS II de São João da Boa Vista/SP aceitaram voluntariamente participar da pesquisa.  

Apresenta-se, a seguir, o perfil detalhado dos participantes selecionados. 

Tabela 1. 

Pesquisado Sexo Idade Estado 

Civil 

Grau 

Escola 

Inicio 

Tratamento 

CID Internações 

Prévias 

Inserção na 

Previdência 

Regime de 

Tratamento 

P1 Fem. 27 Solteira 2 grau ago/12 F.23 Sim Em auxilio 

doença 

Não int. 

P2 Masc. 36 Solteiro 2 grau jan/11 F.20 Sim BPC Semi int. 

P3 Fem. 37 Solteira - ago/11 F.31.2 Sim Não  Não int. 

P4 Masc. 46 Solteiro Até 1a 

série 

mai/09 F.31.2 Sim Em auxilio 

doença 

Semi int. 

P5 Masc. 45 Solteiro Até 4 a 

série 

dez/08 F.06 + 

F.70 

Não Aposentado 

por 

invalidez 

Semi int. 

P6 Masc. 43 U. Estável  2 grau 

incomp 

jan/09 F.20.9 Sim Aposentado 

por 

invalidez 

Semi int. 

P7 Fem. 56 Solteira 2 grau out/08 F.31.4 Sim Aposentada 

por 

invalidez 

Semi. Int 

P8 Fem. 50 Divorciad

a 

2 grau fev/09 F.33.1 Não Em auxilio 

doença 

Semi. int. 

P9 Fem. 61 Casada 1 grau 

incomp 

out/10 F.32.2 Não Não Não int. 

P10 Masc. 51 Divorciad

o 

Superior 

incomp 

mar/09 F.31.2 Sim Trabalha 

sem vínculo 

Não int. 

P11 Fem.. 45 Separada Até 8 a 

série 

   out/2008 F.41.8 Não Não Não int. 

P12 Fem.. 44 Separada 2 grau mar/09 F.29 Sim BPC Semi int. 

P13 Fem. 38 U. Estável  2 grau nov/09 F.31.7 Sim Aposentado 

por 

invalidez 

Semi int. 

P14 Masc. 38 Solteiro Até  6 a 

série 

out/08 F.11.5 

+ G.40 

Sim BPC Intensivo 
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Para melhor compreensão da tabela e do perfil dos participantes da pesquisa, 

observa-se na tabela acima que são oito mulheres e seis homens, divididos nas seguintes 

faixas etárias: 20 – 30 anos: 01 pessoa; 30 – 40 anos: 04 pessoas; 40 – 50 anos: 05 pessoas; 50 

-60 anos: 04 pessoas.  

Verifica-se que há uma prevalência um pouco maior no público de 40 a 50 anos 

de idade. Sendo que seis dos participantes são solteiros, um é casado, dois vivem em união 

estável e quatro são divorciados ou separados. 

O serviço possui apenas cinco anos de funcionamento, sendo que quatro 

participantes estão desde o começo de sua prestação, em 2008. Desde 2009 há seis 

participantes que integram a pesquisa; desde 2010 apenas um dos participantes; desde 2011 

apenas dois; e desde 2012 apenas um.   

Observa-se um tempo maior de tratamento e acompanhamento no CAPS de 4 a 5 

anos entre dez dos participantes e o fato de que um participante está em atividade produtiva e 

sem vínculo. Os demais recebem algum tipo de benefício da previdência social, dentre eles 

três estão recebendo auxílio-doença, quatro são aposentados por invalidez, três recebem o 

benefício assistencial de prestação continuada da Leio Orgânica da Assistência Social (BPC – 

LOAS), e quatro não possuem qualquer vínculo previdenciário. 

A frequência no tratamento dos participantes da pesquisa varia entre os regimes 

não intensivo, que seria de um ou dois dias na semana (cinco participantes); semi-intensivo, 

que seria duas a três vezes na semana, (oito participantes); e o intensivo, que seria 4 ou 5 dias 

na semana (um participante). A partir dos primeiros dados e características dos participantes, 

revela-se parte da história de vida de cada um, contando os momentos significativos e 

relevantes de suas histórias, e não só da relação com o trabalho, mas principalmente de fatos 

marcantes de suas trajetórias de vida.  
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3.2 Procedimentos 

 

A pesquisa de campo foi realizada entre os usuários do CAPS II (Centro de 

Atenção Psicossocial) de São João da Boa Vista/SP.  A seguir é apresentada a descrição das 

etapas da pesquisa: 

Etapa 1 : A etapa inicial e a base da pesquisa foram realizadas por meio da 

observação do participante, parte essencial do trabalho de campo na pesquisa qualitativa. 

Etapa 2: A seguinte etapa revelou e mapeou toda rede socioassistencial municipal, 

seus recursos disponíveis e forma de funcionamento. O contato foi efetuado via telefone e 

comunicação interna (CI) para os Departamentos Municipais (Saúde, Educação, Assistência 

Social, Esporte e Cultura), além das ONGs inseridas no município e dos dados obtidos com o 

Conselho Municipal de Assistência Social.  

Etapa 3: Levantamento e análise documental de 21 (vinte e um) prontuários para a 

identificação e escolha dos usuários já inseridos, dos que nunca foram inseridos e de quantos 

estão atualmente em alguma atividade produtiva de trabalho ou geração de renda.   

Etapa 4: Após o levantamento e análise dos prontuários, os participantes foram 

convidados a se aproximarem e compreenderem o objetivo da pesquisa. No primeiro encontro 

quatorze pessoas se interessaram em participar da pesquisa, onde foi lido e assinado o TCLE 

(Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), sendo estabelecida uma tabela com a 

identificação de alguns dados, como sexo, idade, estado civil, grau escolar, início do 

tratamento, CID, internações prévias, inserção na previdência e regime de tratamento. 

Etapa 5: Abordagem individual por meio de entrevista semiestruturada para 

construção das narrativas baseadas nas histórias de vida.  Os encontros para coleta das 

histórias foram agendados previamente com os usuários do serviço de acordo com o dia 

estipulado em seu PTI e sem tempo programado para término, nas salas do próprio serviço 

que estivessem disponíveis. A partir dos relatos de histórias de vida, foi possível coletar as 

experiências vivenciadas por uma pessoa como estratégia de compreensão da realidade. Foi 

seguido um roteiro para a entrevista semiestruturada, o qual se encontra em APENDICE B. 
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Com a finalidade de obtenção de maiores informações, sem a perda de registro, foram 

utilizados gravador e filmadora digital durante a entrevista. 

Etapa 6: Após a obtenção dos dados da entrevista, os relatos foram transcritos 

com ajuda do gravador e o computador para construção das narrativas.  

Etapa 7:  Análise dos dados das narrativas 

Etapa 8: Ao final da pesquisa, a realização de uma devolutiva ao serviço, em 

forma de atividade que envolva os profissionais e os usuários. 
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4. RESULTADOS 

 

 

A fim de conhecer a Rede Socioassistencial e seus recursos disponíveis, faz-se 

necessário contextualizar primeiramente o cenário por onde perpassa a pesquisa, inicialmente 

com a história do município, atravessando, posteriormente, e dando corpo e características à 

rede socioassistencial e à rede de saúde mental, incluindo a apresentação do serviço no CAPS 

II.  

A busca por tais informações ocorreram por meio de pesquisa bibliográfica e 

mapeamento de toda rede de serviços municipais através de contato telefônico, pesquisa na 

Internet e em materiais já disponíveis no serviço e em visitas a algumas instituições. 

 

4.1 De qual lugar estamos falando?  - “Os Crepúsculos Maravilhosos” 

 

 

Cidade dos crepúsculos maravilhosos, 87.912 habitantes, São João Boa Vista/SP 

foi fundada em 24 de junho de 1821, por Antônio Machado de Oliveira e os cunhados Inácio 

Cândido e Francisco Cândido, vindos de Itajubá, cidade de Minas Gerais, chegando à região 

às vésperas do dia em que se comemorava o culto a São João Batista, o que deu origem ao 

nome da cidade. Está localizada na região polarizada por Campinas, ocupa a posição leste, 

dentro do Estado de São Paulo, não longe da divisa do Estado de Minas Gerais. Distante 175 

km, em linha reta, da capital. O percurso rodoviário é de exatamente 239 Km. Localiza-se na 

Serra da Mantiqueira, fazendo parte da 5.ª Região Administrativa do Estado 

(http://www.saojoao.sp.gov.br/home/index.php - 2013). 

Encontram-se instaladas no município 26 (vinte e seis) escolas municipais, 13 

(treze) escolas estaduais e 27 (vinte e sete) escolas particulares. O índice de alfabetização do 

município ultrapassa 94% do total de habitantes e o índice de educação é de 0,749.  

Outrossim, a cidade conta com escolas profissionalizantes e de qualificação 

profissional, das quais podemos destacar o SENAI, o SENAC e o SEBRAE.  

http://www.saojoao.sp.gov.br/home/index.php%20-
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Em relação ao ensino superior, a cidade possui o Centro Universitário das 

Faculdades Associadas de Ensino (UNIFAE), o Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio 

Bastos (UNIFEOB), um campus da Universidade Estadual Paulista (UNESP), e um câmpus do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP-SBV), que, além de oferecer cursos 

técnicos e profissionalizantes, também possui cursos de nível superior. 

A sua participação no mercado econômico estadual é número 79, e no mercado 

nacional é 248. A cidade possui 415 (quatrocentas e quinze) indústrias, 1.404 (mil, 

quatrocentos e quatro) prestadores de serviços, 42 (quarenta e dois) agronegócios e 10 (dez) 

agências bancárias, além de possuir 2.432 (dois mil, quatrocentos e trinta e dois) 

estabelecimentos comerciais, mantendo-se na posição de centro regional de compras e 

firmando-se como uma importante atividade geradora de emprego e renda.  

Na agricultura, São João da Boa Vista se destaca pela produção de milho, café, 

feijão, e, principalmente, cana-de-açúcar. Na pecuária, o principal produto é o gado de corte. 

Nesta região pode se encontrar uma usina de açúcar e álcool, as quais atendem também 

municípios vizinhos.  

Hodiernamente, a agropecuária regional destaca-se por sua modernidade e 

produtividade, em muitos casos, superiores à média estadual. É a primeira região no país em 

índice de mecanização, uso de adubos, de sementes selecionadas, entre outros.  

Além disso, a cidade avança desde áreas industriais tradicionais, como 

automotiva, têxtil, metalúrgica, alimentícia, petroquímica e farmacêutica, até nichos da 

produção de ponto em telecomunicações, eletrônica, informática e química fina (Fonte: IBGE, 

2014). 

  

4.2.  Redescobrindo a Rede Socioassistencial 

 

A análise da rede socioassistencial visa mergulhar na rede, ainda que frágil, mas já 

existente no município e redescobri-la, a fim de atender e dar suporte adequado a todos os 

usuários, em especial os do serviço de saúde mental do CAPS II de São João da Boa Vista/SP.  

Os CAPS devem assumir um papel estratégico fundamental na articulação com as 

redes e territórios e na organização da rede comunitária de cuidados. Devem também 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Universitário_das_Faculdades_Associadas_de_Ensino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Universitário_das_Faculdades_Associadas_de_Ensino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Universitário_da_Fundação_de_Ensino_Octávio_Bastos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Universitário_da_Fundação_de_Ensino_Octávio_Bastos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Estadual_Paulista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Federal_de_São_Paulo
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direcionar melhor as políticas e programas de saúde mental e um dos pilares da luta 

antimanicomial é a socialização das pessoas que estão em sofrimento psíquico intenso, o 

transtorno mental. É uma das propostas de um serviço de portas abertas (rede substitutiva) 

para o atendimento da pessoa acometida de transtorno mental, além de estimular a sua 

autonomia, potencialidade, independência, busca pelo seu direito como cidadão, e reinserção 

familiar e comunitária.  

A lógica do trabalho em rede pode criar possibilidades de inclusão, uma vez que 

um de seus principais componentes é a possibilidade de desenvolvimento e consolidação de 

diversas relações, destinadas a promover uma integração social e a criar espaços de 

conversações coletivas. 

A assistência à saúde mental em rede busca criar um processo de trabalho 

contrário aos modelos médico-centrado e hospitalocêntrico, os quais, afinados com uma 

política neoliberal privatizadora da prática médica, limitando-se à cura, colocam a prevenção 

como responsabilidade da saúde pública.  

O princípio fundamental do trabalho em rede é seu funcionamento em sistema 

aberto, sendo composto por várias unidades que trocam suas peculiaridades através de certas 

ligações, fortalecendo-se reciprocamente e fortalecendo todo o conjunto.  

É possível citar, por exemplo, a rede de atendimento em saúde mental, formada 

pelas várias unidades de saúde e pelas equipes articuladas entre si, num movimento de 

intercâmbio, promovendo o fortalecimento de cada uma e o surgimento de movimentos que 

contribuam com a socialização da pessoa com transtorno mental, de modo a ampliar o debate 

acerca da loucura e defesa dos direitos da população.  

Procura-se implementar as mudanças por meio de uma rede básica como um lugar 

para efetivação de práticas que recoloquem a questão da assistência, e incluindo ações que 

vão além do acolhimento ao usuário, buscando a promoção e proteção coletiva da saúde. 

 Inicialmente foi realizado um mapeamento, além da descrição de toda rede 

socioassistencial do município dividida por áreas de atendimento, sendo assistência social, 

cultura, educação, esporte, saúde, previdência e outros recursos disponíveis (APENDICE A). 

Por meio do mapeamento da rede socioassistencial realizado com cada 

Departamento Municipal, Conselho Municipal da Assistência Social, Entidades Não 
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Governamentais e outros serviços que podem ser oferecidos à população, foram obtidos os 

dados demonstrados a seguir. 

O município conta com 19 (dezenove) entidades não governamentais, inscritas no 

CMAS (Conselho Municipal da Assistência Social), sendo que a maioria presta serviços para 

população jovem (crianças e adolescentes) e para os idosos. Apenas duas destas instituições 

articulam com o Centro de Atenção Psicossocial. 

Os departamentos municipais, que englobam assistência social, saúde, educação, 

esporte e cultura, desenvolvem projetos e atividades direcionadas a toda a população do 

município. Porém, ainda há pouca articulação entre a rede e inserção destes nas outras áreas.  

Por meio do mapeamento da rede é possível destacar que há poucos equipamentos 

ou quase nenhum quando se pensa na integração na comunidade. O Centro Social Urbano 

(CSU) que existe no município está destinado para outros fins, que não à integração comum, 

sendo destinado apenas para áreas específicas, como para o idoso e para a criança. 

No primeiro contato com as instituições e serviços foi solicitada a relação das 

atividades que são oferecidas para a população, a fim de direcionar também aos usuários do 

serviço. Nesse momento, foi possível observar que realmente a rede está deficitária em 

relação às atividades, cursos e programas para possível inclusão.  

De fato, há atividades espalhadas nos bairros e no centro da cidade que não 

atingem o público do CAPS II.  

Com efeito, os principais serviços que no momento têm uma articulação com a 

Saúde Mental são o Departamento de Assistência Social (CRAS e CREAS) e o Departamento 

Municipal de Saúde (UBS, ESF, NASF)*, o SENAI e o SINDICATO RUAL. 

Com o mapeamento foi possível analisar que há um déficit no município quanto à 

oferta de recursos comunitários, principalmente nos setores de lazer, esporte, cultura e 

trabalho para acesso a toda população.  

Criar mais um serviço de única especialidade da saúde mental não será a solução, 

uma vez que as pessoas atendidas no CAPS, não são oriundas do CAPS, mas sim do 

município, das ruas, das praças, de todo o lugar. Portanto, este é um dos desafios desta grande 

REDE e dos gestores municipais. 
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4.3  Rede de Saúde Mental do Município  

 

 A rede de saúde mental do município de São João da Boa Vista passou por um 

processo de construção, pois não haviam serviços de saúde adequados para dar assistência à 

população atendida. Até o ano de 2000, o município não possuía serviços de saúde mental 

organizada.  

 Os usuários eram encaminhados para o NGA (Núcleo de Gerenciamento 

Assistencial do Estado), com triagem social para psicólogos e médicos psiquiatras. Em junho 

de 2000 ocorreu a municipalização, transformando o serviço no Ambulatório de Saúde 

Mental, ampliando assim a equipe (assistente social, terapeuta ocupacional, quatro psicólogos 

e médico psiquiatra). 

Diante da reforma psiquiátrica e da necessidade do município em atender a 

demanda reprimida de pessoas com transtornos mentais graves e severos carentes de um 

atendimento mais específico e não apenas medicamentoso, foi implementado, no dia 17 de 

outubro de 2008, o CAPS II- Centro de Atenção Psicossocial de São João da Boa Vista/SP, 

promovendo, assim, o tratamento, reabilitação psíquica, inclusão social, além do resgate da 

autonomia e cidadania desses sujeitos. 

 Atualmente, a rede de saúde mental está composta pelo Ambulatório de Saúde 

Mental; CAPS II; CAPS AD (implantado no dia 19 de Novembro de 2010); pela Associação 

de Usuários, Familiares e Amigos da Saúde Mental “Mentes Brilhantes”, a qual já está 

regulamentada, porém em processo de estruturação, necessitando ainda expandir enquanto 

conhecimento, a vontade do novo, quando se fala da rede de saúde mental.  

Como é possível observar, desde a implementação dos CAPS no município, 

nenhuma outra ferramenta foi criada para dar suporte e apoio à rede, aos usuários e familiares 

da saúde mental, ou seja, o processo simplesmente se estagnou.  

Ademais, a cada ano se percebe que os equipamentos existentes não estão sendo 

mais suficientes, principalmente o ambulatório de saúde mental, que está num formato 

retrógado, sem condições de dar suporte à população que também deveria ser atendida na 

unidade de saúde de seu bairros. 
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 Enfim, há uma lacuna na rede de saúde mental e um longo caminho a percorrer 

para se estruturar a nova rede RAPS, conforme a portaria do ministério da saúde, que 

necessita sair dos “quadradinhos” institucionais e se expandir para toda a comunidade, com 

outros recursos de caráter comunitário e inclusivo, sem segregações e rótulos. 

 

4.4  Apresentação do Serviço – O CAPS 

 

O CAPS II de São João da Boa Vista/SP atende pessoas em sofrimento psíquico 

intenso, com transtornos mentais graves e severos codificados no eixo F do CID 10, de ambos 

os sexos, a partir de 18 anos, que necessitem de tratamento especializado de nível intensivo, 

semi-intensivo e não intensivo, conforme especificado no PTI (Projeto Terapêutico 

Individual).  

Os objetivos gerais do centro são promover a inserção social do usuário por meio 

de processos e atividades laborais, recreativas, sociais, familiares, educacionais, comunitários 

e outras; potencializar as habilidades de cada usuário ajudando a reorganizar sua vida prática 

e psíquica; e reduzir as internações psiquiátricas permitindo ao usuário exercer sua autonomia 

e cidadania. Entre os objetivos específicos estão atenção integral, como o acolhimento, apoio, 

orientação, consultas e medicação; buscar um modelo participativo e democrático; ter 

interface com a rede de cuidados; dar suporte e supervisionar a atenção à saúde mental e à 

rede básica: ESF (Estratégia de Saúde da Família), PACS (Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde), UBS (Unidades Básicas de Saúde) e envolver os usuários com a 

comunidade por meio de um tratamento continuado e uma equipe multidisciplinar, tudo 

baseado em um Projeto de Terapêutico Individual. 

Conforme já mencionado, o CAPS II de São João da Boa Vista foi fundado dia 17 

de Outubro de 2008. Os serviços se iniciaram com uma equipe técnica mínima, não havia 

cuidadores em saúde. Após o aumento do número de pacientes atendidos, foram contratados 

profissionais de nível médio. Atualmente, o centro atende  aproximadamente 230 (duzentos e 

trinta) pacientes ao mês. 
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4.4.1 Fluxo de Funcionamento 

 

O funcionamento do CAPS II é de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 

17h00min, sendo um serviço de regime aberto, sem institucionalização dos usuários. Não há 

obrigatoriedade de um encaminhamento, atendendo livre demanda e sem agendamento prévio 

(não há lista de espera). 

Há uma escala de acolhimento para os casos novos, que é dividida entre os 

profissionais técnicos de nível superior (Assistente Social, Enfermeiro, Psicólogo, Terapeuta 

Ocupacional). É no momento do acolhimento que é realizada a primeira avaliação e é feita a 

triagem, distinguindo-se se é um caso em que há necessidade de acompanhamento no serviço 

ou não.   

Se o usuário iniciar o acompanhamento no serviço, o técnico do acolhimento 

torna-se o profissional de referência para ele, sendo definidos os dias e as atividades em que 

se tenha mais afinidade e interesse pelo próprio usuário e, após é feito o agendamento da 

avaliação médica.  

Há um dia na semana em que os usuários do CAPS são dispensados por meio 

período para reunião de equipe, momento em que são discutidos os casos novos ou mais 

urgentes e é feito o planejamento das ações a serem realizadas e efetivadas. 

 

4.4.2 Usuários 

O atendimento é direcionado aos adultos, a partir de 18 anos, com transtornos 

mentais graves ou severos. Atualmente, o CAPS II possui o cadastro de aproximadamente 

236 (duzentos e trinta e seis) usuários atendidos pelo serviço.  

Desde o início de seu funcionamento em 2008, passaram pelo centro e receberam 

atendimento ou tratamento uma média de 1.409 (mil, quatrocentos e nove) usuários. 

Diariamente são atendidos, em média, 40 (quarenta) a 50 (cinquenta) usuários por período, 

com a exceção da sexta-feira, em que o fluxo diminui para a média de 20 (vinte) a 30 (trinta) 

usuários. 
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4.4.3 Atividades Desenvolvidas 

 

As atividades são divididas entre oficinas e grupos e podem ser exercidas por 

qualquer profissional de acordo com suas habilidades e afinidades. 

São desenvolvidas as seguintes oficinas: linhas; bordado; artes livres; marcenaria; 

culinária; informática; música (coral); pintura em madeira e tecido; sabonete/vela; e bijuteria. 

Estas oficinas são geralmente acompanhadas pelos cuidadores em saúde e pelo terapeuta 

ocupacional. 

 Entre as atividades por grupos encontram-se: grupo de educação à saúde; 

expressão corporal; reflexão; cidadania; teatro; psicoterapia; e grupo de famílias, os quais são 

ministrados por técnicos de enfermagem, serviço social, psicologia, e terapia ocupacional. 

Além das atividades supra mencionadas, há a prática, ainda, de atividade física, 

entre elas, caminhada matinal diária; jogos de futebol e queimada; hidroginástica; 

alongamento; relaxamento; ginástica localizada e jogos recreativos, realizados por educador 

físico.  

Uma vez por mês, realiza-se a Assembleia Geral do CAPS, onde é reunido o 

maior número possível de usuários e funcionários para discussões abertas, críticas 

construtivas, análise de dificuldades compartilhadas, e levantamento de dúvidas.  

Outrossim, os profissionais acompanham os usuários em atividades externas, 

como passeios com a finalidade de promoção da socialização. 

A consulta médica psiquiátrica acontece duas vezes por semana. Geralmente os 

técnicos de enfermagem acompanham o usuário na pré e pós-consulta para orientação das 

medicações. Os técnicos de nível superior realizam visitas domiciliares de casos já atendidos, 

casos novos e busca ativa, acompanhados por um assistente social e mais um técnico.  

Ainda não há matriciamento efetivo da equipe com as unidades de saúde apoiadas 

pelo NASF. Entretanto, há interlocução com as redes do município: assistência, saúde, educação, 

esporte e encaminhamento para outros serviços da rede, quando necessário. 

 



49 
 

 

4.4.4 Equipe Caps II 

Os funcionários são terceirizados pela prefeitura e contratados, atualmente, pela 

empresa “BIO SAÚDE”, em regime celetista. Trata-se de uma equipe mínima, 

multidisciplinar, composta por 01 Assistente Social; 02 Auxiliares administrativos, 01 

Auxiliar de limpeza; 02 Auxiliares de Enfermagem; 04 Cuidadores em Saúde; 01 Enfermeiro; 

01 Educador Físico; 01 Médico Psiquiatra; 02 Psicólogos, 01 Porteiro e 01 Terapeuta 

Ocupacional. 
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5. “Histórias, Nossas Histórias” 

 

As narrativas foram construídas a partir das experiências de vida e trabalho de 

cada participante da pesquisa, que trazem suas marcas e expressões particulares, sendo 

momento de escuta e uma fala trabalhada na essência de cada história.  

O momento da entrevista é o mais importante de toda pesquisa, pois o 

participante e o pesquisador estão frente a frente, com escuta e fala sincronizadas, esquece o 

pesquisador de qualquer saber técnico, naquele instante, e mergulha no saber intrínseco e 

pessoal daquele usuário, fazendo parte de sua história, momentos estes que não ocorrem 

durante o primeiro acolhimento ou  nos atendimentos de rotina do serviço (CAPS).  

Em regra, o foco prevalece na história da doença e quase nada na história de vida 

pregressa à patologia.  

No presente estudo, cabe frisar que os relatos foram surpreendentes e 

enriquecedores para dinamizar e dar consistência para o resultado da pesquisa. 

A narrativa proporciona o treino de uma escuta qualificada, atenta e interessada 

em detalhes que talvez antes passassem despercebidos. Ademais, concede ao entrevistado um 

momento de poder ser realmente autor e ator de sua própria história. 

 

A presente pesquisadora, diante da aproximação afetiva com os participantes da 

pesquisa, nomeou personagens a partir de suas impressões pessoais, baseando-se em 

características que os definem, seja no sorriso, no olhar, no jeito ou em um aspecto físico.  

Os narradores das histórias se alternam entre a pesquisadora e os próprios autores 

da história. Essas narrativas são mais que lembranças de histórias de vida, elas se constituem 

em: “Histórias, nossas Histórias” e convidam o leitor a entrar na trama da trajetória de vida 

de cada um e fazer um pouco parte de si, produzir novos sentidos e novas experiências. 
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P1.  “Maria Bonita” 

 

“Comecei fazendo unha em casa quando tinha uns dez anos mais ou menos, aí 

surgiu a vontade de trabalhar. Meu pai, nessa época, tinha muito dinheiro e comprou um 

terreno, fez um prédio aqui perto de casa mesmo, na nossa vila, e construiu um salão de 

beleza e um bar. Aí me deu de presente. Comecei como manicure, ele colocou uma 

cabeleireira profissional, e me colocou num curso de cabeleireiro. Aí com 11 anos já comecei 

a fazer o curso de cabeleireiro na Galeno, mas eles não me entregaram o diploma, eu exercia 

a função dentro do salão. Eu exercia a função mesmo sem certificado, escondida. Quando 

completei 16 anos, fui lá e peguei o certificado e comecei a trabalhar mais ainda. Dali a 

pouco já tava com 18 anos, já tava profissional. 

Então, trabalhei muito tempo como cabeleireira e manicure, a minha área especial 

que eu adoro tanto. Foi um tempo muito bom. Atendi muito cliente. Só que foi passando o 

tempo, passando o tempo, não fui dando conta do meu serviço, era serviço meio que de 

psicólogo. Todo mundo vem com problema, despeja na gente e tem que acabar fazendo um 

comentário em cima daquilo, descarrega em cima da gente, não tem como sair fora disso, vai 

sobrecarregando, tanto o serviço, quanto a psique, né.  

Foi passando o tempo, passando o tempo, aí comecei a envolver com meus 

namoros, relacionamento, casamento. Fui ficando com conta, muita coisa, trabalho, marido, 

namorado, aí separa de um começa com outro, aí foi sobrecarregando. Eu fui dar por conta, 

quando aconteceu de me dar uma doença, que a acabou me deixando fora do meu serviço.  

 Nessa fase da minha vida, eu nem sabia o que era isso, doença, eu achava que 

aquilo era coisa que tava me tirando do meu serviço, passageira, eu não entendia o que era. 

Eu comecei a acreditar que podia ser outras coisas, que podia ser espiritismo, que eu tava 

vendo coisa. Uma loucura na minha vida, eu tava me achando uma super tudo, feliz da vida, 

mas eu não tava, tava com problema, né. Achando que eu era alguma coisa e não era nada, foi 

passando o tempo e eu comecei a fazer tudo errado, andava na rua, sem saber o que eu tava 

fazendo, batia o carro na rua. Tudo começou a atrapalhar, até eu acabar aparecendo numa 

clínica, conhecida como Bairral em Itapira, lá me informaram o que eu tinha e que tinha que 

fazer o tratamento a base de remédio. Eles foram conversando comigo até eu me acalmar e 
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compreender que eu tinha mesmo uma doença. Foi difícil para eu entender que isso é uma 

doença, né.  

 Aí eu fiquei naquela, como é que eu vou voltar a trabalhar, se eu não posso e eu 

to doente. Aí ficou essa desavença com minha cabeça e hoje eu não posso mesmo. Hoje 

minha mão treme, hoje não tem como trabalhar, hoje eu não tenho cabeça pra fica aturando 

cliente conversando na minha cabeça, o dia inteiro, tentando agradar, com aquele sorriso na 

cara o tempo todo, isso não me pertence, hoje eu quero ficar em casa mesmo, não dá pra ficar 

trabalhando, meu lazer eu deixei de ter pra ficar trabalhando, isso daí acabou me afetando, 

tinha lazer sim, passear, dar uma volta, é uma coisa. Agora trabalhar do jeito que eu 

trabalhava, trabalhei muito, desde os 11 anos de idade, por isso me sobrecarregou bastante, 

não devia ter feito isso. 

Eu sempre tive tudo e hoje é difícil pra mim, tive um carro, uma moto, ia pra 

onde eu queria. Hoje eu tenho o dinheiro, o dinheiro eu posso fazer o que eu quiser, pegar 

condução, fazer tudo, mas a minha vontade era estar dirigindo, meu hobby era dirigir, a 

minha vontade era estar pilotando o carro para poder passear e hoje eu não posso mais. Então 

me prende muito. Tenho que depender dos outros e isso me atrapalha um pouco.  

Na parte do trabalho, eu já não quero mais trabalhar, eu tenho vontade, mas 

minha cabeça fica naquela, “Ai meu Deus eu vou ter que aguentar pressão o tempo todo”, se 

não é de cliente, é de patrão e isso já não me pertence. 

Eu na minha vida agora, acho que to sossegada, eu to gostando mais, por que eu, 

quando trabalhava, pedia pra Deus assim, eu queria trabalhar 30 anos, eu aguentava tudo isso 

pra poder parar de trabalhar. Mas eu nunca achei que fosse por um lado diferente, por uma 

doença. Uma doença não é grave, mas foi uma coisa assim, passageira, foram 6 meses 

diferente. Foi um descanso, tipo o Bairral, tipo um SPA, não é uma coisa diferente, sem 

entender que você ta doente é uma coisa, que você está numa clínica, achando que você ta no 

SPA, é outra. Estou com 27 anos e minha primeira crise, foi em agosto de 2012. 

Desde a infância passo muitas situações delicadas relacionadas ao meu pai, mas 

tive que aguentar e sustentar sozinha meu sofrimento, sem poder contar com ajuda da família, 

que não acreditava muito na minha versão.  

 Hoje, mesmo recebendo o auxílio do INSS, até consigo pensar e ter outros 

interesses, vontade de aprender coisas novas, como curso de panificação e confeitaria, mexer 
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com pão, ver se é isso mesmo que quero. Tenho vontade de trabalhar, não daquela forma, que 

eu trabalhava antes, quero trabalhar num lugar fechado, não quero trabalhar mais com monte 

de gente. Em panificadora você fica quietinha, escutando música, mexendo com pão, com 

doce, quietinha lá no fundo.  

Muita gente me via como uma pessoa que era doente realmente. Uma pensou: 

‘nossa, mas como foi acontecer isso com você, isso não existe. Isso deve ter sido macumba. 

Essas coisas que o pessoal acredita em outras crenças, é inveja, por isso que dá isso’. Alguma 

coisa assim. Outras não, já me deram preconceito na vista, isso aí eu já senti, mas eu nem dei 

bola pra isso, por que eu sou forte. 

No começo, quando eu vim pra cá, eu tava acostumada, a levantar cedo e ficar o 

dia inteiro trabalhando. Então quando eu vim pra cá, comecei a tomar remédio, pra ficar 

calma, pra ficar parada, não ficar se agitando tanto, então o remédio me deixou 

completamente, deu uma mexida em mim, eu achava estranho, ficar parada, sentir sono. Mas 

por dentro tava agitada, eu queria sair o sono vinha, queria levantar, o sono vinha, não tinha 

jeito. Eu fiquei completamente confusa. 

Não tenho medo de voltar a trabalhar, mas lá em casa, meu irmão e minha mãe 

não querem que eu faça mais nada. 

Esse meu irmão, quando tava trabalhando comigo lá no salão, a gente tava 

brigado uns três meses atrás, por que eu montei um salão na Av. Ademar de Barros, saí lá 

perto de casa, que fiquei uns 6 anos e depois fui pro centro da cidade, montei outro e fiquei 8 

anos. Há quatro anos, meu irmão foi trabalhar comigo, só que eu que pagava tudo, ele não 

tinha praticamente nenhum gasto. Ele é cabeleireiro também. Mas a nossa diferença era que 

ele queria ser chique. Algumas atitudes dele foram me deixando mais nervosa, a doença 

começou a dar os primeiros sintomas, tava muito estressada, ele foi comprando as coisas, sem 

eu poder pagar, eu explicava pra ele. 

Até que um belo dia, quando vê ele me pega num domingo e tira as cadeiras, o 

lavatório, tudo do salão e me deixou sem nada, sabendo que aquilo que tava lá dentro não era 

dele. Ele tirou tudo, só deixou as coisas que eram mobília e as coisas de manicure e as 

cadeiras, pegou e levou para outro lugar onde ele montou um salão bem perto. E nisso foi um 

choque pra mim. Levei um bom susto. Nisso, montei tudo de novo, em um dia, por que na 

terça feira eu tinha cliente marcado, como que eu ia trabalhar. Já comecei a ficar estressada, 
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estressada, eu já tava estressando, já tenho um serviço que é estressado, já to me estressando, 

aí já veio ele me dar mais estresse ainda. 

 Ele acha que eu sou incompetente, fica me ameaçando dentro de casa, falando 

assim: Você ajudou a mãe hoje, ajudou a mãe?  Ele acha que não faço nada. Então ele vê eu 

como se eu fosse uma deficiente, ele não vê que eu melhorei. O preconceito maior ta dentro 

do meu próprio irmão. Tudo ele julga, como se eu não soubesse fazer nada. 

Ele não me entende, por que ele nunca passou por isso. Ele só entende hoje em 

dia a riqueza, ser chique é bom, fino, elegante. Ele é homossexual, já é diferente da gente, por 

que o mundo deles não é igual ao nosso, pra eles tudo é mais chique, mais elegante. Ele quer 

ser, como é que ele fala: ‘a bicha chique da cidade’ ele fala desse jeito, ele tem esse linguajar 

– ‘Agora que eu to por cima da carne seca, ninguém vai me derrubar’, então ele se acha no 

poder. Antes de ele ter o salão, era meu, escrito Salão Vitória, salão meu, não tinha nada dele, 

mas vivia falando pros outros que o salão era dele.  

Minha mãe concorda com ele, em deixar minhas coisas com ele. Mas eu não acho 

justo, eu que paguei por elas, tenho comprovante. Às vezes eu até sonho, mas como é que eu 

vou fazer, você sabe que é teu, que você pagou, tem garantia, garantia daquilo que é teu e não 

pode fazer nada. Nada, nada.  

Agora, eu vou fazer o curso de panificação, aqui perto de casa tem um monte de 

padaria, se eu não receber mais do INSS e resolver arrumar um serviço, faço minhas coisas 

normal, meu serviço, faço minhas coisas, normal, aí eu vivo minha vida, ele vai ficando do 

jeito que tem que viver. Minha mãe sempre fala assim, é não vai pensando assim, de fazer o 

troco que ele fez com você, por que um dia a corda arrebenta pro lado dele. Ela falou desse 

jeito. 

Eu sei que eu posso voltar a trabalhar, até o jeito de dirigir, tem como. Por que 

com meu dinheiro, se eu quiser eu posso comprar uma moto, mas lá em casa eles não deixam 

eu dirigir, eu fazer nada, eles me proíbem. O que mais me dói, é que eles não me vê mais 

como uma pessoa normal. Mas eu me sinto assim, como uma inútil às vezes, o que eu posso 

fazer. 

Antes ninguém me controlava, porque eu saía com o pé duro, saía com meu carro, 

com minha autoridade. Por isso eles não querem que eu compre uma condução, com medo de 

sair. Por que antes eu saía de carro a noite, bebia, saía com minha galera, dormia em chácara, 
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fazia tudo que todo mundo fazia na minha idade, mas eu trabalhava, pagava minhas contas, 

nunca deixei nada atrasado. Tanto que eu saí, fiquei doente, mas não deixei uma conta. Vai 

ver lá em casa, todo mundo tem nome sujo. E eu não tenho e nunca tive. Hoje eu to sem 

trabalhar, só recebendo e não faço uma conta. Tudo que eu compro eu pago á vista. 

Eu tenho uma vida boa, ta bom, mas se vê que assim (...) eu sempre fui muito 

independente, entendeu, tinha tudo pra ser mais independente, agora eu só fico em casa. Já 

pensei em arrumar emprego, aqueles que aparecem no jornal Parabrisa, mas todo emprego 

que eu falo que vou arrumar meu irmão não deixa. Você não vai sair de casa pra arrumar um 

serviço desse. “Isso aí não vira nada bem” ele fala desse jeito.  Aí ele fala assim, espera você 

ficar boa, pra ir trabalhar no salão. Vai entender o que eles querem. 

Tá difícil, se eu durmo até às 10h reclama: ‘Por que você não vai fazer uma 

caminhada, por que não sei o que, por que você tem acordar 10 horas da manhã?’ - Eu falo 

gente, de tudo ta ruim. Esses dias, eu queria ir pra São Paulo, tava com dois mil e pouquinho 

lá em casa, na casa de uns primos meus lá.  – ‘Não! O que você vai fazer lá, São Paulo ta 

perigoso. Vai fazer o que sozinha lá?’ - Então vou fazer um pacote de viagem CVC, pago o 

pacote a vista e levo o resto pra gastar lá. Eu adoro viajar. Aí eles já falam: ‘Você não vai 

sozinha pra lá’.” (sic). 

 

P2.  “José da Esperança” 

 

Essa é a história de um rapaz, de um pouco mais de trinta anos, cujo sonho é 

poder voltar a trabalhar como mecânico. Ele tinha muitos sonhos, a ansiedade então, era 

maior que tudo e ainda o é. Sempre traz um sorriso no rosto e não se desgruda de seu fone de 

música. Hoje em dia mora sozinho e alcançou algumas conquistas.  

José da Esperança foi criado com uma tia, irmã de seu pai, pois a mãe não tinha 

condições de cuidar dele e de sua irmã. Foi uma criança esperta, ativa, brincava no pomar, 

pegava as frutas, pescava, nadava no córrego da cidade, o “corguinho”. Estudou até a quinta 

série e se considera um pouco analfabeto. Começou a trabalhar muito cedo, tinha dez anos. 

Fazia lanches e estudava por meio período, e trabalhava no ferro velho. Experimentou drogas, 

mas não se viciou, só na “droga do cigarro mesmo”, conta ele. Foi morar na cidade, trabalhou 
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de servente, pediu as contas, trabalhou quatro anos na oficina mecânica do Gaspar, depois 

trabalhou na Mercedes durante quatro anos também, dois anos no Gruli e três anos no 

Mauricio. Entregava jornal Folha de São Paulo durante a noite, em segredo. 

  “Hoje me vejo tomando remédio, mas gosto muito de emprego para trabalhar, 

mas não pode trabalhar (…)”. - Conta que já trabalhou em vários lugares, depois ficou 

desempregado. Começou a viajar de cidade a cidade, enumerando algumas: São Paulo, 

Americana, Araraquara, Jundiaí, Ribeirão Preto, Jaú, Piracicaba, São Carlos, Rio Claro, 

Bauru, Sorocaba, Marília, São Caetano, São Bernardo do Campo, Vale do Paraíba, e Taubaté. 

 Ele arrumava serviço e sempre pedia demissão depois, pois tinha medo de 

alguém matá-lo. O primeiro sintoma da doença surgiu aos 19 anos, em 1996. Trabalhava em 

São João ainda, namorava, tinha uma casa montada, moto, limpava sua casa, lavava roupa, 

tudo “às mil maravilhas”, até que foi ficando ruim, ouvindo vozes, vendo vultos, o que foi 

atrapalhando o namoro até que a namorada terminou tudo de vez. Ainda assim, ele nunca 

esperou que fosse tomar remédio e que seria esquizofrênico. 

 José relatou, ainda, que tentou se matar na fiação da rua, quando chamaram o 

resgate, o vestiram na camisa de força, prenderam seu corpo, o levaram para Casa Branca, 

mas escapou no outro dia, pulou da caixa d’água e quebrou o fêmur, tendo como sequela 

quatro pinos e uma platina na perna. Nessa época ele chegou a ficar na UTI, passou por 

cirurgia e ficou internado no Hospital Geral durante dois meses para recuperação e seis meses 

em Hospital Psiquiátrico, isso em 1996. Apresenta um histórico de várias internações, muito 

assustador, mas real, de 44 internações no total. 

José da Esperança, quando ainda não estava aposentado, foi quatro vezes a pé até 

São Paulo, morou uns meses numa pensão, trabalhou fazendo lanches, mas não permanecia 

muito tempo, logo pedia a conta, por que começava a apresentar pensamentos persecutórios 

com tudo e passava de cidade a cidade, pegando passagem na Promoção Social, e pousando 

em albergues. Seu sonho era arrumar um serviço de mecânico de novo, em alguma cidade 

vizinha, montar uma casinha, mas infelizmente não conseguia. 

Traz, ainda, a lembrança de quando trabalhava como mecânico. Sentia-se bem, 

trabalhava, descansava, tomava banho, fazia a própria comida, adorava o que fazia. Aprendeu 

tudo na prática, lavava peças, arrumava a oficina, mexia com ferramentas, sem ter feito curso 

algum.  
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Sonhos: “Ah doente, não posso trabalhar mais, tenho que tomar remédio. Fica um 

vazio dentro, uma solidão. Não conversava com ninguém, ficava quieto, sozinho, só 

pensando, pensando. Tinha muita fé em Deus, nos anjos... Trabalhar distrai a cabeça, 

trabaiando posso ter uma casa, ter uma família, mas com esse dinheiro que eu recebo jamais 

vou ter uma família só com um salário. Saudade, interessante, tenho saudades das amizades 

que fiz em Itapira, no Bairral, com os outros pacientes, funcionários e outros amigos que 

conheci” (sic). 

 José está no CAPS II desde 2010 e a atividade da qual mais gosta é a pintura, ou 

jogar dominó como uma forma de distração. Ele tem vontade de fazer curso de padeiro e 

confeiteiro pelo SENAI, bem como trabalhar em uma padaria. Não tem medo nenhum de 

voltar a trabalhar. Ainda tem muita vontade de voltar a laborar, mas quanto à mecânica já 

perdeu um pouco as esperanças, por causa da cirurgia que sofreu na perna. Quando voltou 

para a cidade de São João da Boa Vista iniciou o tratamento no ambulatório de saúde mental, 

morou com a irmã que também sofre de transtornos mentais, e relatou que não daria certo 

morar com sua mãe. 

Hoje José da Esperança está bem, mora sozinho novamente, cuida de suas 

próprias coisas, é vaidoso, ainda possui alguns ressentimentos pela genitora, quanto ao 

cuidado de mãe mesmo desde a infância, mas está sempre lutando para se manter bem, com a 

esperança de um dia voltar a trabalhar no que gosta. 

 

P3.  “Maria Serelepe” 

 

“Vou começar a partir dos meus 18 anos de idade, quando eu fazia faculdade. 

Fazia ciências contábeis lá na FAE. Namorava, tinha uma vida normal, era estagiária do 

Banco do Brasil e fazia contábeis, né. Aí, no dia do meu aniversário, eu conheci uma pessoa e 

depois começamos a namorar, namoramos 3 meses. Ele tinha uma namorada lá em São Paulo 

e eu em São João. Eu não sabia, mas quando soube eu larguei, falei pra ele que não queria 

parte nesse triângulo amoroso. Mas eu gostava muito dele e tentei suicídio por causa dele e 

ele não dava a mínima, me tratava pior que cachorro. Aí em plena Avenida Dona Gertrudes, 

eu fui assim e falei é aqui que eu vou morrer, atravessei assim e o carro tirou um triz de mim 

e não aconteceu nada, a partir daí foi minha primeira internação. 
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Eu já devia estar com 20 anos mais ou menos, quando começou minha primeira 

internação e meu tratamento, porque aí eu fiquei doente. Quando eu voltei, eu estava mais ou 

menos ainda, mas resolvi ir embora para São Paulo, esquecer um pouco de São João, de tudo, 

né. Fui pra São Paulo, cortei o cabelo, curti, mudei radical o estilo de vida, mudei tudo, 

queria trabalhar em São Paulo e fui morar lá. Ia ver minha mãe só quando desse. Fui morar 

com uma amiga minha, lá no centro velho, fiz o currículo, levei tudo, né. Levei na bolsa de 

cereais que tinha lá na frente em nosso prédio, do apartamento dava para ver o prédio bem em 

frente, entreguei o currículo na mão do chefe que me direcionou para a secretária dele. E ela 

perguntou como que eu sabia da vaga, porque a mocinha que estava não tinha dado certo e eu 

disse que não sabia, foi coincidência, mas logo fiquei interessada, a secretária falou que tinha 

gostado muito de mim e pediu que eu voltasse no dia seguinte para entrevista. Eu sentia que o 

serviço já era meu, tava garantido. Nossa, fiquei feliz da vida.  

Nesse mesmo dia, combinei de pegar a filha da minha amiga na rodoviária do 

Tietê, chegando lá, dei de topo com o bendito, meu ex. Ele passou por mim e voltou, não 

tinha me reconhecido, conversou comigo um pouquinho, ele tava indo para casa daquela 

namorada, depois pegou o metrô e foi embora e eu também. Mas antes de eu ir para São 

Paulo, eu tava grávida dele, mas sofri aborto espontâneo, de tanto nervoso que eu passei. Na 

época eu contei pra ele, mas ele não se importou e ainda falou que azar, hein. Minha mãe 

nem ficou sabendo, e só depois que eu fui para São Paulo. Bom, voltando, depois que 

encontrei ele lá em São Paulo, mexeu muito com minha cabeça, aí eu espanei de vez, só 

chorava e no outro dia eu tinha aquela entrevista. Conclusão, minha amiga me mandou de 

volta pra São João, fiquei doente e só chamava por ele. O Dr. Roger foi em casa, disse que eu 

tava com depressão profunda, me tratou em casa, por que eu perdi os movimentos do corpo, 

minha mãe dava comida na minha boca. O ex namorado ia lá de culpa me ver, sabe... Me 

visitava de tanto que eu implorava, mas ainda tava namorando a outra lá de São Paulo. 

 Outro namorado meu, antes desse, não se conformava, por que eu namorei cinco 

anos, ele queria casar comigo, mas eu não queria. E esse que namorei três meses pirou meu 

cabeção. Minha primeira tentativa de suicídio foi por causa dele. 

Ele foi uma das causas fortes que desencadeou, mas não foi só isso, meu pai é 

alcoólatra, juntou tudo, um monte de coisa, tive que largar a faculdade, por que não podia 

pagar, juntou tudo e eu não aguentei. Trabalhar, eu trabalhei com várias coisas, São João 

inteirinho eu trabalhei. 
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Passei em perícia com um médico do INSS em Mogi Guaçu, tinha uns 24 anos 

mais ou menos. Ele perguntou se eu queria aposentar, ele era um médico bonzinho, sabe, mas 

eu disse que não, que eu era muito nova e queria voltar a trabalhar. Ele concordou, mas disse 

que meu caso era de aposentadoria. Voltei a trabalhar, mas era assim, meus trabalhos sempre 

foram curtos, antigamente trabalhava sem registro, depois que foi mudando. Mas eu não 

parava em lugar nenhum, não por que eu era má funcionária, eu era ótima, aprendia o serviço 

muito rápido, isso uma chefe japonesa do banco que me falou, que a medida que eu aprendia, 

eu enjoava e queria mais coisa, só que não tinha mais coisa, aí eu pedia a conta de um 

escritório e ia para outro. Trabalhei muito em escritório contábil, saía de um lugar e ia para 

outro, por 50 reais de diferença. Não gosto de rotina. 

Trabalhei também como autônoma e vendedora. Gostei muito de vendas também, 

por que cada hora entrava uma pessoa diferente, a gente conversava. Minha última 

experiência de trabalho foi há três anos. 

Não sei nem se pode falar, mas vou falar, vendia CD e DVD pirata, tomava conta 

da loja pra minha amiga, enquanto ela viajava pra São Paulo tomava conta pra ela, era no 

fundo da casa dela. Era clandestino, né. 

Já trabalhei em várias lojas, na Entre Parênteses, na Pernambucanas, na Casa 

China, ah um monte, mas não lembro de todas agora. Ah, trabalhei num restaurante, trabalhei 

de doméstica, na Regina Presentes, com brinquedos, eu adorava, com a criançada era muito 

gostoso, os brinquedos que vinham novos, nossa eu adorava, adorava. Eu não contava sobre a 

doença para ninguém, eles não sabiam. Se eu contasse, eles não me pegavam. Tanto é que 

quando eu surtava, eles me dispensavam. 

 Olha, a maioria dos meus surtos foi por causa de namorado. Por isso que minha 

mãe treme até hoje quando falo que vou namorar. Foi por causa de namorado, do emocional 

sim. 

Hoje consigo lidar bem com isso, alguns viraram amigos. Antes, eu sempre que 

largava de tudo eles, mas teve um que eu já ia largar, mas ele antecipou e largou de mim 

antes. Ele me falou uma coisa que me marcou muito, nunca vou falar para uma pessoa o que 

ele falou comigo. Ele disse: ‘Você é limitada! E eu não posso ficar com uma pessoa limitada, 

porque eu não tenho tempo de dedicar a ela.’ - Aquilo, foi uma apunhalada em mim, sabe, 

vinha aquilo direto na minha cabeça. Gozado, eu pensei, limitada, lá em Casa Branca, fiquei 
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na cadeira de rodas, com sonda, andava com a cadeira de rodas, olha a limitada aqui. Nunca 

se deve falar que uma pessoa é limitada, isso eu tirei de lição. 

Foi quase um ano de namoro, eu não saía muito de casa, não conhecia a noite, eu 

já tava pensando em largar dele, falei pra minha mãe, só tava esperando eu operar da coluna, 

por que eu tinha hérnia de disco e sentia muitas dores. Ele tava acostumado só com festa, tal e 

tal e a gente só vivia mais reservado, ia numa lanchonete, só nós e a família. Quando ele 

ligava, eu tava lendo um livro, mais de boa, raramente eu acompanhava ele nas festas, por 

que ele era DJ. Conclusão, ele largou de mim, quando eu mais precisava dele, porque eu ia 

operar. Aí fiquei mal, acabei indo pro CAPS III de Casa Branca, ah não, fui pro Bairral 

primeiro. 

Me maltrataram muito no CAPS de Casa Branca, apanhei muito dos próprios 

enfermeiros, um tal de Fulano e mais um lá, eles me torcia, beliscava, mas minha mãe quando 

ia me visitar não via marca nada. Eu fiquei na cadeira de rodas, me deu trombose. Eu lembro 

muito bem do rosto deles até hoje, se eu ver não sei do que eu sou capaz. 

Ah, lembrei, uma coisa do preconceito, que as pessoas aqui de São João falam 

muito mal de mim, falam que eu sou louca, para não me dar emprego, sofri muito. 

Graças á minha mãe e a toda equipe do CAPS II, mas se não fosse minha mãe eu 

não tava aqui hoje de novo, minha mãe me ajudava em tudo, precisei usar fralda, perdi os 

movimentos de novo, não tomava banho sozinha, não conseguia nem abrir o chuveiro. Minha 

mãe que é a maior guerreira. 

Trabalhar para mim é muito bom. Eu gosto. Trabalhei desde os 13 anos pra fora, 

antes eu ajudava a olhar meus irmãos em casa, pra minha mãe poder trabalhar. Minha mãe é 

doméstica desde sempre. Eu gosto de trabalhar, com o passar dos anos, a minha memória não 

ta mais como antes, ela ta falha, devido às medicações que eu tomo, eu não consigo acordar 

de manhã. Acordo grogue de tudo e tenho que tomar meu café, esperar um pouco, gosto de 

dormir mais um soninho de novo. A parte da tarde eu to mais acesa, por isso nem venho ao 

CAPS de manhã. 

Ainda tenho minhas dúvidas e me pergunto: Trabalhar de novo? E se não der 

certo de novo? Recomeçar tudo de novo, mas como diz minha mãe ‘Graças a Deus que a 

gente pode recomeçar’. Acho que é o medo do preconceito. 
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Me sentia muito triste, porque você vê seu sonho, tudo desabando em relação ao 

trabalho. No momento minha memória não permite, mas se eu tivesse condições financeiras, 

eu ia fazer curso de cabeleireira, eu gosto bastante. No momento minha memória ta falha, 

então tem que ser coisas mais práticas. Quando eu estava ativa, fazia bastante curso, tenho 

meus diplomas tudo guardado. Minha rotina é ajudar minha mãe no serviço de casa, ajudo 

minha amiga com os filhos, eles são pequenos. Ajudo a avó dessa amiga, que ta com 80 anos, 

levei a papelada pra conseguir a medicação de alto custo, ela tem mal de Alzheimer, fui com 

minha motinha, pra cima e pra baixo. Essa amiga é minha ex-patroa do CD pirata. 

Olha, a minha vida, se for contar tudo dá um livro. Por hoje eu conto esse pedaço, 

outro dia conto outro pedaço.” (sic). 

 

P4.  “João Grandão” 

 

“Comecei a trabalhar com 16 anos, era um trabalho temporário, sabe, ajudante de 

pintor, fica um tempo numa construção, depois em outra. Depois comecei a ajudar meu pai, 

ajudava ele a carregar caminhão de pedra. Eu ia trabalhar, mas começava a pensar em droga, 

usar droga mesmo, eu andei usando droga. 

Usei na minha adolescência, ficava sem trabalhar às vezes por causa dessas 

coisas. Meu pai sempre orientou pra trabalhar pra ele, mas era picado. 

Depois, com 18 anos, comecei a escutar vozes, por ter usado essas coisas. Eu 

tentei parar por conta própria, mas aí comecei a ser internado, começava a me dar uma 

variação, não dormia direito, ficava confuso, andava sozinho pra rua, sem rumo. Acho que 

era por causa da droga mesmo. 

Minha primeira internação foi com 18 anos mesmo. Nossa eu ficava atrapalhado 

demais, cantava alto, saía pra cidade a noite, andava a madrugada toda. Quando voltava da 

internação, trabalhava um pouco com meu pai, mas logo já ia internado de novo. Eu não 

tomava o remédio direito, jogava fora, por isso de tanta internação. 
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Só no CAPS mesmo que tenho essa sequência de tomar a medicação, eu nunca 

quis tomar, queria sarar na raça, sempre que eu voltava parecia que saía pior, misturava 

remédio com bebida.  

Quando saía bom, ia trabalhar com meu pai. Ele era muito inteligente, fazia 

serviço de pedreiro, trabalhava com pedra também, fazia calçamento, muro de arrimo. Era 

um trabalho pesado, mas eu gostava, sem comentários. 

Pulei uma parte, de quando eu jogava futebol, era quase profissional. Jogava bola 

no Palmeirinha, era bom de bola, viu. Eu gostava de jogar futebol, mas devido o uso de 

coisas indevidas, parei com tudo. Eu ia no baile, mas não firmava com ninguém, ia atrás de 

bebida e droga. 

Fiquei uns 10 anos sem internar mais, tomava um medicamento bom. Antes de 

vir para o CAPS tive uma crise, escutava umas vozes sobre Deus, na verdade eu tava 

querendo ser um Deus, lia muito da bíblia, parece que aquilo foi entrando na cabeça e foi 

saindo do meu controle. Era só eu usar, que voltava tudo. 

Eu cheguei a procurar trabalho depois, mas esse negócio da medicação, sempre 

perdia a hora de manhã, saía tropeçando em mim mesmo. Se deixar eu fico dormindo até 

onze horas da manhã, se eu mexo nos remédios, aí atrapalha tudo, fico sem dormir. Recebo 

auxílio-doença, estou indo para o terceiro mês, com o dinheiro ajudo minha mãe em casa, 

cuido dela que já é idosa e do meu irmão que é deficiente. Eu sou tipo um cuidador, às vezes 

varro e passo um pano na casa. Minha irmã colabora de vez em quando também. Quando eu 

não tava recebendo nada, tinha muita pressão da minha família e minha também por não estar 

trabalhando. 

Acho que não posso voltar a trabalhar, não tenho estudo. Eu até tenho vontade, 

mas desde que tenha alguém em acompanhamento comigo, pra me sentir mais seguro, tipo 

pessoas normais, como você. Eu tomo medicamento, eu já me sinto diferente, não sei 

explicar. Parece que as pessoas olham e já fala que a gente tem problema. Outro dia, tava 

passando em frente a um bar, eu vi uma pessoa cutucar a outra e fez sinal de gente louca, aí 

eu já fiquei com aquilo na cabeça. 

 Trabalhar pra mim significa ter uma coisa a alcançar, adquirir coisas, ter um 

dinheiro extra pra sair, ter uma responsabilidade. É um bem estar pra gente, pra nossa saúde. 

Trabalhei uma época no Corso e no Sempre Vale supermercado, por pouco tempo, isso foi 
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em 92, 93. Eu corria demais, trabalhava mesmo, até criar calo no pé, andava naquele barracão 

inteiro, era trabalho pesado. Mas eu já me sentia diferente dos outros. Teve uma época que 

fui internado, tava trabalhando lá, bati a cabeça numa prateleira, mas eu já tava ficando 

atrapalhado, aparecendo os sintomas. Quando eu voltei da internação, eles me mandaram 

embora. 

Uma das coisas que marcou muito na minha vida, foi uma das internações, eu 

gritava sem parar, não tinha medicamento que segurava, fiquei amarrado na cama, tomei 

choque na cabeça, tomei muito choque na cabeça. Eles vinham com prato de comida pra dar 

na minha boca. Eu era magrinho. Nossa foi horrível, ficava trancado, tipo uma casinha cheia 

de cômodos, só tinha uma arinha pra tomar sol. Então, só ficava lá dentro. 

Hoje, por tudo que eu passei, eu me sinto um vitorioso. Foi difícil pra mim essas 

coisas que eu senti. Consegui mais tempo aqui no CAPS do que na minha vida inteira. Tem 

um lado bom, mas pensar em se infiltrar de novo na sociedade, tem aquele outro lado de 

pensar no que vão falar, ou aquele ali é do Caps. Fico decaído já, não é que tenho vergonha, 

mas eles tiram a gente, como se a gente não tivesse capacidade. Eu até que to muito bom, em 

outras épocas eu era mais agressivo, partia logo pra briga, pra ignorância e na vida a gente 

sabe que não pode ser assim.” (sic). 

 

P5. “João Temeroso” 

 

 

 “Somos oito irmãos. Comecei a trabalhar com 14 anos para ajudar meu pai e 

minha mãe. Trabalhei até os 40 anos. Trabalhava na fazenda com minha família, lá fomos 

muito felizes, comecei a trabalhar, eu e meus irmãos, serviço gerais com inchada, foice, tudo, 

adubar café, essas coisas tudo. Só na época da seca que não. Lá eu gostava de jogar bola de 

domingo, ia na venda e tomava umas bebida e eu bebia bastante. Nós fomos mandados 

embora da fazenda, comprei uma casa pra mim e fui trabalhar no buffet. 

 O tempo que eu parei de trabalhar que eu parei de beber. Antes eu bebia todo 

dia, agora faz três anos que eu não bebo mais. To feliz e contente de estar aqui com vocês no 

CAPS, to gostando, mas vai ter uma hora que eu tenho que dar rumo na minha vida, né (...). 
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Não vou poder ficar aqui e depender de vocês o resto da vida. Eu agradeço tudo, mas tem 

hora que tem que tomar atitude, né, ver o que faz. Mas eu tenho vontade de voltar a trabalhar. 

 Eu gostava muito de trabalhar, não perdia um dia de serviço, fazia sol, fazia 

chuva eu tava lá trabalhando. Depois de dois anos que nois fomo pra cidade, trabalhei dois 

anos de turmeiro e depois arrumei serviço lá no buffet. No buffet eu trabalhava no serviços 

gerais, mas ficava na cozinha também, cozinhava, limpava, trabalhei quatro anos lá. Gosto de 

mexer na cozinha, sempre gostei, era um serviço bom, não precisava trabalhar no sol ou 

chuva, mas o problema é que lá tinha muita conversa, fofoca, ficava implicando, jogando um 

contra os outros e eu não gostava disso, ficava na minha, não gostava dessas coisas. Até que 

um dia veio tudo pra cima de mim, tudo que fazia no Buffet era eu que levava. Levava fumo 

mesmo. Fiquei quatro anos lá, depois parei, trabalhei um ano na roça e depois fiquei doente. 

 Quando eu tava trabalhando, sentia uma dor no peito, a cabeça girava, girando 

a cabeça, aí me levaram pro Pronto Socorro, comecei a falar um monte de coisas, que eu nem 

lembro o que eu falei. Minha mãe falou que eu falava de uma mulher. Eu gostava muito dela, 

só que ela era casada, mas ela também gostava de mim, só que num... Eu me sentia culpado, 

não chegamos a ter um relacionamento sério. Nós nos separamos, ela foi para um lado e eu 

para outro, não conversamos mais, faz cinco meses que eu não vejo e não tenho mais notícia. 

 Quando fui ficando ruim que fui parar no Pronto Socorro que me 

encaminharam para o CAPS fiquei muito ansioso, falando um monte de coisa sem sentido. 

Comecei a escutar vozes, mas aí, primeiro comecei a ver uma mulher com uma faca querendo 

me matar, agora eu escuto muitas vozes que perturba eu, tem vez que eu não aguento tanta 

voz falando no meu ouvido. Depois que comecei aqui, deu uma maneirada. Nunca fui 

internado. Já em tratamento, sofria um pouco de preconceito. 

 Sentia que as pessoas que falava que gostava de mim, se afastou depois que eu 

fiquei doente. Não ligavam mais pra mim, não telefonavam mais. Fiquei muito mal. Depois 

que conversei com minha referência aqui no CAPS, ela foi falando as coisas pra mim, fui 

pensando, tirando as coisas da cabeça, tudo as coisas ruim que vinha na minha cabeça eu fui 

tirando. Agora to bom, graças a Deus, faz tempo que não bebo, tomo a  medicação certinho.  

Qualquer serviço pra mim ta bom, eu não escolho. O que vir é bem vindo. Eu não tenho 

muita leitura. Pra mim, o fato de poder trabalhar significa muito, ter meu dinheirinho, sem 
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precisar depender dos outros. No começo eu dependia dos outros para vir aqui, agora não 

preciso, aposentei, tenho o meu dinheiro, consegui o passe de circular. 

Quando não podia trabalhar mais, me sentia um inútil, meu pai com 74 anos, 

vinha do serviço até mancando, coitado, e eu ficava em casa, aquilo me cortava o coração. 

Minha família é uma fortaleza pra mim. Minha mãe faz tudo por mim, meu pai, meus irmãos. 

Quando comecei a vir aqui, ainda não tava aposentado, meus irmãos ajudavam com um 

pouquinho, meus pais com outro pouco, aí eu vinha, foram me ajudando até eu conseguir 

aposentadoria no INSS, aí eu não precisava mais ficar dependendo deles. Depender dos 

outros é muito ruim. Eu me cobrava muito. Hoje quero aprender mais, fazer curso na área de 

culinária, padeiro e confeiteiro.” (sic). 

 

 

P6.  “João Curioso” 

 

 

 “Eu comecei a trabalhar assim, tinha oito anos, vendia sorvete, depois comecei 

a trabalhar vendendo alho, engraxar sapato. Eu não tive infância não, só trabalhando, 

correndo atrás de tudo, engraxava sapato, com dinheiro comprava cigarro pra minha mãe e 

doces pra mim, nessa época não guardava dinheiro, gostava de jogar fliperama. Não tinha 

muito tempo de brinca, em casa sempre tinha uns probleminhas, não gostava de ficar muito 

em casa, saía pra rua, pra vender as coisas, pensar. Saí cedo de casa. 

Aí eu peguei pra trabalhar numa firma aqui, de marcenaria, trabalhei três anos. Aí 

fui pra São Paulo, lá eles não queria pegar eu, por causa do meu problema, né. Aí eu falei 

assim, pra eles fazer o teste comigo se eu não trabalhar direito, que podia me mandar embora 

sem direito sem nada. Depois de dois meses, ele me contratou. Tinha 17 anos nessa época. 

 Com 17 anos eu tava no Lar Sol Nascente, lá eles só davam comida, na Av. João 

Osório. Depois arrumei serviço numa marcenaria e aluguei um cômodo e fiquei sozinho, mas 

nunca tive cabeça, sempre gastava dinheiro á toa, não guardava nada de dinheiro. Comecei a 

trabalhar na fábrica de vassouras, não chegaram a registrar, lá dava três meses eles 
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mandavam embora, depois que fui pra marcenaria e comecei a trabalhar com carteira 

assinada. 

Quando eu trabalhava, gostava sim, por causa que eu sentia mais útil, né. Tinha 

mais, a gente era vista pela sociedade. Por que a gente não trabalhando, exclui a gente, não é 

a mesma coisa. Não fala a mesma língua, parece diferente. Mesmo que disfarça assim, a 

gente sabe que chega a segunda feira, vê aquele bruta homem sem trabalhar, aí eles querem 

saber por que ta parado e não arruma emprego. 

Quando morava em São Paulo, foi lá na metalúrgica, já tinha 22 anos, lá eu fazia 

alça de caixão, trabalhei quatro anos registrado. Mas lá, eu tava trabalhando, e comecei a 

sentir pânico, eu pegava e desligava a máquina, ia tomar um ar, ficava preocupado em vê, eu 

trabalhando assim, parecia que eu via a morte me catá e eu pensava que ia morrer naquela 

hora e falava “vou morrer”, aí eu pegava e saía correndo, aí já ia coisando, foi afetando, 

afetando, aí eu não sabia o que era eu mais. A minha primeira internação em hospital 

psiquiátrico me deu branco, fiquei agressivo, perdi o sentido, fui quebrando tudo. Quando eu 

saí do hospital, sempre tinha alguma coisinha, coisa na cabeça, preocupação, aí não 

conseguia dormi mais. Já não conseguia dar mais produção no serviço e não ia trabalhar. 

Tudo me irritava, as pessoas, tudo. 

 Não tinha contato com ninguém da família e quando saía das internações não 

procurava por acompanhamento médico, voltava a trabalhar, com medo de perder o serviço. 

Tem uma coisa que marcou muito, foi quando cheguei no serviço e eles não queria me dar o 

serviço, aí fiz um desafio com eles. Você pega eu, um mês, dois meses, se eu não dar conta 

do serviço, você pode me mandar embora. Aí ele aceitou, mas eu sempre tive que correr 

atrás, por causa que, eu fazia um tanto e os que tava lá fazia mais um tanto, pra combater com 

o que eu fazia, então eu sempre tinha que fazer mais que os outros que tava ali. 

Sentia preconceito. Ficava sem chão, mas eu tinha que trabalhar e abaixar a 

cabeça, por que em São Paulo se não trabalhar, não vive. Depois foi só internação, eu fiquei 

afastado por oito meses, depois o patrão me passou para a guarita, mas ainda tava afastado. 

Pedi alta do INSS e depois de um mês eles me mandaram embora. Aí fiquei sem nada. 

Depois comecei a trabalhar de bico de reciclagem, aí fui internado de novo. A Assistente 

Social do Bairral perguntou se eu não tinha trabalhado registrado, conseguiu meus 

documentos com a firma que eu trabalhava e me aposentou. 
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Voltei pra São João depois dessa última internação no Bairral, fiquei oito meses 

internado, aos poucos foram achando minha família, por que tinha me dado branco. Quando 

fui morar com minha irmã, já voltei aposentado, com beneficio, mas aí já veio outra 

preocupação, porque, assim, o dinheiro era pra comprar mistura, mas minha irmã não 

comprava, ela gastava o dinheiro tudo com outra coisa. Aí eu já ficava nervoso. Depois ficava 

na casa de uma irmã, quando brigava, eu ia pra casa da minha mãe, aí quando eu brigava, eu 

ia pra casa do meu irmão. Eu brigava muito e ficava pulando de casa em casa, se eu ficava 

um pouquinho com a voz alta, eles já internavam eu. Ficava dois meses no Hospital e 

voltava. Quando saiu o CAPS fui internado só uma vez, depois não fui mais. 

Ah, trabalhar é uma coisa que a gente trabalhando, a gente pensa, sonha com as 

coisas que você quer ter, você trabalhando, tem sonho. Não trabalhando, não tem nem como 

sonhar. Eu vivo um dia de cada vez. Sem sonhos. 

Tenho alguns interesses, atividades que gosto de fazer, como fazer pintura no 

CAPS, gosto de ir na rodoviária conversar, gosto de arrumar relógio, consertar as coisas que 

ocupa minha cabeça, por que se eu ficar parado, fico irritado. Gosto de ter alguém para 

mostrar as coisas que eu faço, se não tem, já não fica bom, aí eu quebro. Em casa não faço 

nada, só aqui no CAPS. Faço uns rolos na rodoviária, rolo de relógio, celular, a gente ganha 

um pouquinho, às vezes perde. Faço trocas. 

Eu até tinha vontade de voltar a trabalhar, mas agora com o problema que tenho 

na coluna e na minha perna, não ajuda mais, não consigo. Só se for uma atividade que fica 

sentado e sem aquele compromisso de estar  ali todo dia. Os cursos que eu faço, cada vez fico 

mais contente, porque as coisas que eu faço, eu mostro para os outros, fica elogiando. Isso faz 

bem pra minha cabeça, esses cursos que eu faço. Aprendi a mexer com horta, meu corpo não 

aguenta mais, mas eu sei mexer com horta, sei fazer bijuteria, pintar tela, sei fazer cinto, 

bolsa de couro, tudo em couro. Tenho medo, porque eu trabalhava sob pressão, não era um 

serviço gostoso de fazer, sabe.” (sic). 
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P7. Diário de Mary  

 

“Somos quatro irmãs, tudo mulher, nenhum homem. Uma já é falecida, ela tinha 

síndrome de Down e paralisia infantil, ela era depois de mim. Sou sanjoanense, mas morava 

em Piracicaba quando perdi meu pai, eu tinha 12 anos, meu pai faleceu ele tinha 35 anos, eu 

era muito dependente dele. Ele não deixava eu trabalhar, usar saia curtinha, depois que ele 

faleceu eu descambei, comecei a fumar com 12 anos mesmo, pouco antes dele morrer, faz 43 

anos que eu fumo. Minha mãe era um amor, mas eu acho que ela guardava muita coisa pra 

ela, não expunha o que ela sentia. Quando voltei pra São João mudei para o bairro Pratinha, 

lá onde era o Vai e Volta. 

Eu adorava limpeza, tinha mania, me lembro quando eu tinha uns 14 anos mais 

ou menos, eu acordava ruim, muito mal, ficava o dia inteiro fumando e chorando, não queria 

saber de nada. Acho que foi aí que começou meus problemas, mas naquela época ninguém 

falava de psiquiatra, eu ia no médico para outras coisas e onde eu ia minha mãe tinha que ir 

junto comigo, sozinha eu não ia em lugar nenhum. Sempre fui muito dependente dela 

também, até então nunca tinha trabalhado, comecei a trabalhar devia ter uns 20 anos. Mas 

antes, ajudava em casa, lavava, passava, cozinhava, tudo essas coisas. Mas eu nunca gostei de 

criança, desde pequena, mas eu tinha uma irmã pequena, bebê, minha mãe pedia para eu 

olhar, cuidar às vezes. Um dia minha mãe foi ao mercado e pediu para eu ficar cuidando, ela 

saiu, a nenê não parava de chorar, peguei ela e joguei ela pra cima e deixei ela cair e saí 

correndo, minha mãe ainda tava perto, escutou o barulho e voltou. Eu corri para a vizinha, 

com medo de apanhar. Teve uma outra vez também que minha mãe tava balançando o 

carrinho de bebê e fazendo comida, eu catei um palito de sorvete e botei no fogo na ponta e 

deixei ficar aquela brasa, fiquei segurando, minha irmã tava com o olhinho fechado no 

carrinho e eu deixei cair aquela brasa no olho dela, grudou, ela tem marca até hoje. 

Fazia de propósito, não gostava de criança, já destronquei o braço de uma  outra 

irmã também. Eu falava muito bem, me lembro até hoje, que eu nunca ia casar e ter filhos, 

por que se eu tivesse eu matava. Nunca quis ser mãe, não tenho instinto de mãe. Não sirvo. 

Foi passando o tempo, passando, comecei a trabalhar na Charme Confecção, era 

pertinho da minha casa, mas o dinheiro era só meu, minhas irmãs o que elas ganhavam, 

ajudavam em casa,dava pra minha mãe. Eu queria gastar só comigo, era cigarro, isso, aquilo, 
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sempre fui extravagante, usava vestido micro, eu era assim, os outros me chamavam de 

piranha, não tava nem aí, não ligava, achava bonito, até hoje continuam falando, gosto de 

roupa diferente, tudo diferente. 

Ah, desde que me conheço por gente sempre pensei em morrer, eu falava que não 

ia chegar nos 15 anos, depois falava que não ia chegar nos 20 anos. Com quase 15 anos tive 

minha primeira tentativa de suicídio, tomei um monte de remédio e me levaram pro hospital. 

Até hoje tenho essa vontade de morrer, só que eu não tenho coragem, comprimidos eu sei que 

não mata, mas já peguei uma coisa pra me matar. Um vidro de KCL é cloreto de potássio, eu 

não sei aplicar injeção, tem que ser na veia, roubei três frascos. Só tem em hospital, não 

vende. Uma vez uma irmã minha que trabalhou em hospital que falou, e eu fiquei com aquilo 

na cabeça, porque minha irmã também tinha esse pensamento de se matar, mas ela saiu antes 

do hospital, foi afastada pelo INSS e depois aposentou. 

Voltando ao assunto de criança, eu não casei, mas tive um filho. Tive uma 

primeira gravidez antes desse meu filho, mas não falei pra ninguém, eu praticamente matei o 

bebê, ia apertando minha barriga, com as roupas, cinto, nunca reclamei nada pra ninguém, ia  

na escola. Até que um dia eu tava em casa com minhas irmãs e meus avós, minha mãe tinha 

saído, estourou a bolsa, eu não sabia muito bem o que era, tava com 20 anos na época. Fui 

pro chuveiro, fiquei horas lá, a criança fazia força para descer e eu segurava, fiquei um 

tempão lá, até que minha mãe chegou, viu o que tava acontecendo e me levou para o hospital, 

eu não queria ir. O nenê nasceu natimorto, não tive dor nenhuma, minha mãe que correu atrás 

da papelada do enterro. Depois comecei a namorar outro rapaz, que é o pai do meu filho, 

engravidei de novo. Eu, na minha cabeça, achava que eu por não gostar de criança, nunca ia 

engravidar. Contei pro meu namorado na época, ele era muito mulherengo, tem cinco filhos 

por aí espalhado, ele aparecia de vez em quando em casa, falei pra ele que não queria esse 

filho, queria que ele arrumasse alguma coisa para eu dar fim nele, mas ele falou que ia voltar 

e nunca mais apareceu. Minha mãe descobriu e não deixou, fez eu fazer pré-natal, tudo. Eu 

dava murro na barriga, não gostava, tentei abortar de outras maneiras, mas nada deu certo. 

Minha mãe até queria dar a criança, mas uma irmã minha que é muito certinha, falou que 

ajudava a criar, não deixou a gente dar. Eu não tinha nenhum cuidado com o bebê quando ele 

nasceu, morava comigo, mas minha mãe que criou. Eu tinha vontade matar ele, ele foi 

crescendo, chamava minha mãe de mãe e eu pelo nome, eu não dava carinho. Ele cresceu 
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revoltado, deu muito trabalho.  Nessa época trabalhava na antiga Fábrica de Barbantes, hoje 

Têxtil São João. 

Mas, antes de ir pra Têxtil São João, eu trabalhei na FEOB (faculdade), minha 

mãe que trabalhava lá, ela ficou doente, e eles me pegaram pra trabalhar no lugar dela, na 

limpeza, fazia as coisas de banco também, essa parte eu gostava, tipo office boy. Eu não 

trabalhei muito na minha vida. Na verdade, não gostava muito não. Fiquei sabendo que tava 

precisando de gente lá na Fábrica de Barbante, aí fui lá fazer uma entrevista e me aceitaram. 

Lá não era tão bom assim, mas já era melhor que na Faculdade, ia ganhar um pouco mais, a 

única coisa ruim era os horários, tinha turno a noite também. Passou um tempo, minha mãe 

faleceu, fiquei uns dias sem trabalhar, fiquei perdida, não sabia pra onde correr. Quando 

voltei a trabalhar comecei a ficar estranha, ter uns desmaios de repente, não sei o que 

acontecia comigo, só sei que eu apagava. Comecei a perder o sono, não dormia, não comia, 

não tomava banho, emagreci 19 kg, pra mim tinha acabado, não queria nada. 

 Não faço nada em casa, só o necessário, odeio cozinhar, se for só pra mim, nem 

faço. Meu filho eu abandonei pro mundo, ficou com minha vó um tempo, ela comprava tiner, 

cola de sapateiro pra ele cheirar, depois começou na maconha, só depois de uns cinco anos 

que descobri, ele já tava com 15 anos, mas começou aos 10 anos. Eu levava ele toda semana 

em Campinhas, no psicólogo e psiquiatra. Meu filho já tem mais de trinta internação 

psiquiátrica. Eu comecei meu tratamento em 1991, se não me engano, foi a época que parei 

de trabalhar. Já fui internada algumas vezes, não muita, minha última foi em 2009.  

Minha nora falou uma coisa pra mim, que comecei a ficar preocupada, to quase 

acreditando. Ela fala que eu sou uma sociopata, que eu não tenho dó das pessoas. Mas isso é 

mentira. Eu não me amo, amo ou gosto só dos outros, eu me deixo de lado, não sei se é 

ruindade minha, mas ela diz que eu manipulo muito, eu acho que não. Não sei se eu sou, 

queria perguntar pra médica, mas tenho medo e não fico a vontade pra perguntar. 

Eu tenho muito medo de tudo, não sei me perdoar, não me perdôo por tudo que eu 

fiz pra minha mãe, eu fazia tudo errado, tudo que ela não queria. Ela morreu de câncer, mas 

eu acho que eu contribuí. Não consigo tirar isso de mim, outra coisa, eu nunca devia ter feito 

um filho, mas eu fiz. Agora ele ta melhor, parou de usar droga, crack, bebida. Ta uma pessoa 

completamente diferente, faz uns dois meses mais ou menos. 
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Eu tenho meus altos e baixos, mas fico bem, arrumo a casa, mas se deixar eu só 

quero ficar bordando, às vezes passo roupa para algumas pessoas, ganho uns trocado. Mas 

esses dias atrás fiz uma besteirada, to até com medo de ser presa. Comprei um monte de coisa 

no Magazine Luiza e nas Lojas Cem, mas não tem como devolver a compra. Eu não tenho 

um centavo para pagar. Eu tenho uma verdadeira compulsão pra gastar. De vez em quando eu 

penso em fazer uma besteira com minha vida, acho que seria mais fácil, assim não enchia o 

saco de mais ninguém, eu acho que eu sou um estorvo. 

No começo, quando me afastei da empresa, parei de trabalhar, foi estranho pra 

mim, mas fui me acostumando, acostumando e hoje não trabalharia numa firma de jeito 

nenhum.  Tenho vontade voltar a trabalhar se for com outra coisa, tipo os bordados que eu 

faço, o cigarro me atrapalha um pouco, mas não fico sem. A Bel do CAPS, não sabe o bem 

que ela me fez pra mim, aliás todos. 

Minha verdadeira paixão é bordar. As pessoas acham bonito, elogiam muito. Eu 

amo fazer isso, se pudesse ficava o dia inteirinho bordando, isso me faz muito bem. Descobri 

aqui no CAPS, a Bel que me ensinou, agora falta aprender a riscar. Mas hoje eu já vendo 

minhas toalhas bordadas, tenho até encomendas.” (sic). 

 

P8. Maria do Cabelo Negro 

 

“Eu fui uma pessoa que trabalhei na roça desde a infância, o serviço era muito 

duro. Eu fui embora de casa eu tinha 11 anos. Fui embora, saí da residência dos meus pais, 

fui pra Campinas trabalhar, trabalhava de babá, depois fui pra São Paulo, trabalhei também 

de empregada doméstica lá.  Vivia uma vida normal trabalhando, comigo era tudo assim 

normal, e sentia saudade muito da família, porque estava longe dela, uma vez por mês eu via 

minha família. Então foi assim, minha vida começou trabalhando. Vivi fora da minha casa 

muitos anos, trabalhando pra fora, tive bastante experiência de vida nos meus trabalhos. 

Conheci meu marido, a gente noivou, casou, vivemos juntos 20 anos. Tinha 23 

anos quando a gente casou, continuamos trabalhando, lutando. Tive uma filha chamada 

Lauren, a gente trabalhava, tinha emprego em loja, trabalhei em supermercados, eu era uma 

pessoa que trabalhava normal como todo mundo, gostava do que eu fazia.  
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Eu sabia que era aquilo que eu gostava, de ser balconista, de atender as pessoas, 

conversar muito com as pessoas. Eu era assim, me sentia feliz e realizada. Depois mesmo 

assim trabalhando, veio minha separação. A minha separação veio assim quase que 

destruindo toda minha vida. Por que a partir daí eu não conseguia mais ser a mesma pessoa, 

eu me desequilibrei totalmente. Fiz muitas coisas assim, falar que eu era inconsciente não, eu 

até tinha consciência, mas eu não tinha dom e força para parar de fazer o que eu fazia. 

Por exemplo, não conseguia mais trabalhar, ficava em casa, cuidava da mãe que 

já era acamada, porque o marido deixou a gente assim nessa situação. Eu me desequilibrava 

por qualquer coisa, eu já quebrava tudo. Achava que tinha que destruir a minha casa e quando 

sim, achava já que minha vida não tinha mais valor e que eu tava aqui por ta e então, pra que 

viver. Não tinha interesse nenhum em viver, por que nada pra mim fazia bem. Aí eu achava 

melhor morrer pra sair dessa vida, porque eu não fazia parte mais da vida de ninguém. Eu 

achava que assim olhava pra todo mundo e não tinha mais amor por ninguém, não sentia um 

pingo de amor por ninguém. Aí eu tentava os meus suicídios, né, com remédios, tentava sair 

dessa vida, tentando beber muito remédio, ia pro hospital, UTI, fiz isso três vezes e não 

consegui morrer. Mas continuei sendo aquela pessoa triste dentro de mim, por que eu sabia a 

pessoa que eu era, feliz, brincalhona, festeira, gostava de muita festa, de ta no meio de muita 

gente. E hoje eu sei que não consigo isso. Hoje eu sei que me afastei. Não consigo sair no 

portão pra conversar com uma vizinha, isso eu não faço mais. Então, eu me isolei 

completamente de tudo.  

Agora com minhas irmãs que eu voltei mais a me encontrar com elas, mas 

também não sou de ficar indo na casa delas, por que tenho que sair de casa. E sair de casa pra 

mim é muito difícil. Eu fico muito assim dentro da minha casa, eu não sei entender o porquê 

é tão difícil eu sair de casa. Eu tive uma decepção no meio disso tudo, porque mesmo 

sentindo a pessoa que eu sentia, eu tentei duas vezes emprego e nessas duas vezes eu recebi 

não, quando falei que tinha feito um tratamento e que tinha tomado remédios, mas que tudo já 

tinha passado e que eu estava bem para trabalhar e essas pessoas me negaram emprego. Então 

a partir daí eu sabia que já não tinha mais valor pra mais nada. 

 Tomou um remedinho pra depressão você já não tem mais vaga em lugar 

nenhum. Pra mim foi isso que eu entendi. Isso daí acabou comigo. Já sofri uma parte da 

depressão, que me afundou foi a separação, a traição do meu marido com uma própria amiga 

minha. Daí já veio tudo. A traição é a dor mais dolorosa que eu acho que tem. Acho que nem 
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um câncer dói tanto quanto uma traição, fica como uma faca cravada no seu peito, no teu 

coração. Aquilo parece que nunca sai de você.  

Eu tento hoje viver minha vida de uma forma possível, mas dentro da minha casa. 

Eu não consigo sair a passeio, pra diversão. Sempre dentro da minha casa, entendeu. 

Continuo assim, tratando, vindo aqui, me sinto bem. Acho que eu tenho que vir aqui, porque 

em casa eu me sinto mal, eu sinto recuada, eu sinto muito prisioneira, por que eu não saio. A 

razão de eu sair é pra vir pro CAPS. Então, essa é a opção que eu tenho na minha vida. A 

opção de vir no CAPS. E aqui eu fico bem. 

 Sofri muito, quando era casada também, ele era alcoólatra, muitas vezes fui 

buscá-lo nos bares, ele vinha ruim, ruim. Mas tivemos momentos bons, o álcool judiou muito 

do nosso casamento. Eu comecei a fazer tratamento médico psiquiátrico, após a traição, a 

separação. Acho que foi em 2005, a gente separou, ele foi embora da cidade, daí eu já fiquei 

completamente desordenada por ter separado dele, porque eu não queria nunca perder ele. E 

aí, eu acho que comecei, a ter surto, né, por que eu quebrava tudo na minha casa e daí tive 

que ir pro médico mesmo, as minha tentativa era de suicídio, de sempre querer morrer, 

porque a vida não tinha mais valor pra mim. 

Fui internada algumas vezes na Santa Casa mesmo, tentava suicídio, teve uma 

complicação uma vez, depois de ter feito a lavagem gástrica no Pronto Socorro fui parar na 

UTI. Queriam me internar em hospital psiquiátrico, mas como eu melhorei, me mandaram 

pra casa, pra família cuidar de mim. 

Não sentia preconceito das pessoas, só quando eu fui procurar esses dois 

empregos que é minha área, então quando eu falei com a psicóloga da firma, eu tenho certeza 

que ela já me bloqueou ali mesmo, porque a partir daquele momento o emprego era meu, já 

tava reservado, prontinho para eu trabalhar no outro dia. Aí já recebi um telefonema, dizendo 

para não voltar, porque não ia trabalhar mais. Então eu senti preconceito, nas duas vezes eu 

senti preconceito. 

Olha, o que eu senti era vontade de entrar debaixo de um caminhão e morrer 

naquela hora. Foi os piores momentos também da minha vida, sabendo que eu estava sendo 

negada, aqui fora, na sociedade, saber que eu não tinha mais espaço na sociedade. 

Me senti sem espaço, eu sabia que eu já não ia conseguir mais nada, através de ter 

tomado medicamento ou então ser tratada por depressão. As pessoas que têm depressão e 



74 
 

 
 

tomam medicamento não têm oportunidade, porque eles sempre vão estar pensando que a 

gente vai cometer algum erro, alguma coisa. Minha vontade foi sair correndo, ir embora pra 

frente, nem olhar mais para trás.  

No momento recebo auxílio-doença, só consegui com ajuda de advogado, já faz 

um ano e meio que eu recebo. Voltar a trabalhar para mim, eu acho que eu teria que trabalhar 

muito nessa parte, porque eu não tenho vontade, eu não sinto vontade mais de fazer nada, não 

sinto vontade nem de limpar, cuidar da minha casa, das coisas que eu gostava de fazer, então 

falar hoje que posso fazer alguma coisa pra produzir pra mim, eu tenho que trabalhar muito 

nessa área. Eu não sinto vontade de fazer, entendeu... Eu até faço, mas eu não dou 

continuidade naquilo que eu aprendi fazer. 

 Não consigo mais me ver trabalhando, não passa na minha cabeça, às vezes tem 

o curso, faço três, quatro dias de curso, eu aprendo, sei que tenho facilidade de aprender, mas 

eu não consigo me vê naquilo lá, trabalhando naquilo lá. Minha cabeça não consegue ver eu 

mais trabalhando. Eu acho que depois daquela que eu fui negada de trabalhar numa coisa que 

era minha profissão. Eu fiquei com aquilo, num consigo falar, eu vou arrumar serviço ou 

então eu fazer alguma coisa para ganhar meu dinheiro, eu começo, mas não consigo dar 

continuidade. Não me vejo nesse trabalho. 

 Eu não sei se sou insegura ou se é medo. Não sei como dizer o que eu sinto. É 

uma coisa muito estranha. Falar que eu vou sair da minha casa e ir trabalhar é tão difícil 

quanto eu falar que vou sair da minha casa pra ir para minha irmã. É difícil da mesma forma, 

entendeu. Então, eu não me vejo eu trabalhando. 

 Eu acho assim, eu fui muito feliz e gostaria de ser a pessoa que eu fui. Eu 

gostaria de ser sim a pessoa feliz que eu era, a pessoa que adorava festa, adorava trabalhar, 

atender as pessoas sempre sorrindo. Comigo eu não conseguia ficar de mau- humor de forma 

nenhuma. Eu me sentia bem trabalhando. Não tenho força pra voltar, não sei se é um 

processo, se a vida me fez ficar assim, se o destino me fez ficar assim pelas coisas que passei. 

Eu fui marcada de muitas formas, se tornou muito difícil eu querer ser aquela pessoa que eu 

era. 

 Eu to numa fase não muito legal da minha vida ainda. Já tive no tratamento com 

fases melhores, já tive fases melhor no tratamento. De ser mais animada, tudo, mas agora no 

momento eu me encontro mais pra baixo, não to mais naquele ânimo que eu já cheguei a ter 
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no tratamento. No CAPS, eu gosto de fazer, o trabalho manual mesmo, de bordar, trabalhar 

com massas de biscuit ou então até com bijuteria, são várias atividades que a gente pega e 

faz. Esse momento quando a gente ta fazendo isso, que a gente ta em grupo, é um momento 

que você ta fazendo, que você esquece o sofrimento teu. 

A gente esquece dos problemas, é um espaço que você ta conseguindo viver na 

sua vida, sem sofrer. Esse momento aí que você ta fazendo isso daí. Você ta naquele grupo, 

conversando, fazendo a atividade. Então, aí você alivia o seu sofrimento, a sua cabeça. Parece 

que esquece um pouco aquilo que você trouxe pro CAPS junto com você, entendeu. A partir 

daquele momento ali, você deixou aquele sofrimento passar, é nesse momento da atividade. É 

o momento da hidroginástica, da ginástica, da natação; é um momento que você ta sentindo 

bem, você ta relaxando, ta se sentindo bem.” (sic). 

 

P9. Maria da Conceição  

 

“Me lembro muito bem, eu com cinco anos, minha mãe  me deixou com uma tia 

minha que me criou como filha dela até os 8 anos. Depois voltou para me buscar já grávida, 

para tomar conta do meu irmão e eu falava que não tinha irmão e ela dizia que eu tinha que 

tomar conta dele, mas eu ainda não aceitava essa ideia, mas depois peguei amor nele. 

Depois, só com 11 anos fui poder ir pra escola, no primário ainda, para poder 

aprender as primeiras letras, mas as outras crianças tiravam sarro de mim, porque eu era 

muito grande e perguntavam se eu era repetente, naquela época se falava assim, repetente. Eu 

não queria ir para a escola e minha mãe me batia por qualquer motivo e ela falava que não 

gostava de mim, que eu era uma filha que tinha vindo indesejavelmente. Foi passando o 

tempo, comecei a trabalhar em casa de família, cuidando de criança, eu tinha de 12 para 13 

anos. 

Aos 15 anos nunca tinha namorado, fui trabalhar numa casa que minha tia 

arrumou lá e a mulher tava grávida com uma criança de quatro anos e meio. Quando ela foi 

ganhar o nenê, eu fiquei com a criança, meu patrão ficou em casa e fui estuprada por ele, era 

numa casa em São Paulo. Contei para minha mãe o que tinha acontecido, ainda levei uma 

pisa e ela falou que eu já tinha virado puta, que não era mais moça, que eu era uma 
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vagabunda. Me ofendeu muito e me jogou na rua. Só que eu não sabia que tava grávida, saí, 

arrumei um serviço, fui trabalhar, mas quando a mulher descobriu que eu tava grávida, ela 

também me pôs na rua. Aí fui dormir na rua, dormia em cemitério, na Consolação lá em São 

Paulo, dormi no cemitério do Araçá e assim foi minha vida, até perto de ganhar nenê, 

faltando 15 dias, conheci uma senhora que me acolheu em sua casa, me apoiou, mas ela 

queria que eu desse minha filha, doasse, e eu não quis, então ela me pôs na rua também. 

Ainda não tinha feito 17 anos, procurei minha mãe que disse a mesma coisa, que 

tinha lugar pra minha filha, mas pra mim não. Aí ela ficou com minha filha, o juiz deu tutela 

pra ela, porque eu ainda era menor. Depois disso fui morar na favela, catando lixo, não 

conhecia ninguém, não tinha onde trabalhar. Morei três anos na favela, fiz um barraco com 

tábuas de peixe de pescado e morava nesse barraco sozinha. Foi aí que comecei a vender café 

no CEASA pra um pessoal que trabalhava de madrugada, eu levava café quentinho e eles me 

pagavam por aquilo. Até que consegui me reerguer, comprava roupa, sapato, fui vivendo, e ia 

ver minha filha quando ela já tava com 7 anos, porque minha mãe tinha proibido. 

Quando eu vinha pra ver ela, depois que eu já tava com 20 anos, fui ao juiz, falei 

pro juiz que queria minha filha e ele falou que não podia que a tutela era da minha mãe. 

Então eles acharam melhor minha mãe ficar com ela. Nessa época conheci uma pessoa, casei 

com essa pessoa e tive um menino que morreu de “crupe”, com oito meses de nascido, aí meu 

marido começou a judiar de mim, porque o menino morreu e eu não conseguia engravidar 

mais. 

Ainda em São Paulo, eu já tinha uma casinha alugada tudo, aí minha filha ia todo 

final de semana me ver, no domingo de manhã e voltava no domingo a noite. Nessa época, eu 

ainda trabalhava como empregada doméstica e sofria com meu marido, sempre que voltava 

do trabalho, ele me humilhava, me agredida violentamente, ele era ciumento e muito 

violento. 

Saí da casa de família e fui trabalhar na Metalúrgica Brasilina, no Abril Cultural e 

em todos esses lugares, ele me perseguia, tinha crises de ciúmes e eu era mandada embora, 

ele fazia maior escândalo, ele até foi processado. Estávamos fazendo mãos de ouro, a 

primeira fase das mãos de ouro de Medicina e Saúde, logo depois há uns anos atrás saiu 

outras mãos de ouro, mas eu fiz a primeira.  
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Aí fui trabalhar de empregada doméstica de novo, mas ele ia  na porta do serviço, 

queria meu pagamento. Ele controlava tudo na minha vida, de toda forma possível, aí eu falei 

chega, não dá mais, tava só esperando a mãe dele falecer, porque ela havia me pedido para 

esperar seu velório. Depois de dois meses do seu velório, eu sumi e não voltei mais. 

Voltei pra São João, na verdade eu nasci aqui. Eu vim embora e ele veio atrás, 

mas aí eu não quis mais mesmo, mas ele montou até uma casa e disse que tava pronta , mas 

eu sumi de novo e fui pra Casa Branca na casa de uma amiga da minha tia, que era 

evangélica. No outro dia arrumei serviço, já fui trabalhar e fiquei lá. Só que ele não sabia que 

eu tava lá, porque se soubesse ia atrás. Quando ele foi me achar já fazia dois anos que eu tava 

trabalhando.  

Eu só saí de Casa Branca há 16 anos. Conheci uma pessoa lá e vivo com ela até 

hoje, já faz 20 anos, é uma pessoa maravilhosa, é o Jorge e me trata muito bem graças a Deus 

e a gente vive junto até hoje. Construímos uma casinha, quando eu tive depressão, ele me 

apoiou em todos os sentidos. Comecei a adoecer há 12 anos mais ou menos, logo depois que 

meu pai faleceu. Fazia tratamento com Dr. Rangel no ambulatório, fiquei cinco anos com ele, 

mas ele não sabia direito o que era, o que eu tinha, eu não sentia melhora nenhuma. 

Nessa época eu era uma mulher triste, chorona, não queria sair de casa pra nada, 

só a filha da minha ex-cunhada que me dava um pouquinho de vida. Fiquei na cama, não 

queria tomar banho, eu era uma pessoa ativa, que gostava de me arrumar, de me pintar. 

Nunca mais quis saber de nada, só queria saber de cama e choro e não admitia que ninguém 

falasse nada comigo, senão eu agredia. Para eu ficar melhor o Doutor Rangel me tacava 

remédios, Diazepan e na verdade não ficava bem de jeito nenhum. Faz três anos que estou no 

CAPS II, a primeira vez que fui, era lá no Santo Antônio, depois que veio pra cá. 

Olha, sentia preconceito sim, chegavam a falar ‘Quer dizer que está ficando 

louca?’, chegaram a falar da própria família e local de trabalho. Me sentia humilhada, muito 

chateada, inclusive minha própria mãe mesmo falava, que eu era louca, por isso que eu tinha 

que fazer tratamento. Minha mãe sempre me rejeitou. 

 Não recebo nenhum beneficio ou aposentadoria, trabalhei, registrada, mas 

trabalhei muitos anos na roça sem registro, muito tempo de empregada doméstica sem 

registro. Tenho só seis anos de contribuição. Eu fui ver para começar a pagar, acho que é 74 

reais e pouco. 
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Trabalhar é vida, é liberdade, é poder, é tudo, tudo que você imagina de bom é o 

trabalho (fala emocionada). Tenho desejo de voltar a trabalhar, mas tenho alguns 

probleminhas de saúde (o coração) que me impede de fazer algumas atividades de força e 

esforço físico. Estudei muito pouco e tenho um pouco de medo de voltar a estudar. 

 Por incrível que pareça, eu adoro enfermagem, eu sei um pouco, sei passar uma 

sonda, já fiz isso, quando trabalhei na Santa Casa. Eu era auxiliar e sem estudo. Fiz um 

cursinho e fiz a prova para entrar na época. Eu gosto e gosto de cuidar de pessoas doentes e 

idosas. É uma coisa que eu gosto de fazer porque o cuidar do outro, cuidei por toda vida, 

minha vida foi essa função, função de cuidar dos outros, netos, pessoas doentes, acamadas, 

cuidei muito. 

Medo não, não tenho nenhum pingo de medo de voltar a trabalhar, mas a única 

coisa que penso é será que tenho capacidade ainda? Será que eu tenho capacidade? Mas eu 

tenho muita vontade. Eu queria muito, ter meu dinheiro, poder fazer minhas coisas. 

 Hoje me sinto bem melhor do que quando cheguei no CAPS. De vez em quando 

tem aquele baixo astral, mas eu procuro eu mesmo me reergue. Às vezes dou uns quebra lá 

em casa, quebro uma coisa, quebro outra e volto ao normal e assim a gente vai levando. Mas 

em vista do que eu cheguei, eu posso dizer que eu sarei. Graças a vocês. Antes eu vinha a 

semana inteira, agora já não venho mais todo dia. Eu venho um dia inteiro e duas metades de 

um dia. Eu tomo o remédio direitinho porque é importante. Já diminuí por conta própria, mas 

falei com a doutora e ela achou maravilhoso.” (sic). 

 

P10. José das Riquezas 

. 

  “Nasci numa família de comerciantes, meu pai esperava muito pela minha 

vinda. Quando eu nasci ele escreveu nas costas do guarda roupa chegou quem eu tanto 

esperava e tá tá tá (...) ele tinha pedido pra Deus um menino, casou já meio tarde, com 38 

anos e minha mãe com 28. Quando eu nasci, eles já não eram tão novos, mas fui muito 

esperado. Isso me deixou muito apaixonado por ele. Sou muito grato a meu pai, sou de uma 

família espanhola, ele trabalhava muito e levava eu junto pra trabalhar, desde moleque lá no 

empório, tinha um empório. Na época não existia supermercado ainda, na década de 60. O 



79 
 

 
 

mercado veio pra São João em 64, nesse período todo mundo tinha empório e meu pai era um 

dos donos de empório que tinha, era um dos melhores aqui em São João, pegava a saída da 

Pratainha pra Serra da Paulista e antigamente nas serra, era tudo sítio, não tinha grandes 

fazendas, mesmo as grandes fazendas eram muito habitadas. Todo sítio tinha duas, três casas, 

cada casa tinha uma família com seis, sete filhos.  

Eu ajudava lá no empório, separava mercadoria, tinha a lista de compra, e levava 

a lista de compra e nós separávamos a mercadoria, depois somava, eles iam lá e pagava. Aí, 

meu pai me trazia sempre ali trabalhando. Pena foi pra mim, que eu com 12 anos, ele teve 

infarto, teve três infarto e oito angina, ele adoeceu, ele era o cérebro de tudo, atrapalhou os 

negócio um pouco, mas aí ele viveu mais seis anos. Quando eu estava com 18 anos, ele 

morreu. Ele falou pra mim pegar firme, estudava na época, tava fazendo cursinho pra 

vestibular, mas eu tive que parar. 

Eu estudei e trabalhei, derrubei o prédio antigo, fiz o prédio novo do 

supermercado. Aí já abri um supermercado, era “Vicentino” o nome, vendi pra caramba. 

Tava tudo indo muito bem, mas nunca tava bom pra mim, sabe. Eu queria mais e o comércio 

é isso, se perguntar para os outros se ta bom, eles vão falar que ta bom, mas que pode 

melhorar, aquele ditado não é,  quem correr vai chegar atrasado.  

O japonês e o americano se perderam na floresta, aí eles deram de topa com um 

leão, o americano começou a tirar o sapato e colocar o tênis, o japonês falou oh americano 

você acha que só por que você vai por o tênis vai ganhar a corrida do leão, ele falou, eu não 

preciso ganhar do leão, preciso ganhar de você (risos) enquanto o leão te come (risos). 

 Mas eu não me sentia um empresário. Eu era, cheguei a empregar até 36 pessoas 

e trabalhava, trabalhava. Primeiro lugar na vida era a família e em segundo era o trabalho. Aí 

apareceu um curso, eu ainda na ânsia de afirmar pra mim mesmo que era um empresário, uma 

coisa, pra ser empresário, entendeu, sei lá um diploma, alguma coisa que dizia que eu era 

empresário. Eu me dava como comerciante, meu pai foi, mas eu queria ser um pouco mais 

que meu pai. Sempre, a disputa era minha mesmo, não sei se é a bipolaridade minha se deu 

nisso, por que eu tinha a imagem do meu pai, que eu gostava muito, do tanto que ele 

trabalhou pra deixar pra nós, o que ele deixou poucos se importaram.  

Fui fazer um curso na Empretec, pra confirmar eu como empresário. Vamos ver 

se eu sou mesmo. E a disputa foi comigo mesmo e foi muito intenso, 80 horas em uma 
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semana, intensivo, mas foi um pouquinho mais, tinha hora pra começar, mas não tinha hora 

pra terminar, saía de lá meia noite, uma hora. Aí esse curso foi um divisor de água pra mim, 

pior, por que eu me estressei, estafei, fiquei estafado. E eu tava com uma filha, a mais nova, a 

Ma minha paixão, as duas que eu tenho. Casei em 92. 

Eu tinha muitos projetos, sempre mega planos para expandir meus negócios, 

dormia e acordava pensando nisso. E de repente armava confusão na minha cabeça, ora vinha 

a depressão, ora a euforia. Nada estava bom, era pouco, queria sempre mais, o que tinha não 

bastava, preferia morrer. 

 O curso que me fez dar um pulo tão grande, que eu imaginava 171 lojas de 

supermercado. Um sete um, né, falava pro gerente do banco, mas ta escrito, eu tenho tudo 

marcado.  

Eu fiquei doente de todo jeito, da bipolaridade, da síndrome do pânico, não 

conseguia descer a escada da minha casa, uma hora não queria nada e outra hora eu queria 

tudo e mais um pouco se pudesse. Eu acho que essa minha mania de grandeza, veio da parte 

do meu pai e até de um tio, que era irmão do meu pai, falava que a gente precisava sonhar 

alto pra você ter alguma coisa na vida. Se você quer, tem que sonhar alto. 

E eu já sonhava, imagina colocar mais gasolina no foguete. Eu era capaz, se 

tivesse que trabalhar 24 horas lá, ficava direto. Eu acho que não me dei bem com a 

informatização, era uma concorrente pra mim, por que eu fazia as conta de cabeça, eu 

pensava rapidinho e tava sempre com a resposta na ponta da língua ou na ponta do cérebro. 

O Zé do Sanjoanense Supermercado me ligou, falou que tava chegando trinta 

caixas a um preço de 0,87 centavos, você deve ta pagando 1,13 também. Eu achei que era o 

caminhão fechado pra vim esse preço, mas era trinta caixinhas, eu queria também. ‘Mas eu 

tenho um pensamento’ - ele falou - ‘se quiser eu vou aí te falar’. Ele falou que tinha visto 

uma reportagem lá de Assis que eles estavam fazendo um grupo de empresário, de 

supermercado, fazendo outra empresa que serve para melhorar os negócios obtidos com o 

fornecedor. Melhorar o prazo, preço e distribuição. Você fazia o pedido pra empresa, você 

recebia na outra semana, fazendo isso, em dois, três dias já tava com a mercadoria dentro da 

loja na prateleira.  

Eu liguei pra uns, ele ligou pra outros. Agrupamos dezenove, tudo empresário de 

supermercado. Prata, Pinhal, Aguaí, Vargem Grande, São João. Só que cada um tem uma 
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linha de pensamento, um jeito de pensar. Você não consegue fazer o outro fazer se ta de um 

jeito que ele não acha certo. Ganhamos um microondas de graça pra cada loja, o panfleto das 

ofertas tava saindo de graça naquela época. De graça por que quem pagava eram os 

fornecedores, porque o produto que é implantado ali vem uma verba pra ser paga. 

Hoje existe bem menos no grupo, é a Rede Forte, uma central de compras. Eu que 

iniciei, a ideia foi minha, eu tava pesquisando uma saída. Eu olhava pra minha firma, tinha o 

“Grupo Vicentino”, eu gostava, eu que fiz, mas eu tava cansado, não tinha um pra ajudar, pra 

atrapalhar tinha um monte. Pra não dizer que eu tava sozinho, eu tinha os funcionários que 

me ajudava, claro que não ia fazer sem ajuda deles, mas eu digo assim, na parte afetiva 

também. Minha mulher foi embora em 2001, levou as duas coisas mais rara que eu tenho na 

vida. Quando eu mais precisava dela, ela me largou na mão. Marcou bastante e de tal forma 

que eu nunca quis outra mulher, faz 15 anos. Ela usou muito as filhas contra mim, ela sabia 

meu amor pelas meninas. 

 Mas Deus foi maior pra mim e deixou eu viver, eu tentei suicídio, foi obra e 

graça de Deus que eu to vivo, porque eu peguei meu carro, era um Vectra 96, foi depois de 

2001, mas o carro ainda tava novinho, foi depois da separação. Eu acordei sozinho em casa, 

num domingo 06:30 da manhã, acordei, não sabia o que eu queria e fui onde meu 

inconsciente mandasse eu ir. Saí, me vesti, dessa vez, porque  teve vez, que eu achava que eu 

era no mínimo o Rambo lá do filme, atravessei a rua inteira até a padaria peladão. Não sei o 

que deu, quando eu caí em mim, fiquei morrendo de vergonha.  

 Mas saí, nesse outro dia, me vesti, fui pra Prata, dei uma volta no bosque, não 

tinha nada, só aquelas barraquinha, não sabia o que eu queria, voltei pra São João, eu achava 

que o mundo precisava de um pai, fora Deus, eu achava que o mundo precisava de um pai e 

esse pai seria quem. Eu era filho, tava cansado de ser pai, eu era filho. Enfim, peguei o carro 

e subi pra Serra da Paulista, lá no alto, pra cima do Caipirão, na curva seguinte, eu tava 

andando com o carro numa velocidade, reduzi pra segunda e tirei o pé do acelerador e falei, 

se Deus existe, esse carro vai sair voando, aí foi bom...  

Quando abri o olho, nem me mexi, devagar soltei a direção, desliguei o carro, 

puxei o freio de mão, tirei o cinto de segurança, bem devagar, abri a porta, desci e falei to 

salvo. O carro ficou quase que um tanto assim pra fora, dentro do abismo. Eu imagino, 

calculo que ia dar umas15 cambalhotas e o carro ia voar. Foi Deus que pôs a mão ali pra 
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parar, senão a roda quebrou numa pedra mais ou menos 30 cm de altura, na velocidade que 

eu tinha era pra ter passado por cima. Eu não tenho dúvida que foi por Deus. 

  Na verdade eu não queria acabar com minha vida, eu queria provar que Deus 

existe, porque eu tava sofrendo demais. Deus não quer que eu fique sofrendo, agora se eu 

quero uma coisa que não vai de encontro com Deus, eu acho que Deus encaminha. 

Eu imaginava O Vicentino assim, pop star. Aí o revólver que eu comprei pra me 

suicidar, uma arma 1765, na hora que eu comprei eu achei linda, onze tiro, eu tava calculando 

em dar dois, hipotético né, se dá um já cai, não dá tempo de dar o segundo. Acharam meu 

revolver e venderam para um psiquiatra lá de Poços de Caldas, deve ser outro doidão, um 

baixinho moreno, magrinho. 

 Ah, outra coisa que a firma foi pro vinagre também, eles levavam talão de 

cheque para eu assinar lá. Então eu que assinava tudo, pagava as conta, precisava assinar 

cheque, deixava oito, dez, vinte, folhas em branco. Eu não conferia depois. Fiquei 48 dias 

internado, foi um rolo. Depois eu internei mais oito vezes. Eu não esperava que acontecesse o 

que aconteceu não, mas daí foi uma grande frustração para meu grande sonho, não conseguia 

mais gerir meus negócios. 

Falavam que eu precisava fazer terapia e comecei a ser levado, fui perdendo a voz 

ativa. Eu vendia muito, ganhava muito bem também e perdi tudo, nem abri mais. Eu não 

cheguei a fechar a firma, não abri mais. Terminou numa segunda feira, paguei tudo o que eu 

tinha de pagar, na terça não abri. 

Depois de algumas internações, fui melhorando, melhorando. Almoçava ali na 

minha mãe. Num domingo a tarde, depois do almoço, saí ali na calçada e fiquei conversando 

com um vizinho meu. Ele tinha uma farmácia que fechou e ele abriu um moto taxi. Eu 

conversava com ele, tinha aquela política da boa vizinhança. Ele é um cara bom, eu cheguei 

lá, não era onde é hoje a moto taxi, eu sentei e comecei a conversar e falei: ‘Oh Dori você não 

ta precisando de gente lá?’ - e ele falou: ‘Olha o Dudu não vai trabalhar mais, to precisando 

de motoqueiro.’ E eu pensei, puxa andar de moto é o que eu mais gosto, tenho uma moto 

parada lá e eu falei: ‘Arruma pra eu aqui’ - e ele falou: ‘Demorou, vai lá buscar a moto.’ Já 

fui e comecei naquela tarde mesmo. Fui melhorando, gostando, andar de moto eu já gostava e 

to lá até hoje. Nem passava pela minha cabeça. Por isso eu acho que tem muita ação de Deus 
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no negócio, porque eu naquele domingo tava sem nada pra fazer, saí de casa para espairecer 

um pouco e aí deu certo. 

Acho que essa mudança de área foi em 2006 ou menos. Tive um afastamento 

forçado, porque eu não queria. Já fui internado um vez até com camisa de força, dois, três 

brutamontes lá pegaram eu dentro de casa. Uma violência. Minhas internações foram antes 

do CAPS, depois que tava lá tive uma crise, mas foi controlando lá mesmo e no CAPS de 

Casa Branca. Dói muito lembrar das internações, era muita solidão, tristeza e violência. Se 

tivesse hospital dia naquela época, não precisava ficar internado tanto tempo, ia passava o dia 

no hospital, desacelerava os pensamentos. 

Hoje trabalho no escritório de um moto táxi, onde já fiz corridas também, mas 

desde minha última crise, fico só no telefone, mas já tenho planos em voltar a pilotar. Não 

recebo nenhum beneficio do INSS, foi solicitado auxílio-doença, mas foi negado, isso eu não 

entendo, estou com processo para tentar aposentar. 

Sabe o que é você estar sentado e ter a nítida sensação que está quebrando e não 

ter forças pra reverter. Eu sempre fui muito ligado com meu trabalho, cresci bastante, fui 

criador da Rede Forte, teve uma filial que ficou uma teteia, um sonho, tava ficando uma 

beleza, melhor do que eu esperava, mas não deu certo também. 

Nossa, eu gosto de trabalhar, sempre trabalhei desde moleque, meu pai me trazia 

na barra da calça. Aprendi a gostar até demais de trabalhar. O dinheiro compensava o 

sacrifício, mas eu acho que entrei num estresse de tanto esforçar pra fazer um negócio que eu 

não gostava, porque se eu gostava, acho que não entrava em estresse não.  

O trabalho é muito importante. Ocupação do tempo, ser útil para alguém preenche 

você de tal maneira, que você nunca fica pensando bobeira e nem que o tempo não passa. Eu 

to ali, na moto, que nem vejo passar a hora, quando eu vejo já deu sete da noite. Então, o 

trabalho, mas qualquer um, eu conheço só o meu lá, mas eu acho que a família é super 

importante para vivência, pra quem ta com problema igual eu passei, se encontrar uma 

ocupação que se realize ser útil para alguém ou fazer por conta própria, ganhando, é muito 

importante também. O trabalho é fundamental, por que você quase que passa mais tempo no 

trabalho do que em casa e preenche a gente e acho que sara também. Se você arrumar um 

trabalho honesto que você goste, tem que gostar também, senão gostar aí é complicado. 
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Tem hora que eu vejo que ta bom, pago as pensão, compro as coisas, ligo para 

minhas filhas toda noite, como é adolescente eu procuro entender, porque tem hora que ela 

não quer falar, uma ta com 19 e a outra ta com 14 anos. Elas querem meu grande bem e esse 

era meu medo, delas não me aceitar. Esses dias uma das filhas disse: ‘Pai, o senhor quer ser 

feliz andando numa bicicleta ou ser feliz num carro zero?’ - Aí tocou muito. Meu medo era 

perder tudo e não deixar nada de  herança pra elas.  

Tem hora que eu pego as coisas pra resolver e vejo que minha força não dá mais 

não, aí eu corro pra Jesus de novo, resolver pra mim.” (sic). 

 

P11. “Maria Baixinha”  

 

“Quando eu casei eu realmente não podia trabalhar. Então não tive experiência de 

como era trabalhar fora de casa. Depois que as meninas minha começaram a crescer que eu 

comecei a trabalhar. Eu sempre trabalhei de empregada doméstica porque eu nunca tive 

estudo, não tive mesmo. Sempre trabalhava em casa de família, eu gostava muito, trabalhei 

em casas que me deixava muito bem a vontade. Aí eu gostava de trabalhar, tudo, mas eu 

gostaria sempre de progredir, de trabalhar numa firma, alguma coisa, ter uma oportunidade, 

né... Mas depois, veio que eu tava trabalhando e entrei em depressão. 

 Eu não sabia, mas mesmo trabalhando, eu já tava. Qualquer motivo, se alguém 

falasse alguma coisa, já era motivo pra sair chorando, abandonar o serviço. Eu não sabia, eu 

não tava distinguindo o serviço, das coisas que tava acontecendo na minha casa. Então eu já 

vinha, desde quando eu casei, já tinha a menina minha, por traição, né. Mesmo assim eu 

tentei levar o casamento, mas depois não deu certo.  

Aí eu descobri que a angústia minha era do fulano, o estresses não era do 

trabalho, já era uma depressão mesmo, porque eu já vinha sofrendo isso daí. Aí vinha muita 

gente na porta da minha casa, não foi ninguém que contou, eu mesma via. Depois de um 

tempo fui trabalhar justo na empresa que ele trabalhava. Eu aprendi a fazer mosaico lá em 

Casa Branca, no tratamento, os poucos dias que eu ia, eu aprendia um pouco. Eu fazia o 

desenho para outra pessoa fazer nas máquinas, porque não podia por a mão. 
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Trabalhei na Emigran. Eu só desenhava para o projetista fazer. Até que um dia 

isso saiu do controle, saiu pra fora, foi pra fora o desenho. Como eu tava fazendo o 

tratamento, eles queriam que eu fosse pra fora do país, mas eu não poderia largar meu 

tratamento aqui. E eles falaram que pagaria o melhor médico, mas eu não queria, porque eu 

não tava segura. Tava fazendo o que eu gostava, mas não preparada para assumir essa 

responsabilidade. Bom, depois que eu tava bem lá, “ele” (ex-marido) se tropelou com outra 

mulher, eu tive que sair, a mulher ia fazer barraco lá na porta da firma, né. Aí eu tive que sair.  

Mais recente, eu tive a experiência de um mês de trabalhar no Sempre Vale. Só 

que é aquele ditado, eu já sou estourada de temperamento, aí já vem pessoa querer puxar teu 

tapete, aí já não prestou, porque eu já queria agredir a pessoa, não era gente lá de dentro não, 

mesma coisa que eu trabalhava no mesmo setor, a gente andou se estranhando, então eu falo 

assim eu acho que eu poderia ter me dado bem sim, mas por meu temperamento não deu 

certo, é um lugar muito bom pra você trabalhar, mas não deu certo porque a gente ‘assim’ já, 

como se diz, ‘normal’ já é difícil aturar, você já tendo um ‘pega’ já é meio metro pra querer 

bater. Para sair de lá sem ter fama, sem fazer isso, sem fazer aquilo, então eu mesma resolvi 

sair, mas eles queriam que eu ficasse, a oportunidade ainda ta aberta para eu voltar a 

trabalhar, entendeu? Então, eu tenho meus altos e baixos, eu acho que eu não to preparada 

ainda pra encarar uma firma nas costas ainda não, isso ainda não, porque meu temperamento 

é muito forte. 

Na Emigran eu tava fazendo mais desenhos, mas depois que a mulher foi fazer 

barraco lá, ainda eu fiquei fazendo os desenhos pra eles em casa, mas na firma mesmo eu não 

podia ir mais. Fiquei quatro meses. E outra, eles não tão fazendo mais, né Camila. O projeto 

mesmo de mosaico, eles não estão fazendo. Eles estão exportando mais piso mesmo. Mas o 

lugar ainda é meu lá. 

 Depois que eu comecei a fazer meu tratamento comecei a me equilibrar, aí 

voltou a vontade de eu ser independente, porque eu sempre fui, depois que eu comecei a 

trabalhar em casa de família tudo. E outra, eu queria ter essa experiência de vida de novo, 

porque depois que eu caí na depressão, eu não tinha essa vontade mais, nem na minha casa. 

Mas depois que surgiu essa oportunidade, então eu queria. E eu falei, eu vou experimentar, 

não custa. Eu acho assim, eu não nasci depressiva, eu não posso morrer depressiva, o serviço 

ajuda muito, mas o problema meu é essa barreira que eu sou um pouco temperamental, eu 

tenho essa dificuldade de lidar, o serviço e o temperamento explosivo meu. 
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Antes dessa incapacidade, eu era outra, era mais vaidosa, pra cima, batalhadora. 

Depois que eu me vi diante disso daí. Me via uma fracassada, derrotada, pra baixo, entendeu. 

Eu achava que tinha que depender dos outros, que tinha dar um passo e achava que tinha que 

ter uma pessoa atrás, entendeu. Uma mulher que tinha que fazer qualquer coisa pra chamar a 

atenção de algum familiar, porque antes da doença, que eu trabalhava tudo, eu tinha sim meu 

modo de viver, eu era alegre, eu levava tudo muito bem. Depois que eu fiquei doente, eu 

achei que eu fiquei muito carente, eu achava que todo mundo tinha que girar em meu torno, 

não em torno deles, mas no meu. Depois que eu voltei de novo, eu me senti de novo aquela 

mulher que tava lá no fundinho viva. Mas depois, tem gente que não entende, né? Acha que 

depressão é frescura, um meio de chamar a atenção, mas não é, porque quem ta assim, não 

queria. Eu era uma pessoa decidida, vou fazer, vou, hoje não, hoje é mais fácil eu chorar, se 

eu não me equilibrar posso até fazer besteira. Eu acho assim pelo preconceito de muita gente 

que não sabe o que é depressão. 

Já sofri e sofro até hoje preconceito, é o que mais dói na gente, entendeu? Quando 

eu fui trabalhar naquela empresa eu fui muito julgada, sabiam que eu fazia tratamento. 

Quando fui fazer entrevista deixei tudo a par, que eu tomava medicamento, mas logicamente 

que eu não ia agredir ninguém lá dentro, hoje eu tenho minha sã consciência. Mas é muito 

difícil você ser apontada, aquela pessoa ali, faz tratamento no CAPS, aquela pessoa não sabe 

nem o que é o CAPS. Fala o que é saúde mental, ah então tem problema de cabeça, mas não é 

isso.  

O CAPS ta tratando da alma, do coração, do sofrimento da gente, né. A gente 

tenta explicar um pouco pra pessoa, olha a gente passa por psiquiatra, psicólogo, as 

cuidadoras, mas ninguém entende. Acha que a gente faz as coisas, extrapola, porque quer 

extrapolar e não é assim. Acha que a gente chora a toa, mas a gente chora porque a gente ta 

sensível e sente. A gente não fica assim porque quer, não é igual você beber um gole de água 

porque ta com sede, bebeu a água passou a sede, mas não é assim. É um degrau que você tem 

que descer a cada dia, você tem que vencer sozinha, com a ajuda dos profissionais e ajuda sua 

também, né. E é muito difícil, nesse mundo que a gente vive hoje cheio de preconceitos. O 

povo tem preconceito por racismo, por isso por aquilo, por classe social, por tudo.  

Hoje que eu to assim, eu vejo, eu entendo as pessoas também. É muito ruim. 

Surge oportunidade sim de trabalho pra gente, mas tem gente que não sabe o problema e 
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aponta o dedo pra gente, como você não ta muito bem, a gente acaba abandonando o 

trabalho. Mas, se surgir oportunidade de trabalho de novo, mais pra frente eu vou tentar. 

Eu falo assim, eu puxei muito meu pai de fato eu to até com bolha. Eu me 

identifico muito, eu queria fazer como é que se fala, vamos supor pedreiro a gente fala 

pedreiro e a mulher que quer seguir essa profissão, não sei como é chamado, como é 

chamada, arquiteta alguma coisa, não, porque a gente põe a mão na massa também.  

Então, eu me identifico muito com isso, eu gosto. Gosto de estar mexendo em 

parte elétrica, porque eu fui uma pessoa que tive que me depender sozinha, tudo que meu pai 

fazia, eu fico em cima. Ontem mesmo a gente tava puxando eletricidade lá na minha casa. 

Nunca fiz curso, porque meu pai foi criado na roça, meu pai não teve curso.  

Eu falo que o pouco que ele sabe ler, o pouco que ele sabe escrever, hoje ele faz 

coisas maravilhosas. Então eu sou uma pessoa que dos quatro filhos, foi a única que teve a 

vocação dele, eu gosto, mas eu gosto de estar junto com ele, ele ta ali assentando uma coisa, 

eu to junto com ele ajudando. Se mandar eu assentar um azulejo, eu assento, eu sou aquela 

mulher decidida, entendeu, se falar vamos quebrar aquilo ali, nois quebra. Nois quebra, nois 

conserta, tudo nois faz. Então eu sou assim, eu gosto muito de mexer com essas partes, 

consertar torneira, ali na vizinhança, minhas vizinha ali, às vezes quebra uma torneira, o que 

eu posso ajudar eu conserto, às vezes eles chamam, trocar chuveiro, tudo essas coisas eu faço. 

Eu que ajudei meu pai, bem dizer a reformar minha casa, todo mundo lá viu. 

Minhas vizinhas todas viam, falavam que era serviço braçal de homem, mas eu 

me sentia muito bem. Me identifico muito melhor nessa área do que nas outras. Eu gosto e 

quero me aperfeiçoar mais. 

Um bom trabalho que a gente tem tido com o Neto (psicólogo), ele não mexe 

muito no passado, ele fala que mexer pra trás, como se tivesse caminhando pra trás igual 

caranguejo, né. Então, eu falo assim, na medida do possível eu sempre fui uma boa mãe. O 

que me marcou mais é eu ta lutando com minha casa, trabalhando, ajudando meu pai e meu 

ex, fazendo o que fazia, né. Esbanjando dinheiro com outras pessoas, no luxo dele, e isso me 

marcou muito. Com relação ao meu serviço, eu acho que eu já tava abalada, quando eu 

comecei a trabalhar se eu não tivesse abalada com problema familiar, eu acho que eu tava até 

hoje trabalhando bem, porque eu nunca tive problema com negócio de serviço, 

desentendimento, não. 
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 O trabalho é muito significativo para você conquistar as coisas suas, para você 

ter a independência sua, pra não ser apontada, que você depende disso do fulano, fulano, 

fulano, não. Eu acho assim, o serviço revigora muito a vida da gente, o serviço tanto 

doméstico, quanto numa firma, qualquer outro tipo de serviço. Eu acho assim, você estando 

estabilizado com você, o serviço é significativo na sua vida, é produtivo pra você. Pra gente, 

é. 

Hoje, é assim, de degrauzinho, degrauzinho, hoje me vejo melhor de quando eu 

me caí. Com ajuda de tudo, hoje eu to sabendo lidar bem com a situação e de primeira eu não 

sabia lidar, né, não sabia. A gente tem medo dos outro aponta, tem medo da gente mesmo, de 

desabar. A gente não tem aquele pilar forte quando ta fora do serviço e quando ta no local de 

serviço. Eu acho que com mais um pouquinho de terapia, de força de vontade eu ainda chego 

lá. Eu achava que comigo nunca ia acontecer, de ficar doente. Vocês que conhece a gente 

desde que abriu, vocês sabem a evolução da gente. Eu acho que evolui muito, se eu não 

tivesse procurado ajuda, gritado socorro, acho que não existiria mais eu. Não podem esquecer 

que o CAPS não é pra sempre, precisamos depois ir trabalhando esse desligamento, tudo aos 

poucos. 

O pior que é difícil. A gente fala assim, que o que a família da gente não teve a 

base, a gente achou aqui, a gente entende o lado da família, porque a família não sabe lidar 

com a gente, né. Então agente fala assim que ta certo, o CAPS, nada é pra sempre, né que 

nem eu falo, o filho nasce, não ta no cordão umbilical? Tem o primeiro desligamento do 

cordão umbilical, depois eles vão crescer, ter sua própria vida e a gente vai ficando lá, no 

cantinho. Então, é a mesma coisa o CAPS, é lógico que o filho da gente vai ta ali, a gente 

sempre vai ta perto. Penso a mesma coisa com o CAPS, na hora que a gente não saber lidar 

com a situação, nós vamos pedir socorro, mas a gente vai ter que desligar de pouquinho e 

pouquinho. Que ninguém nasceu aqui dentro (risos), né.” (sic). 

 

P12. “Maria dos Olhos Verdes” 

 

“Eu sempre trabalhei e gostava do que eu fazia. Aí de um tempo pra cá, eu fui 

mandada embora, eu tava grávida, perdi o nenê e entrei em depressão. Nunca mais sarei dessa 

doença minha. Eu queria ser como eu era antes, trabalhadeira. Hoje em dia em sou uma mole, 
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uma moleza só, acho que é por causa dos remédios que eu tomo. Mas se eu não tomar os 

remédios eu não fico bem também. 

Comecei a trabalhar com 16 anos, lá na Universitária, trabalhei com ele uns 15 

anos, depois fui para padaria Rainha, ia ganhar mais, receber uma cesta básica, aí eu fui pra 

lá. Lá eu fiquei 2 anos, aí eles me mandaram embora. Fazia entrega de moto. Eu gostava do 

que eu fazia, de atender os clientes, adorava. Hoje em dia tenho medo de andar de moto, na 

garupa eu ando, mas se for para eu dirigir eu tenho medo. Muita coisa eu tenho medo agora, 

andar de moto eu não ando, acho arriscado. 

Quando eu era pequena, já tomava uma injeção que eles me dava, tinha um 

problema na cabeça, tomava quando eu desmaiava, tomava uma injeção sossega leão. Tinha 

convulsão. Depois, com a morte do meu pai, e uns meses depois, a minha mãe também. 

Muito pertinho um do outro, me machucou muito. O que me dói até hoje é isso. 

Quando eu era mocinha tava na escola de comércio ainda tinha ganhado um 

relógio da minha mãe e eu arrebentei. Aí eu desmaiei na escola, me levaram para o pronto 

socorro porque eu fiquei meio agressiva, sabe, fiquei com medo da minha mãe me xingar 

porque ela era muito brava, nervosa, ela sempre apanhou do meu pai quando ele bebia.  

Isso é outra coisa que me marca, quando meu pai bebia, chegava o final de 

semana, a gente corria pra casa dos vizinhos, senão meu pai batia nela também. Aí foi 

juntando tudo, o que aconteceu comigo, depois eu perdi eles, depois eu perdi o nenê. Nessa 

época eu tava com o Gabriel, fui amasiada, a criança que eu perdi era do Gabriel, porque eu 

só tive ele na minha vida. 

Quando precisei parar de trabalhar, foi um choque pra mim, não queria ficar 

nessa vida, queria trabalhar, voltar como eu era antes, mas eu não consigo. Fui internada 

algumas vezes. Eu não consigo ser agora como eu era antes, bem que eu queria voltar. Eu 

tenho vontade de voltar a trabalhar, mas o serviço que eu fazia era de moto, e agora eu tenho 

medo de moto. Se tivesse outra oportunidade eu até gostaria. Mas me dá uma pavura em mim 

só de pensar, não sei por quê. 

Trabalhar pra mim é bom, crescer mais no serviço, não ficar parada. No período 

que trabalhava, parei, depois voltei, sentia mais preconceito em casa do que no serviço, não 

me importava, eu tomo meu remédio e fico mais na minha, eu ignoro. 
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Eu gostava de fazer o que eu fazia, meu patrão pagou a carta para eu dirigir a 

moto dele e fazer entrega pra ele, só com ele trabalhei 15 anos. Só que eu saia, voltava. Ah, 

às vezes não dava pra ir trabalhar, abandonava o serviço. Sempre tinha alguma coisa que 

atrapalhava eu a ir trabalhar, coisas que eu não sei, da minha cabeça, não sei. Ficava um 

tempo em casa, depois passava e eu voltava e ele me pegava de volta. Não fazia tratamento 

nessa época, só tomava o Gardenal. Fazia muito eletro da cabeça. Mas daí eu já fui ficando 

ruim, ficando ruim. Não queria mais saber de nada.  Eu perdi minha mãe e meu pai, muito 

perto um do outro, sete meses de diferença. Foi um choque pra mim. Tinha 31 anos mais ou 

menos. Hoje tenho 43 anos. 

Ah, trabalho é bom, mexe com a cabeça da gente. Mexe bem, você preenche o 

espaço vazio que ta lá atormentando. Você faz alguma coisa, aí já distrai. Hoje recebo BPC, 

cuido dos meus dois filhos, o pai das crianças não paga pensão direito e ainda me pede 

dinheiro emprestado, mas vamos indo.” (sic). 

 

P13. “Maria Sorriso” 

 

Desde que eu nasci eu levei uma vida normal até meus 18 anos. Com 16 anos eu 

arrumei um emprego no Sempre Vale, aí comecei a trabalhar. Não chegou a dois anos, um 

ano e pouco. Eu lembro que eu adorava trabalhar, porque eu chegava lá, tinha bastante 

amizade com as moça, a gente conversava, brincava, nem via o dia passar. 

 Aí arrumei um namorado, com quinze anos, quando entrei lá tinha dezesseis 

anos. Aí com 18 anos, ainda tava namorando ele, aí que veio essa doença, foi assim, 

namorava firme esse rapaz, namorei três anos, a gente até falava em casar, normal. De 

repente, eu estudava antes de trabalhar na parte da tarde, passei pra noite e ele também, Aí de 

repente do nada assim, eu tendo um namoro firme tudo, me envolvi com outro rapaz, na 

época, que era da sala do meu namorado, e ele era noivo, mas não me falou que era noivo. 

Comecei a sair com ele e não tinha coragem de terminar com meu namorado de três anos. Aí 

criou esse triângulo amoroso, mas aí depois a noiva descobriu, foi na casa da minha mãe, fez 

um escândalo, ela achou que eu sabia de tudo a história deles, mas pra mim ele não tinha 

comentado nada, ela não era daquela escola, acho que nem estudava. Aí ela foi lá, fez aquele 

escândalo, todo mundo da rua ficou sabendo.  
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Aí eu senti aquela depressão, aquele jeito horrível, chegou um dia de manhã que 

eu acordei, veio aqueles pensamentos na minha cabeça. Ah eu vou lá na casa da minha vó, 

que na realidade era minha mãe e que tem essa doença que eu tenho, teve a vida inteira, ela 

tomava muito remédio. Falei, mãe, vou lá na casa da vó - ‘O que você vai fazer lá, agora 

cedo?’ - vou lá ver ela, toda vez eu ia e voltava normal, nesse dia eu fui, a Ana, minha irmã 

também tinha depressão, tava lá, bem diferente de agora, e eu consegui abri uma cômoda, 

peguei  quase todos os remédios que  minha vó tomava e levei pra casa. Chegou de noite, 

tomei tudo, eu lembro que me dava aquela ânsia, ia tomando, me dava aquelas ânsia, aí fiquei 

largada na cama, fui parar no hospital, fez aquela lavagem gástrica, aquelas coisas. O Dr. 

Rangel que tava lá de plantão no hospital, aí ele falou assim pra minha mãe: ‘Olha, já é um 

sinal de doença psiquiátrica!’ - ele procurou saber da história, da minha vida, porque minha 

mãe verdadeira tinha problema, era bipolar também, por isso que ela teve até que me dá pra 

minha irmã, que eu chamo de mãe. Ele falou então para me internar lá no Bairral, pra eu dá 

uma descansada, aliviada, que eu tava trabalhando muito, depois pegava atestado. Aí eu fui, 

esse namorado que eu namorava, não cheguei nem a terminar, porque daí, fiz tudo isso 

namorando ele, ele ficou tão assustado que ele se afastou, a mãe dele vendeu até a casa que 

era perto da minha, comprou num bairro longe mesmo.  

Naquela época eu era mocinha, apaixonada, mandei uma carta pra ele lá do 

Bairral, tinha uma velhinha que escrevia carta, lembrei do endereço dele certinho, escrevi 

uma carta pra ele, mandando ele ir lá, que eu queria conversar com ele, mas daí ele não foi, 

foi os pais dele na época, fizeram uma visita pra mim lá ainda, depois falei pra ele me 

desculpar tudo, mas depois ficou uma coisa assim sabe, chata, até hoje encontro ele por aí na 

rua, ele fica assustado até hoje, parece que ele não acredita no que aconteceu, porque eu era 

uma pessoa normal, né. E depois fazer tudo que eu fiz, de uma hora pra outra. A partir daí 

minha vida virou de ponta cabeça, porque quando voltei lá no Sempre Vale, fiquei mais um 

mês depois me mandaram embora.  

 Eu já não era mais aquela pessoa normal sabe. Aí já fiquei uma pessoa assim, 

sabe, que dava sinais de doença. As pessoas vinham conversar, eu ficava meio aérea, não 

prestava muito atenção, parece que foi apagando aquela pessoa que eu era. Aí eles notaram, 

não passei na experiência e entrei no Porto Real, supermercado também. Aí, nessa época que 

entrei no Porto Real já comecei a namorar o pai do meus filhos, que era o Rick, aí fiquei 

grávida, trabalhando lá, trabalhei os três meses, já tinha passado a experiência, tava 
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trabalhando lá, aí como eu tava grávida, a mulher mandou eu embora, mesmo sabendo que eu 

tava grávida, me mandou embora, foi um erro que aconteceu, mas naquela época não ligava 

muito, me mandou embora, peguei meu dinheiro do acerto, e não trabalhei nunca mais.  

Quando eu fiquei grávida da primeira filha, eu ia ao banheiro e falava com Deus: 

Será que eu vou dar conta de criar essa menina? Minha mãe já não deu conta de criar de mim, 

já vinha esses pensamento sabe, porque eu sabia que minha doença era do tipo da dela. 

Ficava com muito pensamento negativo. Fez o parto, cesárea, não senti dor nenhuma, nada de 

contração. Minha filha nasceu, voltei pra casa e tive depressão pós parto, parecia que eu não 

tava feliz com aquela criança, que já tinha atrapalhado minha vida, meu casamento, criança 

chora a noite, não era a mesma coisa, eu não queria.  

Com quatro meses que a Ciça tinha nascido, que eu fui melhorando, gostando 

dela, passando aquele sentimento ruim, já gostava. Eu lembro que ia passear com ela de 

carrinho, às vezes eu ia no parquinho lá na praça, tirava bastante foto dela, aí gostei. O 

médico falou que eu não devia arrumar mais filho, por causa da doença, que já tinha tido 

depressão pós parto, para tomar todo cuidado para não arrumar mais, a gente tomava os 

cuidado, mas dali cinco anos, fiquei grávida do Carlos, e o Carlos, tadinho, eu já pegava 

assim sabe, com mais medo ainda, eu falava, nossa já passei por tanta coisa, agora mais um, 

né. Mas não sabia que era menino, falava que com esse bebê ia passar tudo novo, ficava 

pensando. Quando o Carlos nasceu já fui operada, fizeram laqueadura, eu tive uma depressão 

pós parto, mas foi menor do que da Ciça, eu sentia que o Carlos porque veio homem, né, 

como eu já tinha uma menina, veio homem, eu sentia um amor pelo Carlos, não queria que 

ninguém pegasse ele, nem minha sogra, nem minha mãe, não queria.  

Mas meu ex- marido acho que ele não soube lidar muito com a doença, porque 

não tinha o CAPS, só Hospital Psiquiátrico, ele achava que qualquer coisinha tinha que me 

internar, por isso que eu tive sete internações, eu acho. Com todas essas internações, quando 

voltava, tentava seguir a vida, ser uma boa mãe, mas meu casamento, já não estava indo 

muito bem, com todas essas idas e vindas de internação, para complicar a situação, descobri 

que meu marido estava tendo um caso, já desconfiava. Confesso que não casei por amor, 

mais pelo susto da gravidez, mas estava sofrendo com a separação, foi um grande golpe que 

eu não estava esperando, não suportei e lá se foi mais uma internação. 
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Quando voltei da internação, tudo já estava diferente, meu ex-marido já tinha 

vendido a casa, estava com a outra mulher e morando com as crianças, ia pedir a guarda para 

o juiz. Levei outro susto, passei a ter que morar com minha mãe novamente, brigávamos 

muito, queriam me controlar, nada eu podia.  Eu queria passear com meu amigo antigo, nem 

era casado ainda, eu queria sair, minha mãe já não queria, queria me tratar como se fosse uma 

criancinha. A convivência sob o mesmo teto estava ficando difícil, aí minha mãe sugeriu que 

eu fosse morar na casa de baixo, onde meu irmão morava, já que ele iria se casar e mudar 

dali, eu teria mais liberdade em receber meus filhos no final de semana também. 

Mesmo com essa mudança ainda me sentia triste e muito presa, dormia cedo, não 

saía de casa. Quando o CAPS abriu, em 2008, relutei um pouco em ir, pois já me tratava no 

ambulatório, mesmo o médico recomendando, eu achava que seria como Hospital 

Psiquiátrico, então enrolei, mas com outra crise em vista, não tive escapatória e comecei o 

tratamento no CAPS e, para minha surpresa, gostei e comecei a me envolver nas atividades. 

Depois de um tempo, comecei a namorar um usuário do serviço, mesmo minha 

mãe não acreditando que daria certo, fomos morar juntos e estamos até hoje. Hoje ela mesma 

falou: “No começo achei que não ia dar certo e hoje vejo que foi tão bom.” – Ele, além de me 

ajudar, ajuda minha mãe, meu pai, meus filhos, então eles gostam dele. 

Sempre quis ter a guarda dos meus filhos de volta, fiz algumas tentativas, mas há 

um ano atrás, minha filha pediu para morar comigo, a filha entrou com advogado, já tava com 

17 anos, aí ela podia escolher e agora morar comigo. Para minha felicidade estar completa 

falta meu filho Carlos, ele ainda é pequeno e está sendo bem cuidado, diferente da filha que 

tinha problemas com a madrasta, o relacionamento não era bom. 

 Eu vejo assim que eu sofri bastante, com essa doença tudo, mas tirei bastante 

lição dessa doença, apesar de tudo, naquela vez que eu tomei bastante remédio, que tava 

desesperada, eu achava que aquilo que era a solução. Mas hoje eu não penso assim, hoje tem 

o CAPS e não é mais internado, vem aqui, faz o tratamento, volta pra casa, a gente tem 

condições de pensar, porque não ta dopado que nem nos Hospital Psiquiátrico, você pensa 

normal, porque lá ia internado, dopava, você não conseguia nem pensar. Aqui não, a gente 

pensa, repensa aqui ta bem, apesar de ta tomando remédio, é controlado, então é bom, eu to 

gostando muito do tratamento aqui no CAPS. 
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Quanto ao trabalho, eu cheguei a vender Avon, Hermes, essas coisas de revistinha 

eu vendi bastante, só que eu não sabia lidar com essas coisas, tipo assim, ir cobrar uma 

pessoa, se não recebe tinha que ir cobrar e eu já não dava certo com isso, eu cobrava uma vez, 

se a pessoa não pagava eu acabava pondo do meu dinheiro, tava me prejudicando, aí eu parei. 

O que eu gostava mesmo era de trabalhar no supermercado, eu gostava muito, mais do que 

vender catálogos, me sentia bem, ia lá, não via o tempo passar, conversava com um, com 

outro, tinha uma vida mais ativa. Agora aqui no CAPS, eu tenho muita amizade, mas não é a 

mesma coisa. Lá chegava o final do mês, recebia meu dinheiro, agora eu recebo minha 

aposentadoria, mas às vezes eu falo, nossa quando eu to bem, podia estar ganhando muito 

mais, porque eu sou uma pessoa normal quando eu to bem.  

Vejo minha filha que ta trabalhando agora, faz coisa tão pouquinho, ganha tanto, 

ta ganhando quase mil, e eu né, ganhando o salário mínimo o resto da vida, sendo que às 

vezes eu penso, eu podia me esforçar, ter um serviço melhor e agora não posso mais. Quando 

eu entrei no INSS para pedir a aposentadoria, eu não era feliz mais, eu ficava sentada lá 

naqueles banco, minha mãe ficava naquela euforia para eu aposentar o mais rápido possível. 

Mas quando o médico indeferia, eu até gostava, que eu ia ter chance de trabalhar, não queria 

aposentar. Mas minha mãe falava, se você não aposentar, vai te dar uma crise, e nunca mais 

vai pra frente. Quando o médico falou que eu tava aposentada mesmo, minha mãe ficou 

radiante de feliz e eu não. Às vezes me dá vontade de ir lá naquele INSS e dizer que quero 

voltar a trabalhar. Mas minha mãe fala, se você fizer isso, nunca mais vai arrumar serviço. Aí 

eu fico naquela, sabe. Eu recebo e me ajuda muito, mas às vezes eu penso que podia estar 

numa coisa melhor, sei lá. 

Tive preconceito no serviço quando eu tinha as crises, que ainda tava trabalhando, 

às vezes eu escutava: ‘ah ela não ta bem, ta louca’. Alguns sabiam que eu já tinha sido 

internada e virava aquelas fofoquinhas, era tipo um preconceito que eles fazia. Então os 

outros tinha preconceito e às vezes até com minha própria mãe, ela tem preconceito, já 

retruquei muito, não dá mas aí fica aquele clima ruim e eu acabo engolindo, vire e mexe ela 

fala esses tipo de frase. Até com familiar meu ela fala isso, querendo dizer que a gente é 

pessoa boba porque está no CAPS, sei lá o que ela pensa. 

 Se eu pudesse voltar a trabalhar, seria ótimo. Que nem eu falei, aqui a gente tem 

muita amizade tudo, mas é sempre quase as mesmas amizades. No trabalho você sempre ta 
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fazendo coisas diferentes, amizades diferentes, no caso do supermercado. Eu vejo minha 

cunhada que trabalhou no Boticário, e agora ta na Distak, me dá uma vontade de trabalhar. 

Gostaria de voltar a trabalhar se eu tivesse oportunidade, porque além de fazer 

outras amizades, que é uma coisa assim que dá uma energia muito boa, de poder sair, ver que 

você ta fazendo alguma coisa, que trabalhar é uma coisa boa, é muito bom. Eu me sentia 

muito bem quando eu trabalhava. Vou fazer agora, o curso de panificação, na parte de 

culinária, que eu gosto muito de cozinhar, mas como eu sempre trabalhei a maioria, foi em 

supermercado, parece que eu já me vejo dentro de um supermercado, fazendo as coisas, sabe 

eu sonho, porque na época me realizou muito. Trabalhei, na padaria, feirinha, açougue, 

reposição, fazia de tudo, agora não é mais assim, tudo separadinho, fazia de tudo um pouco. 

 Não tenho medo de tentar, porque, assim, quando eu trabalhei que convivia com 

a doença e não tinha o CAPS, só vivia internada, até tinha um pouco de medo, mas agora, que 

tem o CAPS, se pudesse trabalhar, podia ser muito bom, por causa a gente vem aqui não vive 

aquela vida de antes, bem melhor.” (sic). 

 

P14. “José Dentinho” 

 

“A minha história começou assim quando eu nasci, no dia 13 de fevereiro de 

1975, onde Deus me pôs no mundo, para eu ver, transpirar o ar, aí começou a minha vida. Os 

anos se passaram, eu mudei na roça, na Fazenda Dona Cristina, eu morava lá, perto do Bairro 

Alegre e aí comecei a estudar. Morava com minha família nessa época, era criança. Comecei 

a estudar a 1.ª série e repeti, voltei, passei a 2.º, a 3.ª e a 4.ª. Depois eu precisei mudar de lá, 

há muitos anos atrás isso aí. Eu mudei, não lembro agora, faz muito tempo. Eu comecei a ter 

uma experiência de vida esses anos que passou na minha infância, quando eu era pequeno. Já, 

mais adulto, eu mudei no ferro velho do Gelsion, eu ajudava a guinchar carro, cuidar dos 

cachorros, das vacas, dos bezerros, dava comida pra eles. Eu comecei a ajudar eles, isso há 

uns 15 anos atrás. 

Teve uma inscrição de casinha e nós fomos sorteados e conseguimos uma casa no 

Jardim Primavera, mudamos pra lá. Depois disso, minha vida começou, digamos, a ir lá pra 

baixo, vendia sorvete naquela época, ganhava bem, mas nessa época eu bebia, comecei a 
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beber, gastava todo o dinheiro. Aí foi que conheci um casal que passava no bar na estrada de 

Pinhal, que chamava Ricardo e Maria Lucia e fui morar com eles, direto, no DER, Jardim Del 

Prata, depois eles foram embora pra Casa Branca. Eu ajudava eles na casa, porque eu não 

tava trabalhando, já tinha parado de vender sorvete nessa época, por causa da bebida. 

 Aí eu voltei pra minha casa, antes de saber que eles estavam morando em Casa 

Branca, quando eu fiquei sabendo que eles foram pra lá, eu fui atrás deles. Fui de pé, peguei 

três caronas pra chegar até lá. O esposo da Maria Lucia, trabalhava fora, na roça e eu ficava 

junto com ela,com as crianças, foi passando o tempo e assim, o que aconteceu na minha vida, 

eu fiquei gostando dela, da Maria Lucia.  

 Na época eu comecei a trabalhar também, panhar laranja, panhava laranja junto 

com ela, uns 4 meses junto, e na roça eu senti um amor, e depois o que aconteceu, eu dei 

carinho pra ela, causou confusão e eu precisei sair de lá. Aí eu saí, tava passando mal lá. 

Sentia umas crises, eu bebia muito e vinha aquela crise forte, embriaguês, aí saí de lá, voltei 

pra minha casa, uns anos atrás.  

Voltei a vender sorvete. Esses anos atrás que passou, eles voltaram pra cidade, e 

eu fiquei sabendo que eles voltaram pra cidade e fui lá e pedi perdão pra eles, do que tinha 

acontecido que eu não ia atrapalhar mais eles. Aí eles aceitaram meu perdão, fui morar com 

eles de novo, num retiro lá. O Ricardo, marido da Maria Lucia, começou a ficar ruim, numa 

época Não sei o que aconteceu comigo, que eu fiquei ruim também. 

Diz a obra maligna, espírito maligno, do mal, tava nele e passou em mim, fiquei 

ruim,aí ela começou a brigar comigo, falou umas coisa pra mim. Num dia, não sei o que 

aconteceu, que eu precisei voltar pra minha casa. Mas não era eu, era outro, espírito ruim, fui 

na casa da minha irmã, chegando lá eu falava assim que eu era o Luis, que queria acabar com 

o Zé Dentinho, tirar a vida dele, não sei que tem, mas na verdade era eu mesmo. 

 Minha irmã, ficou nervosa, não sei que tem e me levou pro Pronto Socorro, 

chegou na Lena, assistente social, e viu que eu tava daquele jeito e arrumou uma internação 

urgente. Me levaram pra Pinhal, no Bezerra de Menezes, em 2006. De lá pra cá, eu encontrei 

Jesus lá, Deus foi trabalhando na minha vida, antes disso minha mãe ficou sabendo que eu 

tava internado e foi na igreja buscar oração, a igreja orou, orou, orou.  

Deus foi preparando os medicamento, na primeira semana eu fiquei ruim lá, na 

segunda fui melhorando, na terceira o médico, viu que eu tava bom, deu absolvição sob mim, 
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eu senti Deus naquele lugar, onde eu tava internado, me senti bem. Aí o médico, deu alta pra 

mim, numa quinta feira e no domingo minha mãe foi buscar.  

Minha mãe viu que eu tava bom e falou: ‘Eu vou levar você na igreja a noite 

comigo. Você saiu de uma internação, você ta bem, vou levar você comigo.’ - Aí chegou a 

noite, tomei banho, fiz minha barba, aí ela levou eu na igreja. O culto ia começar sete horas 

da noite, nós fomos seis e meia. Chegou lá o Pastor Osmar, viu eu e ficou contente. Começou 

a dar o culto normal, de repente ele falou: ‘Nós temos um irmão aqui que saiu de uma 

internação, esse irmão pode se colocar em pé. Eu vi que tava falando comigo e coloquei em 

pé. É você mesmo, seu nome é José Dentinho, né, então você venha a frente, nós vamos orar 

por você, que Deus te salvou, te tirou de lá.’ - Foi uma benção de Deus, naquele domingo que 

eu saí do sanatório, Deus trabalhou na minha vida. 

Já tinha parado de beber graças a Deus. Foi antes da internação que eu tinha 

parado. Ganhei experiência nesse tempo, com o senhor Jesus minha vida foi transformando, 

eu voltei pra minha casa, fiquei ajudando eles. Só que aí, foi passando os anos, fiquei sabendo 

do CAPS, através da Lena do Pronto Socorro, eu não sabia que tinha o CAPS na época. 

O CAPS tava começando nessa época, era em 2008, me atenderam super bem e 

comecei a fazer o tratamento lá, no começo pegava carona com a perua Combe que levava 

minha mãe pra roça. Foi passando os anos, de lá pra cá, não trabalhei mais, de vez em quando 

ainda tenho algumas crises, mas faço meu tratamento certinho. 

Eu me sentia bem no trabalho, sentia bem, depois que eu comecei a ficar ruim, 

ficou meio estranho, eu sinto falta, mas a gente sabe que não pode trabalhar, né, porque 

graças a Deus e graças à assistente social do CAPS, ela arrumou um benefício para mim, foi 

difícil, mas antes dela arrumar benefício pra mim, eu já tinha ido atrás de um advogado, mas 

ele não conseguiu, ele tava atrás da minha aposentadoria, mas não conseguiu. 

Trabalhar é bom. É bom pra saúde também. Trabalhar é tudo pra nós. Sem 

trabalho a gente não vive também. Sem trabalhar a gente não come, não bebe. Você tem que 

se esforçar e agora que eu to aqui no CAPS, surgiu uma nova oportunidade pra mim, não de 

trabalhar financeiramente, mas eu consegui um curso pra fazer, não vai receber benefício 

nada, mas eu entendo nisso, que é uma experiência pra mim. Se pudesse, eu tenho interesse, 

porque trabalhar faz bem pra mim. 
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Às vezes eu penso: será que eu consigo trabalhar com esses medicamentos que eu 

tomo? Eu penso nisso. Mas às vezes eu penso também, tem gente que toma medicamento e 

trabalha também. E por que que eu não posso trabalhar?  Preconceito eu tive depois. Mas eu 

ficava quieto, não ligava, mas por dentro eu sentia.” (sic). 
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6. (Re) Significando. (Re) Construindo Lembranças 

 

(Re) significar a própria história é a arte que as narrativas proporcionam por meio 

dos relatos das histórias de vida; (re) viver lembranças, marcas, registros, passagens em que 

tudo vai se encaixando, fazendo sentido, como uma linha na agulha para costurar os retalhos 

espalhados e transformá-los numa linda colcha de retalhos. O grande desafio é o “como 

fazer” e para enfatizar essa ideia alguns autores trazem conceitos que ilustram tal arte. 

Vasconcelos (2005) trabalha com o conceito de empowerment, traduzido no 

Brasil por “empoderamento”. Em saúde mental, entendemos esse conceito como uma 

perspectiva ativa de fortalecimento do poder, participação e organização dos usuários e 

familiares no próprio âmbito da produção de cuidado em saúde mental, em serviços formais e 

em dispositivos autônomos de cuidado e suporte, bem como em estratégias de defesa de 

direitos, de mudança da cultura relativa à doença e saúde mental difusa na sociedade civil, de 

exercício do controle social no sistema de saúde, e de militância social e política mais ampla 

na sociedade e no Estado. 

O citado autor defende que a narrativa em sua totalidade perpassa toda a trajetória 

e o esforço pessoal de compreender, dar sentido e totalizar as experiências fragmentadas da 

vida, revelando por dentro a visão existencial e política do processo de saúde-sofrimento, dos 

serviços e da atenção à saúde mental vivida e a importância dessas narrativas pessoais de vida 

com o sofrimento psíquico como chave estratégica de recuperação e empoderamento, talvez 

ainda pouco explorado pelos pesquisadores. 

Dar a voz, dar relevo às histórias pessoais é importante porque são estes os 

impulsionadores da autonomia, resignificadores da vida, e que dão novos sentidos e criam 

coletivamente novas oportunidades  e estratégias de reinserção social e laborativa: 

“Ninguém é mão de obra para o pensamento de outrem. Todos pensam. Todos 

ganham.” (ONOKO CAMPOS, 2011 p. 1284) 

 

As histórias vão se permear por meio do vivido, do trabalho, a potencialidade de 

cada sujeito, os desafios, as novas descobertas, as transformações em ebulição, a inserção 

social, a rede entrelaçada e mais fortalecida: 
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“A história oral possibilita que indivíduos pertencentes a categorias sociais, 

geralmente excluídas da história oficial, possam ser ouvidos, deixando registrados 

as analises futura, suas próprias visões de mundo, bem como as visões dos grupos 

sociais a que pertencem. E mais: além da história oral, podemos gerar fonte de 

documentação e pesquisa, por meio de registro e transcrição, edição dos 

depoimentos e testemunhos colhidos durante a pesquisa.” (COSTA, 1998. P.8)  

 

 

No Brasil, a escuta atenta e sensível das narrativas de histórias de vida voltou a 

ocupar lugar nas práticas em saúde, sendo utilizada como importante recurso terapêutico, 

imprescindível para estratégia de intervenção em saúde, ampliando-se o campo de visão 

dessa prática.  

Ceccim e Carvalho entendem a escuta como sendo a compreensão de sentimentos 

expressos através das palavras. Nessa esteira, afirmam que a escuta não se limita apenas ao 

campo da fala, mas busca entender os mundos interpessoais que constituem a subjetividade 

humana. Numa perspectiva de atenção integral “o desenvolvimento da escuta se dirige à 

promoção da saúde e não só ao tratamento, por isso se volta tanto aos processos interativos de 

percepção e sensibilidades (...) quanto ao acompanhamento de processos assistenciais.” 

(CECCIM E CARVALHO,1997, p.31).  

Nesse sentido: 

“A matéria prima com que se fabricam as histórias de vida resume-se a duas ações 

bem cotidianas, disponíveis ao alcance de todos, o ouvir e o falar. Conversar. 

Praticar diálogo. Dar às palavras o sinal de pergunta ou resposta e dar ao silêncio 

um lugar atuante, como se tratasse de um interlocutor que acolhe e não julga. Uma 

presença que troca o tempo pelo vivo da história que ouve.” (LEITE,2003) 
 

Experimentar com qualidade a escuta, dar voz ao sujeito, fazer um pouco parte de 

sua vida, de sua história, sai de um cotidiano comum sem particularidades, que nos remete a 

um novo horizonte de reflexões e valorização da escuta, da história de vida em si e não da 

história da doença. 

Costurando os retalhos de cada história, capturam-se pontos significativos que 

permeiam entre todas ou quase todas as histórias de vida, seguindo a dinâmica relacionada 

com suas histórias de trabalho, conquistas, frustrações, inseguranças, novas oportunidades, 

preconceito, ganhos, perdas, saúde e doença. 

Vale ressaltar que, nesse momento de análise e discussão das narrativas, opta-se 

por não utilizar método puramente interpretativo e sim buscar compreensão por meio de uma 

relação de respeito, carinho e confiança aos usuários da pesquisa, incentivando e estimulando 

a reflexão crítica. Este momento também se faz importante para ressignificar a própria 

história do autor, do leitor e dos participantes da pesquisa: 

“(...) Pensamos que é somente no limite de sua potencialidade que as inovações se 

fazem possíveis” (ONOKO CAMPOS, 2011 p. 1284) 
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As histórias de vida dos participantes trazem à tona as experiências que obtiveram 

com o trabalho, seja ele formal ou informal, os momentos antecedentes e paralelos com a 

doença e qual o significado real da atividade laborativa para eles. 

Diante das histórias dos “personagens”, faz-se a análise de um grupo de pessoas 

que tinham suas atividades rotineiras, produtivas de trabalho e que, em determinado momento 

da vida, em sua maioria, entre a adolescência e o início da fase adulta, se depararam com o 

transtorno mental. E, diante de uma nova realidade, deixaram de exercer suas atividades e 

começaram a ser vistos pela sociedade de maneira excludente, fazendo parte do grupo da 

minoria social. 

Por meio das narrativas é possível perceber que ainda existem lembranças 

positivas de uma profissão ou trabalho, de momentos agradáveis e outros conflituosos. Uma 

vida ativa que passou por vários momentos flutuantes entre saúde e doença. Os dados 

apontam que hoje conseguem ter outra visão, outros desejos. O processo de inclusão social 

tem estreita relação com o desenvolvimento da cidadania de todas as pessoas, 

independentemente de seu estado de saúde. (LEÃO, 2006) 

A partir desse cenário foi constituído o “Histórias, nossas Histórias”, um roteiro 

que  permeia histórias que se cruzam no passado com suas experiências de vida do presente, 

na família, no trabalho, na sociedade, onde temas como as internações, tentativas de suicídio, 

o preconceito, as relações familiares e afetivas, bem como as novas perspectivas se tornam 

evidentes e muito significantes. Pretende-se “costurar”, “alinhavar” cada experiência, 

entrelaçando uma com a outra e trazendo para a realidade de cada personagem suas projeções 

para o futuro e seus desafios, proporcionando um encontro do usuário com ele mesmo, com o 

baú de suas próprias histórias.  
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6.1 O Grande Alinhavo 

 

Não há pretensão de se debater com profundidade sobre a questão da centralidade 

do trabalho na organização social e contemporânea por se tratar de um dos temas mais 

complexos das ciências humanas. Por sua amplitude essa categoria de análise trabalhará a 

abordagem das questões que se apresentaram consideráveis durante as narrativas, envolvendo 

as experiências significativas, bem como a relevância com a qual o tema se faz presente entre 

o comum e o diferente para cada participante da pesquisa. 

Segundo Barros (1994), as transformações provenientes da urbanização e da 

industrialização do capitalismo determinaram um novo lugar social aos indivíduos, 

distinguindo a pobreza capacitada da pobreza enferma, sendo a primeira essencial à produção 

de riquezas enquanto a segunda, improdutiva, passou a carregar uma negatividade dada a sua 

incapacidade às novas formas de produção e à nova organização social burguesa. 

Basaglia (2005) aponta que qualquer sociedade, cuja estrutura se baseie em 

diferenças culturais de classe e em sistemas competitivos, cria dentro de si áreas de 

compensação para as próprias contradições internas, nas quais concretiza a necessidade de 

negar ou afirmar, numa objetualização uma parte da própria subjetividade. 

Iniciando a análise em relação à questão do trabalho, considera-se que os 

personagens iniciaram a atividade produtiva precocemente, entre 08 e 18 anos de idade, 

sendo que, em sua maioria, o trabalho se deu na zona rural (roça), informal, como empregada 

doméstica e babá, com o intuito de ajudar a família ou simplesmente como uma 

sobrevivência a esse mundo capitalista. Doze dos participantes da pesquisa se encontram 

nessa categoria, o que é um número significativo, tendo em vista que exatamente no início da 

fase adulta, alguns já tiveram o rompimento da relação com o trabalho diante dos transtornos 

mentais e de suas internações, que vinham como medida de tratamento sem efetividade, 

trazendo repressão e alienação à sociedade. 

 “Comecei fazendo unha em casa, tinha uns 10 anos, aí surgiu a vontade de 

trabalhar (...) Com 11 anos comecei a fazer um curso de cabeleireiro na Galeno (...) 

com 18 anos já era profissional”. - Maria Bonita 

 “Comecei a trabalhar com 16 anos, era um trabalho temporário, de ajudante de 

pintor (...). Depois comecei a ajudar  meu pai, ajudava a carregar caminhão de 

pedra. Eu ia trabalhar, mas começava a pensar em droga, usava droga mesmo(...). 
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Usei na minha adolescência, ficava sem trabalhar às vezes por causa dessas coisas. 

Meu pai sempre orientou a trabalhar pra ele, mas era picado.” -  João Grandão 

“Somos oito irmãos. Comecei a trabalhar com 14 anos para ajudar meu pai e minha 

mãe. Trabalhei até os 40 anos. (...) Eu bebia bastante(...)” -  João Temeroso 

“Eu trabalhei na roça desde a infância, o serviço era muito duro. Fui embora de casa 

quando tinha 11 anos. Saí da residência dos meus pais, fui para Campinas trabalhar, 

trabalhava de babá. Depois fui para São Paulo, trabalhei também de empregada 

doméstica lá, depois de balconista. (....) Me sentia feliz e realizada”. -  Maria do 

Cabelo Negro 

 

As falas acima demonstram que todos iniciaram precocemente e precariamente a 

vida como trabalhadores e que, por alguns motivos, foram desenvolvendo as crises 

emocionais, tendo como consequência o sofrimento psíquico. Poucos compreendiam o que 

estava acontecendo e a família também tinha muita dificuldade em compreender.  

Na tentativa de buscar sanar o “problema”, vinha como solução e com palavras 

ilusórias, a internação. 

A história de Maria Bonita retrata bem essa questão da internação: 

“Nessa fase da minha vida eu nem sabia o que era isso, a doença, eu achava que 

aquilo era coisa que estava tirando eu do meu serviço, passageira, eu não entendia o 

que era. Eu comecei a acreditar que podia ser outras coisas, que podia ser 

espiritismo, que eu estava vendo coisa. Uma loucura minha vida, eu estava me 

achando uma super tudo, feliz da vida (...). Tudo começou a atrapalhar até eu acabar 

aparecendo numa clínica, conhecida como Bairral- Itapira, lá eu tinha que fazer 

tratamento a base de remédio. Eles foram conversando comigo, até eu me acalmar e 

compreender que eu tinha mesmo uma doença. Foi difícil para eu entender que isso 

é uma doença, né” - Maria Bonita. 

 

Afinal, tudo o que estava acontecendo era novidade; a dúvida, o medo e a 

insegurança eram muito fortes; a mente em total confusão, de modo que a solução que a 

família encontrou de imediato foi a internação. E esta não foi a única. 

Historicamente, pensando nos modelos manicomiais, que traziam a lógica da 

exclusão em zonas isoladas, o sentido de separação com a sociedade que tende a eliminar o 

que perturba sua expansão, sem levar em conta a responsabilidade que lhe cabe, apenas 

isolava a loucura com ausência de tratamento humanizado, onde prevaleciam imposições 

autoritárias e coercitivas para com os pacientes na época, tendo perdurado esse tipo de 

modelo manicomial por muito tempo (Basaglia, 2005 p. 49): 

 “Tive um afastamento forçado, porque eu não queria. Já fui internado com camisa 

de força, dois, três brutamontes lá pegaram eu dentro de casa. Uma violência. 
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Minhas internações foram antes do CAPS, depois que estava lá, tive uma crise, mas 

foi controlado lá mesmo (...). Dói muito lembrar dessas internações, era muita 

solidão, tristeza e violência.” -  José das Riquezas. 

 

“Morava em São Paulo, foi lá na metalúrgica, já tinha 22 anos, trabalhava 

registrado. Quando eu tava trabalhando, comecei a sentir pânico, pegava e desligava 

a máquina, ficava preocupado (...) pensava que eu ia morrer (...) aí não sabia o que 

eu era mais. Na minha primeira internação psiquiátrica deu branco, fiquei agressivo 

(...). Quando eu saí do hospital, sempre tinha alguma coisinha, coisa na cabeça, já 

não conseguia dar mais produção no serviço e não ia trabalhar. Tudo me irritava, as 

pessoas, tudo.” - João Curioso. 

 

Nessas falas de José das Riquezas e João Curioso, eles expressam com bastante 

angústia as lembranças das internações e como foram abruptamente afastados de suas rotinas 

de trabalho, desde o início da doença e a relutância para aceitar também se fazia presente. O 

serviço prestado pelo CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) também foi mencionado como 

uma das alternativas às internações, que surgiu tardiamente no município, somente em 2008. 

A ruptura com a prática do trabalho, para a maioria dos participantes, ocorreu no 

início da fase da adulta, com algumas oscilações entre estarem mais ativos e adoecerem.  

As rupturas ocorriam muitas vezes por meio das internações, visto que dos 

quatorze participantes da pesquisa, apenas cinco nunca passaram pelo processo de internação, 

tendo suas intervenções por meio do Pronto Socorro , CAPS III , CAPS II e até mesmo pelo 

Hospital Geral. 

Esse índice demonstra o quanto a rede urgia da necessidade de se ter um serviço 

que fugisse da lógica manicomial e cuidasse do lado humano e que, na falta dele, a família ou 

até mesmo o próprio usuário recorria ao Pronto Socorro, solicitando as internações que se 

tornavam quase sempre recorrentes. Com isso o processo do trabalho era interrompido 

inúmeras vezes em consequência da doença e da falta de um tratamento adequado que não 

existia no município na época. 

“Passei em perícia com medico do INSS de Mogi Guaçu, eu tinha 24 anos mais ou 

menos. Ele perguntou se eu queria aposentar, era um médico bonzinho sabe, mas eu 

disse que não, que era muito nova e queria voltar a trabalhar. Ele concordou, mas 

disse que meu caso era de aposentadoria. Voltei a trabalhar, mas era assim, meus 

trabalhos sempre foram curtos, antigamente trabalhava sem registro, depois que foi 

mudando. Mas eu não parava em lugar nenhum, não por que eu era má funcionária 

(...) porque eu não gosto de rotina.” - Maria Serelepe 
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Amarante (1994) assevera que “a consciência das transformações advém da 

prática efetiva de luta nos campos político e social” e que não cabe apenas pensar na relação 

com a loucura como cura, visto que isso seria um retrocesso e a luta seria em transformar a 

relação da sociedade ocidental com a loucura que ainda está cristalizada no manicômio 

(asilo) ou seja na exclusão social. 

Birman, (1982), citado por Amarante (1994. P63) considera “desinstitucionalizar 

a doença mental para apreendê-la de uma outra forma e conferir a ela um outro destino 

social” 

“(...) fiquei internado, eu gritava sem parar, não tinha medicamento que segurava, 

fiquei amarrado na cama, tomei choque na cabeça, tomei muito choque na cabeça. 

Eles vinham com prato de comida para dar na minha boca. Eu era magrinho. Nossa, 

foi horrível! Ficava trancado, tipo uma casinha cheio de cômodos, só tinha uma 

pequena área para tomar sol. Então, só ficava lá dentro.” - João Grandão. 

 

A institucionalização é o complexo de danos derivados de uma longa 

permanência coagida no hospital psiquiátrico, quando o instituto se baseia em princípios de 

autoritarismo e coerção (AMARANTE, 1994, p. 67). 

Baseando-se nos princípios de Basaglia, evidente está a necessidade de se 

inventar um novo modo de organizar aquilo que não pode e não deve ser organizado, e de que 

é preciso buscar um método de cura que não deva se institucionalizar em regras e ordens 

codificadas, além do que a renovação deve ser contínua para não “transmutar-se” em 

opressão de si mesmo. 

Um dos poucos que não passou pelo processo de institucionalização foi João 

Temeroso, que teve uma vida mais produtiva por mais tempo, pois trabalhou até os 40 anos 

de idade, fez uso de bebida alcoólica e mais tardiamente começou a apresentar alguns 

sintomas que lhe aprisionaram junto ao medo da doença. Nessa época já havia o CAPS no 

município: 

“Quando fui ficando ruim, fui parar no Pronto Socorro e me encaminharam para o 

Caps. No Pronto Socorro fiquei muito ansioso, falando um monte de coisa sem 

sentido. Comecei a escutar vozes, mas aí primeiro comecei a ver uma mulher com 

uma faca querendo me matar, agora eu escuto muitas vozes que me perturbam, tem 

vez que eu não aguento tanta voz falando no meu ouvido. Depois que comecei aqui 

(CAPS) deu uma maneirada. Nunca fui internado.” - João Temeroso. 
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Todo o processo de trabalho, adoecimento, internações, rupturas com o cotidiano 

e a sociedade, traz outras questões para a análise. O suicídio, as relações afetivas e familiares, 

o preconceito também são muito importantes, pois remetem à presença do laço afetivo e 

também a ausência dele. 

As histórias são repletas de emoções, sofrimentos, vida, dores, observando que o 

desespero pode levar a pensamentos ou até mesmo ações contra a própria vida, devido à 

intensidade do sofrimento e não raro à falta de consciência de tal atitude.  

É difícil saber exatamente o que leva a tal pensamento e à realização de tal ato, 

sendo uma questão muito séria a ser debatida. Nas narrativas é possível constatar que oito dos 

participantes tiveram ideação suicida e chegaram a tentar contra a própria vida de diversas 

maneiras e mais de uma vez. 

“De vez em quando eu penso em fazer besteira com minha vida, acho que seria 

mais fácil, assim não enchia o saco de mais ninguém, eu acho que sou um estorvo.” 

– Mary. 

 

“Fui internada algumas vezes na Santa Casa mesmo, tentava suicídio. Teve uma 

complicação uma vez. Depois de ter feito a lavagem gástrica no pronto socorro, fui 

parar na UTI. Queriam me internar em hospital psiquiátrico, mas como eu melhorei 

me mandaram para casa, para a família cuidar de mim”. - Maria do Cabelo Negro.  

 

“(...) Tentei me matar no fio da rua, chamaram o resgate para mim, me colocaram 

camisa de força, prendeu meu corpo, tava louco, me levaram pra Casa Branca, mas 

eu escapei no outro dia, pulei da caixa d’ água e quebrei o fêmur, tenho quatro pinos 

e uma platina na perna (...)” - José da Esperança. 

 

 

Para compreender um pouco melhor a relação de sofrimento, seguida de várias 

tentativas de suicídio será abordada a questão da rede de apoio afetivo e familiar que é um 

grande fator de estudo que se apresenta na pesquisa. 

Gaspari (2002), analisando a família, considera que sua organização íntima está 

formada por uma rede de relações preexistente ao sujeito. Caso não exista essa rede, a pessoa 

ficará num vazio, durante toda a vida, a menos que possa substituí-la de alguma maneira.  

O ser humano precisa manter-se vinculado a seus semelhantes para uma adequada 

satisfação de suas necessidades. Desde o nascimento até a morte os seres humanos participam 

de uma trama interpessoal que os molda. Essa trama, como já mencionado, está constituída, 

no início, por sua família, mas poucos anos depois já se expande para incluir amigos, colegas 

de estudo, de trabalho e relações baseadas em atividades sociais, culturais, esportivas, 

religiosas e de cuidados de saúde. 
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A rede afetiva e familiar de nossos participantes da pesquisa, em vários 

momentos se mostra frágil e carente desde a infância: 

 

“Tinha oito anos. Eu não tive infância, só trabalhando, correndo atrás de tudo, 

engraxava sapato, com dinheiro comprava cigarro para minha mãe, doces para mim. 

Nessa época não guardava dinheiro, gostava de jogar fliperama. Não tinha tempo 

para brincar, em casa tinha sempre uns probleminhas, não gostava de ficar em casa, 

saía para rua, vender coisas, pensar... Saí cedo de casa.” - João Curioso 
 

“Me lembro muito bem, eu com cinco anos, minha mãe me deixou com uma tia que 

me criou como filha dela até os 8 anos.Depois voltou para me buscar, grávida, para 

que eu pudesse tomar conta do  meu irmão(...) Eu não queria ir para escola e minha 

mãe me batia por qualquer motivo e falava que não gostava de mim, que eu era uma 

filha que tinha vindo indesejavelmente. Foi passando o tempo, comecei a trabalhar 

em casa de família, cuidando de crianças, isso eu tinha 12 para 13 anos.” - Maria da 

Conceição 

 

“Isso é outra coisa que me marca, Quando meu pai bebia, chegava o final de 

semana a gente corria pra casa dos vizinhos, senão meu pai batia nela também 

(mãe). Aí foi juntando tudo o que aconteceu comigo. Depois perdi eles, depois eu 

perdi o nenê. Nessa época eu estava com o Gabriel, fui amaziada, a criança que 

perdi era do Gabriel, por que eu só tive ele na minha vida.” - Maria dos Olhos 

Verdes 

 

 

 Em geral, quando existe um sistema estruturado de apoio social, a probabilidade 

de ocorrer o sofrimento psíquico é menor e a chance para recuperação, no caso do 

desenvolvimento de um transtorno, é maior.  Não podemos desconsiderar os aspectos 

positivos que também apareceram nas narrativas, em relação ao apoio familiar: 

 

“Minha família. Me deram apoio e dão até hoje. São uma fortaleza para mim. 

Minha mãe fez tudo por mim, meu pai, irmãos. Quando comecei a vir aqui, ainda 

não estava aposentado, meus irmãos ajudavam com um pouquinho, meus pais com 

outro pouco, aí eu vinha. Foram me ajudando, até eu conseguir minha aposentadoria 

no INSS, aí eu não precisava mais ficar dependendo deles.(...)” - João Temeroso 

 

“Elas são meu grande bem e esse era o meu medo. Delas não me aceitarem. Esses 

dias uma das filhas disse: Pai, o senhor quer ser feliz andando numa bicicleta ou ser 

feliz num carro zero? Aí tocou muito, Meu medo era perder tudo e não deixar nada 

de herança para elas. (...) Tem hora que eu pego as coisas pra resolver e vejo que 

minhas forças não dão mais, aí eu corro pra Jesus de novo resolver pra mim.” - José 

das Riquezas 
 

Maria Baixinha retrata em uma de suas falas a importância de uma outra rede de 

apoio que se tornou tão importante quanto a rede familiar: 

 

“O pior que é difícil. A gente fala assim, o que a família da gente não teve de base, 

a gente achou aqui. A gente entende o lado da família, por que a família não sabe 

lidar com a gente. Então falamos que ta certo o Caps. Nada é pra sempre, né ? Que 

nem eu falo, o filho nasce, não está no cordão umbilical ? Tem o primeiro 
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desligamento do cordão umbilical, depois eles vão crescer, ter sua própria vida e a 

gente vai ficando lá, no cantinho. Então é a mesma coisa o CAPS, é lógico que o 

filho da gente vai estar ali, a gente sempre vai estar perto. Penso a mesma coisa com 

o CAPS, na hora que a gente não souber lidar com a situação, nós vamos pedir 

socorro, mas a gente vai ter que desligar de pouquinho e pouquinho. Ninguém 

nasceu ali dentro (risos)” 
 

 

       Apesar do sofrimento entre viver e adoecer, percebe-se nas narrativas falas muito 

significativas em relação à importância que dão ao trabalho, como ser útil, ocupação do 

tempo, retorno financeiro, autonomia, o que dá credibilidade aos desejos latentes e pulsantes 

nos personagens. 

“O trabalho é muito importante. Ocupação do tempo, ser útil para alguém preenche 

você de uma tal maneira, que você nunca fica pensando bobeira e nem que o tempo 

não passa. Eu to ali na moto taxi, que nem vejo a hora passar, quando eu vejo já deu 

sete da noite(...) se encontrar uma ocupação que se realize, ser útil para alguém ou 

ganhando é muito importante também.” - José das Riquezas.  

“Trabalhar distrai a cabeça, trabalhando. Trabalhando posso ter uma casa, uma 

família, mas com esse dinheiro que eu recebo jamais vou ter uma família só com 

um salário.” - José da Esperança. 

“Pra mim significa muito, ter meu dinheirinho, sem precisar depender dos outros. 

No começo eu dependia dos outros para vir aqui, agora não preciso, tenho meu 

dinheiro, consegui o passe de circular.” - João Temeroso. 

 

O intuito é garantir o direito ao trabalho para essas pessoas. O processo 

habilitador começa a partir disso, como um ponto de partida e não de chegada. Este acesso ao 

trabalho não poderia ser para qualquer função, pois o sistema capitalista há muito tempo já 

delimitou que não há lugar para os loucos, senão nos manicômios, seguindo uma lógica 

excludente.  

Kinoshita (2001) conceitua autonomia como a capacidade do indivíduo em gerar 

normas e ordens para sua vida diante de qualquer situação que enfrente, deixando claro que 

nada tem a ver com o conceito de autossuficiência ou independência que são confundidos 

inúmeras vezes: 

“Trabalhar é tudo pra nós. Sem trabalho a gente não vive também. Sem trabalhar a 

gente não come, não bebe. Você tem que se esforçar e agora eu estou aqui no CAPS 

e surgiu uma nova oportunidade para mim, não de trabalhar financeiramente, mas 

eu consegui um curso pra fazer, não vai receber beneficio nada. Mas eu entendo 

nisso como uma experiência para mim.” - Zé Dentinho. 

“É vida, é liberdade, é poder, é tudo, tudo que você imagina de bom é o trabalho” - 

Maria da Conceição. 
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Os participantes entendem o trabalho como importante, mas acima de tudo já 

estão ultrapassando seus próprios limites, aliás, estão se redescobrindo. Quando Zé Dentinho 

coloca que surgiu uma nova oportunidade, visualiza como uma experiência e novas 

possibilidades. E até mesmo as conquistas que foram adquirindo como o passe de circular e 

seu próprio dinheiro, na fala de João Temeroso: 

“Não vou poder ficar aqui e depender de vocês o resto da vida. Eu agradeço tudo, 

mas tem hora que tem que tomar atitude, ver o que faz. Mas eu tenho vontade de 

voltar a trabalhar.” - João Temeroso. 

 

A fim de vislumbrar todas as possibilidades (desejos) apresentadas para um 

recomeço, talvez seja necessário ir além. As novas perspectivas de vida que ainda existem 

precisam ser um pouco mais estimuladas e incentivadas, pois o medo e a insegurança desse 

novo são naturais e se fazem presentes. Afinal, não se pode esquecer de que as macas do 

preconceito estão em toda sociedade. 

Dessa forma, é preciso buscar a reflexão as praticas de cuidado,de maneira a 

transformar as relações de convívio, saindo do “padrão normativo”, através de um renovar-se 

contínuo. 

“Consigo ficar longe das drogas, consegui mais tempo aqui no CAPS do que na 

minha vida inteira. Tem um lado bom, mas pensar em se infiltrar de novo na 

sociedade, tem aquele outro lado de pensar no que vão falar: ‘aquele ali é do 

CAPS’. Fico decaído já, não que tenho vergonha, mas eles tiram a gente, como se 

não tivesse capacidade.” - João Grandão. 

 

“Eu até tenho vontade, mas desde que tenha alguém em acompanhamento comigo, 

para me sentir mais seguro, tipo pessoas normais, como você. (...) Mas tomo 

medicamento eu já me sinto diferente, não sei explicar (...)”- João Grandão. 

 

 

João Grandão traz nestas expressões a atenção e o cuidado a que devem se ater. 

Simplesmente o fato de parar e refletir que não há no município nada que ele e os demais 

poderiam estar inseridos e ao mesmo tempo em acompanhamento com a equipe do CAPS II 

pode desencadear propostas para um novo projeto que pode envolver os profissionais e toda a 

rede do município em um projeto comum, para que esta reinserção aconteça gradualmente. 

Mas como? Impossível? Quem poderia estar envolvido? Queremos uma inserção de que 

forma? Eles querem, mas não se veem totalmente preparados para tal. 

O modelo a que se pretende atingir discute sobre inclusão, o real conceito de 

autonomia, bem como o poder contratual dos usuários, já abordado pelos autores citados no 
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capítulo I, principalmente por Saraceno (2001) e Kinoschita que defendem a ideia de uma 

“rede de negociações e troca” em que tenha maior participação dos usuários, favorecendo o 

fortalecimento natural desse processo de construção da autonomia. Esse processo de 

transformação e empoderamento traduz o que se tem de potencial para trabalhar com o 

usuário, e o desafio de atuar numa rede em que vários saberes diferentes estão tentando se 

intercruzar e se entender. 

Parece simples, mas no decorrer da pesquisa consegue-se visualizar, apesar de 

todos os recursos existentes na rede, que ainda não há aquela articulação bem sucedida entre 

todos os seus atores em uma mesma linha de raciocínio, estando em fase embrionária. 

O que há em comum entre os participantes são os novos interesses, mesmo que só 

o desejo de recomeçar, sem uma definição de caminho a seguir. É interessante analisar que 

cinco de nossos sujeitos da pesquisa, demonstraram o interesse pela área da culinária a partir 

de um curso que foi oferecido no município pelo SENAI para padeiro e confeiteiro. Além 

disso, surgiu também interesse pelas áreas da beleza (cabeleireiro) e do artesanato (bordado) 

aprendidos no CAPS como uma fonte complementadora de renda, bem como pelas atividades 

como cuidador de idosos, moto táxi, eletricidade residencial e construção.  

 

“Ah, trabalhar é uma coisa que... A gente trabalhando, a gente pensa, sonha com as 

coisas que você quer ter, você trabalhando, tem sonho. Não trabalhando, não tem 

nem como sonhar. Eu vivo um dia de cada vez. Sem sonhos.” - João Curioso. 

 

 

O incomum também aparece nas narrativas, como marcas negativas que algumas 

situações deixaram, sejam advindas pelo trabalho e/ou simplesmente dissabores da vida, 

conflitos familiares, o que os fazem não querer outra oportunidade, pelo menos não neste 

momento. 

“Não consigo mais me ver trabalhando, não passa na minha cabeça. Às vezes faço 

um curso, três, quatros dias, eu aprendo, sei que tenho facilidade de aprender, mas 

eu não consigo me ver naquilo lá, trabalhando. Minha cabeça não consegue ver eu 

mais trabalhando.” - Maria do Cabelo Negro. 

“(...) Eu teria que pensar, teria que pensar. Pensei comigo: Trabalhar de novo? E se 

não der certo de novo? Recomeçar tudo de novo? (....) Mas como diz minha mãe:  

Graças a Deus que a gente pode recomeçar (...) Acho que é medo do preconceito.” -  

Maria Serelepe. 

 

 Percebe-se que, ao mesmo tempo em que há a negativa, existe também a 

esperança de um recomeço, ainda que seja com inseguranças e receios. As histórias são 
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repletas de memórias, sendo que alguns trazem a lembrança do tempo em que trabalhavam e 

se sentiam fortes, potentes, reconhecidos, manifestando alegria ao relatarem as suas 

experiências, mas trazendo, em contrapartida, a tristeza de um tempo que se foi, sentindo 

poucas esperanças de recomeço. 

É importante compreender o sentido do homem como um ser social, sujeito de 

suas ações e principalmente de sua saúde. As relações sociais estão interligadas no sujeito, 

como constante interjogo entre a práxis. Pensando na prática profissional, houve o 

comprometimento em conhecer e atender as reais necessidades de saúde da população, sendo 

muitas vezes ignorada a ação transformadora desse sujeito, que é reduzido apenas a portador 

de doença (REVIÉRE, 1986). 

Kinker (2011) acrescenta que as transformações devem ocorrer nos contextos de 

trabalho e no próprio mercado, fazendo surgir novos cenários acolhedores e desafiadores.  

Propõe-se, então, novas formas e valores, projetos coletivos de trabalho como 

alternativa substitutiva às formas alienantes de inserção no mercado de trabalho que só 

reproduz o aprisionamento e empobrecimento do homem em torno da mercadoria. 

Tal proposta vai de encontro a perspectiva desta pesquisa, em que o usuário, a 

partir de seus relatos que expressam desejos e sonhos, pode ter o poder de reinserção e novos 

sentidos para a própria vida. Eis o grande desafio para a rede substitutiva de São João da Boa 

Vista, incluindo o poder público municipal, todos os atores da rede municipal devem estar 

envolvidos para que haja uma ação mais concreta e efetiva.  

Uma possível resposta para o desafio da rede substitutiva de saúde mental, de 

acordo com a proposta do Ministério da Saúde é a inclusão da proposta da economia solidária 

no município. A partir das narrativas o potencial de cada participante ficou bastante 

evidenciado, bastando ser incentivada com medidas tomadas pelas três esferas de governo, 

com um olhar mais profundo e direcionado para a política pública de saúde mental.  
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7. Considerações Finais – “Colcha de Retalho” 

 

O percurso de toda pesquisa permeou o campo da saúde mental onde os saberes 

mais ricos e imagináveis puderam ser potencializados por meio da escuta e da construção das 

narrativas. Antes mesmo do aprofundamento na coleta de dados, a dedicação do estudo sob o 

referencial teórico durante todo o processo da dissertação foi enriquecedor, pois o 

conhecimento acerca do tema era inicialmente superficial. 

Com efeito, havia apenas uma “chama acesa” de curiosidade e vontade de 

pesquisar mais profundamente a temática do trabalho e sua possível reinserção prática. Na 

sequência, foi surgindo a ideia da construção das narrativas, a fim de se conhecer as 

experiências de vida e de trabalho dos usuários do CAPS II de São João da Boa Vista/SP. 

É muito delicada a arte de “costurar”, de saber alinhavar todos os pontos e 

“retalhos” das histórias, recortando ali, costurando aqui, com o intuito de transformar aquele 

pedaço de pano, no presente caso, aqueles trechos das histórias em uma linda colcha de 

retalhos, que unidos formam uma história recheada de acontecimentos, afetos, angústias, 

desafios e transformações internas. 

Na tentativa de responder a alguns anseios, os participantes foram convidados a 

conhecer a devolutiva da pesquisa que, na verdade, são os resultados expressos de cada 

história, do “grande alinhavo”, com a finalidade de participar da retrospectiva em forma de 

produto do estudo de maneira mais afetiva. “Histórias, nossas, Histórias” expressa vida, 

sonhos, raízes, sofrimento e vontades. Foi objeto de encontros, dividindo os participantes em 

duas turmas a partir de uma roda de conversa mais acolhedora, em um espaço diferenciado do 

qual já estão acostumados (CAPS) para fazer a devolutiva. Foram contadas as narrativas e o 

resultado, sendo aberto um espaço para discussão e reencontro com sua história de vida 

particular. 

Os 14 participantes foram convidados a participar da roda de conversa, sendo que 

09 compareceram ao encontro com café da tarde, o qual foi dividido em dois dias.   

Conforme cada história era contada os participantes iam se identificando com seu 

próprio relato sem seu próprio nome fosse mencionado. O mais interessante eram as 

expressões únicas de cada um, com um sorriso, uma risada, um olhar atento e curioso, às 

vezes até um olhar disfarçado.  
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Foram utilizados um gravador e um escriba para registrar o momento da 

devolutiva, momento em que os participantes também puderam expor o que mais chamou a 

atenção em cada história e o escriba tentou captar através das palavras e dos sentimentos que 

foram emergindo ao escutarem a própria história. 

 

 Encontro 1 – “Lembranças da Colcha de Retalhos” 

 

Foi realizada a roda de conversa com as recordações trazidas pela leitura das 

narrativas. Estavam presentes: João Grandão, Maria do Cabelo Negro, Maria Bonita, João 

Temeroso, João Curioso, Maria dos Olhos Verdes e dois auxiliares para o encontro. 

Todos ouviram bem atentos e logo foram aparecendo as identificações com cada 

história. João Grandão trouxe como fato marcante das internações o choque na cabeça. Maria 

Bonita, por sua vez, contou que a internação foi boa para ela e que voltou a trabalhar com o 

irmão no salão de beleza, respeitando seu ritmo. Os colegas apontaram que na história de 

João Temeroso o que mais marcou foi o apoio da família no tratamento. Maria do Cabelo 

Negro também teve apoio da família, dizendo que nunca deixaram que fosse internada. João 

Curioso acredita que a internação era como um refúgio para eles e, às vezes, até um vicio. 

Maria do Cabelo Negro se identificou com sua história e contou em terceira pessoa que ainda 

não encontrou seu lugar, e que sente muita tristeza e sofrimento. Maria dos Olhos Verdes 

trabalhou por mais de quinze anos e gostava muito do que fazia. Ao falar de trabalho, João 

Curioso falou que a cabeça não ajuda mais. O grupo começou a falar a respeito das mudanças 

no período de um ano, desde que participaram da pesquisa, inclusive mudanças que 

aconteceram no CAPS e as que não foram do agrado de todos. Maria Bonita contou que 

parou de fumar, começou a namorar, voltou a trabalhar e emagreceu. A sensação de 

relembrar a própria história trouxe alegria e emoção para uns e um pouco de tristeza para 

outros. João Curioso já não gostou muito, não gosta das coisas da vida real, prefere esquecer 

o passado com seu jeito engraçado de brincar e distrair as pessoas. Maria Bonita aproveitou a 

oportunidade e compartilhou com a turma um desabafo da infância em relação ao seu pai. 

Todos se aplaudiram e se confraternizaram com um café da tarde especial. 
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Encontro 2- “Lembranças da Colcha de Retalhos” 

 

Foi realizada nova roda de conversa com as recordações trazidas pela leitura das 

narrativas. Estavam presentes: José Dentinho, José das Riquezas, Maria Serelepe e dois 

auxiliares para o encontro. 

Todos ouviram bem atentos e logo foram aparecendo as identificações pessoais 

com cada história. As experiências de vida e trabalho foram intituladas por José das Riquezas 

como “Novela da Vida Real”, sendo que logo já se identificou e os próprios colegas 

apontaram que o que mais chamou a atenção foi que só pensava em trabalho e que queria 

testar Deus, momento em que logo rebateu dizendo que Deus não quer saber de prova e sim 

de fé.  

Os participantes comentaram a respeito das interrupções do trabalho por motivo 

da doença.   

Maria Serelepe sempre teve o apoio da mãe e trouxe novidades para turma, 

contou que está bem, que irá começar a trabalhar num salão de beleza como auxiliar da 

cabeleireira e está muito feliz com essa oportunidade de trabalho.  

José Dentinho, que está mais para um José Risonho, teve uma crise de riso ao 

iniciar a contar sua história, contagiando a todos em uma gargalhada geral. Contou que 

acredita que também teve mudanças, só que mais para o lado espiritual.  

Ao escutarem a própria história, definiram como emocionante, deixando-os com 

o coração disparado e frio na barriga. 

 José das Riquezas finalizou dizendo que todos são verdadeiros protagonistas. 

Todos se aplaudiram e confraternizaram com o café da tarde especial. 

O “como fazer” foi um grande desafio, e enquanto profissional do serviço 

naquela época, o fato de poder pesquisar mais profundamente foi o que mais motivou tal 

estudo.  Foi muito importante e válido tanto profissionalmente quanto pessoalmente, 

principalmente por ter se dedicado a uma pesquisa que é do próprio campo de atuação.  

No entanto, como “nem tudo são flores”, no decorrer da pesquisa as mudanças de 

atividade profissional para a pesquisadora também foram surgindo, mas não a impediu de 

finalizar a pesquisa, restando as tarefas mais árduas de análise e discussão.  

Destaque-se que, após achar o “fio condutor de alinhavo” de toda a discussão, o 

resultado parece satisfatório, mas ainda não concluído, visto que não há um “ponto final”, 

apenas uma alavanca de estímulo, o qual deve ser contínuo. 



115 
 

 
 

Ressalte-se, ainda, que o fato de ter esse momento da devolutiva aos participantes 

também possibilitou à pesquisadora um feedback da pesquisa, com algumas impressões que 

surgiram, como a aproximação afetiva e uma saudosa lembrança de momentos agradáveis de 

animação e descontração. 

Para finalizar todo o processo, pretende-se organizar um segundo momento de  

devolutiva para os profissionais do serviço, rede e demais usuários do CAPS II na forma de 

Seminários e/ou Assembleias no próprio CAPS. 
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APENDICE A - Redescobrindo a Rede Socioassistencial 

 

 Departamento Municipal da Assistência Social: 

1)  Serviço de Proteção Social Básica: A proteção social básica opera por meio de 

atenção à família, seus membros e indivíduos mais vulneráveis, tendo como unidade 

de medida a família referenciada em razão da metodologia de fortalecimento do 

convívio familiar, desenvolvimento de qualidade de vida na comunidade e no 

território onde vive. Há 02 Centros de Proteção Básica (Central Ampliada e Rural; 

Santo Antonio) e 02 CRAS – Centro de Referência da Assistência Social (Jd. Nova 

Republica e Recanto Jaguari). Serviços oferecidos: Programa de atenção Integral à 

família: trabalho socioeducativo com oficina de reflexão, oficina de convivência, 

ginástica para adultos e grupo de idosos. 

.  

2)  Serviço de Proteção Social Especial: caracteriza-se pela proteção a indivíduos e 

grupos em situação de alta vulnerabilidade, risco pessoal e social, excluídos das 

políticas sociais, das oportunidades de acesso ao trabalho e dos bens e serviços 

produzidos pela sociedade, bem como das formas de sociabilidade familiar, 

comunitária e societária. Há 01 CREAS – Centro de Referência Especializado da 

Assistência Social (Bairro Pratinha). Serviços oferecidos: prestação de atendimento 

especializado à família e indivíduo que se encontrem em situação de risco pessoal e 

social ou violação de direitos, onde os vínculos estão quase rompidos ou já foram 

totalmente rompidos; Programa de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida; 

acompanhamento a idosos e pessoas com deficiência; 

 

3)  Habitação: Tem por objetivo o atendimento integral à família, objetivando a inclusão 

social por meio do acesso à política pública habitacional. Serviços oferecidos: todo 

processo social para implementação e aquisição de casas populares e 

acompanhamento dos munícipes pré e pós moradia. População atendida: geral. 
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 Atendimento à Criança e ao Adolescente 

 

1) AEHA – Associação de Educação do Homem de Amanhã de São João da Boa Vista 

(Bairro: São Lázaro). Serviços oferecidos: “Projeto Pequeno Artesão Sócio 

Educativo”- 12 e 13 anos; “Projeto Pequeno Artesão Iniciação Profissional”- 14 a 16 

anos; “Criança Cidadã”, nos bairros Santo Antônio, Jardim Ipê, Durval Nicolau - 07 a 

11 anos e 11 meses. População atendida: crianças e adolescentes, de ambos os sexos, 

de família baixa renda – 12 a 15 anos e 11 meses. 

 

2) CAACCH – Centro de Atendimento ao adolescente e à criança com Câncer 

Humanismo (Bairro: Centro). Serviços oferecidos: atendimento bio-psicossocial, 

transporte para hospitais de referência, atividades lúdicas, acompanhamentos social, 

pedagógico, nutricional e psicológico, doação de remédios e cestas básicas. População 

atendida: crianças e adolescentes portadores de câncer e hemopatias.  

 

3) CAMID – Casa de Apoio ao Menor Irmã Dulce (Jardim Nova São João) 

População atendida: crianças e adolescentes em regime de acolhimento encaminhadas pelo 

Juiz da Infância e da Juventude e Conselho Tutelar. 

 

4) CAS –  Centro de Assistência Social Perpetuo Socorro (Vila Gomes) 

Serviços oferecidos: Projeto SOS FAMÍLIA: trabalho social com famílias em situação de 

vulnerabilidade. Atuam na prevenção e ruptura de vínculos. Projeto SEMEAR: atendimento 

às crianças de 06 a 15 anos em períodos diferentes da escola. Desenvolvem oficinas de 

música, capoeira, atividade física, recreação, oficina de boxe, horta, grupos de psicologia e 

projeto com Idosos. 

 

5) Casa da Criança (Centro). Serviços oferecidos: proporcionar alimentação adequada, 

procurar estimular o desenvolvimento psicopedagógico, proporcionar reforço escolar 

para melhor desempenho, desenvolver hábitos higiênicos e outras atividades 
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educacionais. População atendida: crianças na faixa etária de 4 meses a 15 anos e 11 

meses. 

 

6) CEAC – Centro de Apoio à Criança e Adolescente  (Centro). População atendida: 

crianças e adolescentes em regime de acolhimento encaminhadas pelo Poder 

Judiciário e Conselho Tutelar. 

 

7) Conselho Tutelar (Centro) Serviços oferecidos: Zelar pelo cumprimento dos direitos 

da criança e do adolescente e com potencial de contribuir para mudanças no 

atendimento à infância e adolescência. O conselho tutelar deve ser acionado sempre 

que se perceba ameaça ou violação aos direitos da criança ou do adolescente, por 

exemplo, em caso de violência física ou psicológica. População atendida: Crianças, 

adolescentes, pais e responsáveis. 

 

8) Lar Pequeno Vicente (Jd. Nova República). População atendida: Atendimento a 

crianças e adolescentes através de programa de contra turno escolar  

 

9) Projeto Casulo: Centro de Atenção à Aprendizagem e ao Comportamento Infantil 

(Vila Conrado). Objetivo: Atendimento a crianças com queixas escolares relacionadas 

às dificuldades de aprendizagem e/ou problemas de comportamento, cujo impacto 

impede a adaptação da criança no ambiente escolar, nas relações interpessoais, no 

próprio processo de aprendizagem, priorizando as que são carentes de recursos 

financeiros. Faixa etária de 05 a 14 anos. 

 

10) CIEE – Centro de Integração Empresa Escola ( Centro). Serviços oferecidos: Estágio 

aprendiz (s/ vínculo) até os 16 anos - 6h/dia, recebe bolsa auxílio e auxílio transporte (valores 

estipulados pelas empresas) e Aprendiz: ensino fundamental, 14 a 24 anos (registrado). 

População atendida: adolescentes e adultos até 24 anos. 

 

 Atendimento ao Idoso 

 

 

1) 03 Centros de Convivência do Idoso: MORADA DONA BELOCA (Bairro Pratinha); 

MORADA JOSÉ PERES CASTELHANO (Jd. Nova República); MORADA ONOFRE 
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INOCENTINI (Solário do Mantiqueira). Serviços oferecidos: moradia a idosos com idade 

acima de 60 anos, em situação de vulnerabilidade e que sejam independentes. Integra a 

política municipal. 

 

2) Centro de Integração do Idoso (Bairro do Rosário): 

Serviços oferecidos: desenvolvimento de atividades planejadas e sistematizadas que 

possibilitem a melhoria do seu convívio com a família e a comunidade, de segunda a sexta-

feira. 

 

3) Lar São Vicente de Paulo (Vila Conrado):  

População atendida: acolhimento ao idoso com idade acima de 60 anos em regime fechado, 

mediante pagamento mensal.  

 

4) Lar Vicentino São José (Santo Antônio): 

População atendida: acolhimento ao idoso com idade acima de 60 anos; casas 

individuais. 

 

 Entidades Assistenciais e Religiosas 

 

1) CMAS – Conselho Municipal da Assistência Social (Centro); 

 

2) Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paulo (Vicentinos) 

Serviços oferecidos: É uma entidade Administrativa e Assistencial. Existem 19 conferências 

com nome dos santos, divididos por território nos bairros. Prestam assistência material às 

famílias em situação de vulnerabilidade. Realizam visitas, auxílio com cesta básica, doação 

de roupas e remédios, pagamento de uma conta de água ou luz. A solicitação é feita no 

Conselho Central e encaminhada para Conferência do bairro para visita domiciliar. População 

atendida: população geral. 

 

3) Grupo da Fraternidade “IRMÃOS JOSEPH” /LAR MEIMEI/ LAR IRMÃ LEONOR 

(Vila 1.º de maio): 

Serviços oferecidos: 

- Núcleo Irmã Leonor – atendimentos a idosos, com moradia; 

- Casa da Sopa – atendimento a adultos e crianças carentes; 
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- Lar Meimei – Creche com atendimento a 94 crianças de seis meses até a idade pré-escolar; 

e 

- Cestas básicas. 

 

 Departamento de Saúde 

 

1) Coordenadoria de Enfermagem – Departamento de Saúde 

Serviços realizados: coordenar, avaliar, e controlar as atividades relativas ao serviço de 

enfermagem da rede pública municipal. Outras atribuições da coordenação são: representar o 

Departamento no Conselho Municipal de Saúde, participar do processo de seleção de 

funcionários contratados e também, em parceria com o Serviço de Pessoal, participar da 

avaliação dos novos funcionários da área técnica. 

 

2)  Coordenadoria de Programas de Saúde – Departamento de Saúde:  

Serviços oferecidos: propor, implementar, capacitar, avaliar e supervisionar os programas 

desenvolvidos pela rede pública de saúde municipal, estadual e federal. 

 

3)  Ambulatório de Saúde Mental (Centro): 

População atendida: todos os moradores de São João da Boa Vista: crianças, adolescentes ou 

adultos com sofrimento psíquico leve ou moderados/instáveis (depressão, ansiedade, TOC, 

fobia, retardo mental, demência, dependência alcóolica e drogas de uso abusivo, dependência 

de benzodiazepínicos, “calmantes”, psicoses, bipolaridade, psicopatias).  

Serviços oferecidos: atendimento médico psiquiátrico e psicológico. 

 

4) AME – Atendimento Médico Especializado (Centro): Especialidades 

médicas:- cardiologia, dermatologia, gastro, obstetra, ortopedia, urologia, neurologia, 

oftalmologia, cirurgia vascular, endoscopia/ ultrassom/ ecocardiograma, otorrino, 

pneumologia, reumatologia, urologia, acupuntura, endócrino, masto. Especialidades 

não médicas: Serviço Social, Psicologia, Fisioterapia. 

 

5) CAPS II – Centro de Atenção Psicossocial (Vila Valentim):  

População atendida: Pessoas que apresentam intenso sofrimento psíquico 

impossibilitadas de viver e realizar seus projetos de vidas. Principalmente pessoas 
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com transtornos mentais graves e persistentes, psicoses e neuroses graves, cuja 

severidade e/ou persistência justifiquem sua permanência para um cuidado intensivo, 

comunitário, personalizado e promotor de vida. 

 

6) CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e outras Drogas (Vila Brasil) 

População atendida: Pessoas que apresentam uso abusivo de álcool e outras drogas. 

Adolescentes e adultos; 

 

7) CCZ – Centro de Controle de Zoonoses – ENF. CARMEM L. PAIONE (Vila Rica) 

Serviços oferecidos: Executa atividades relacionadas à promoção e à prevenção da saúde, 

evitando e controlando as doenças, agravos e incômodos relacionados aos animais e ao meio 

ambiente. Desenvolve diversos programas e ações, tais como: controle de vetores; controle da 

raiva e outras doenças, controle das populações de cães e gatos, controle de pragas urbanas e 

animais peçonhentos, programa de adoção e castração (em parceria com a USPA), registro 

geral de animais de estimação (RGA), recolhimento de animais domésticos e silvestres em 

situação de risco, orientação e fiscalização sanitária. 

 

8) Centro de Especialidades DR. JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO COSTA (Jardim 

Santa Rita) 

Especialidades médicas: Cardiologia, Gastrocirurgia, Oftalmologia, Nefrologia, Doença 

Respiratória da Infância, Neuroclínica, Tisiologia, Dermatologia, Ortopedia e Gastroclínica. 

Especialidades não médicas: Enfermeiro, Fonoaudiologia e Nutrição. 

População atendida: Todos os bairros de São João e região. 

Referencia regional: Aguaí, Águas da Prata, Espírito Santo do Pinhal, São Sebastião da 

Grama, Santo Antônio do Jardim, Santa Cruz das Palmeiras, Tambaú e Vargem Grande do 

Sul.  

 

9) CEO – Centro de Especialidades Odontológicas DR. PALMYRO FERRANTI 

(Centro) 

Especialidades odontológicas: Endodontia (canal), Ortodontia Preventiva Periodontia, 

Odontopediatria, Cirurgia Oral Menor e Prótese.  

 

10) CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - DR. FRANCISCO 

MARINGOLO (Vila Conrado)  
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Especialidades médicas: Medicina do Trabalho; Especialidades não médicas: Enfermeiro, 

Fisioterapia, Psicologia, Engenharia de Segurança do Trabalho, Técnico de Segurança do 

Trabalho. Serviços oferecidos: Unidade Especializada na retaguarda e orientação técnica para 

as ações de saúde do trabalhador no SUS. Referencia regional: Aguaí, Águas da Prata, 

Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Itapira, Itobi, 

Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antônio do Jardim, São 

José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul. 

 

11) Direção Regional de Saúde DIR XX de São João da Boa Vista (Centro)  

Serviços oferecidos: processos de medicação de auto custo e processo judicial de medicação. 

 

12) NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Vila Valentim):  

Especialidades não médicas: Assistente Social, Educadora Física, Fisioterapeuta, 

Fonoaudióloga, Nutricionista, Psicóloga, e Farmacêutica. Os funcionários são todos 

contratados por uma empresa terceirizada.  

Ações desenvolvidas: Elabora e executa projetos terapêuticos individuais e coletivos em 

conjunto com as equipes de ESF, capacita as equipes e seus parceiros, articula a rede de 

serviços, atendimento compartilhado com outras especialidades, elabora material educativo, 

promove controle social, atendimento individual dos usuários, quando necessário, e apoio à 

gestão. População atendida: Usuários e funcionários das equipes dos ESF. 

 

13)  Setor de Transporte (Departamento de Saúde)  

Serviços Oferecidos: Liberação de passagem de ônibus fretado da saúde para tratamento 

em Divinolândia, Campinas, Casa Branca, Mococa e Mogi Guaçu, mediante 

agendamento; Agendamento de van e ambulância para tratamento em São Paulo e 

Ribeirão Preto.  

Esporádico: Jaú, Limeira, Mogi Mirim, Santa Bárbara; 

Cadastro de atendimento ao público que utiliza o transporte-paciente de hemodiálise (IDR 

e Santa Casa), fisioterapia (UNIFAE e Santa Casa); Levam o paciente para fazer curativo 

na unidade quando o paciente não tem condições de ir sozinho, é agendado pela própria 

Unidade de Saúde; Levam paciente para internação psiquiátrica em Mococa (CAPS); 

Espírito Santo do Pinhal (Bezerra de Menezes) e Itapira – por solicitação do Pronto 

Socorro e do CAPS. Outrossim, solicitação de alta; acompanhamento em visita 
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domiciliar, solicitado pelas unidades de saúde (UBS, ESF e CAPS) com Gisele; viagem 

para cursos e congressos acompanhando os funcionários; viagem de coleta de exame para 

Campinas e São Paulo; 

 

14) Unidade Básica de Saúde (UBS):  No município há 05 UBS, todos funcionários 

públicos municipais que atendem a população por bairro e proximidades. UBS - Bairro 

Alegre; UBS - Bairro Pedregulho; UBS - Jardim São Paulo; UBS - Vila Conrado. 

15) Programa de Saúde da Família (PSF) ou Estratégia de Saúde da Família (ESF): no 

município há 07 ESFs, todos os funcionários são contratados por uma empresa terceirizada.  

ESF - Bairro Durval Nicolau; ESF - Bairro Recanto Jaguari; ESF- Bairro Maestro Mourão; 

ESF- Jardim Progresso; ESF- Bairro Jardim Ypê; ESF- Bairro Santo Antônio; ESF – Vila 

Valentim. 

 

 Associação e Organização Não Gorvenamental 

 

1) 05 AA –Alcoólatra Anônimo / NA- Narcótico Anônimo  

      

2) ABRAPEC –  Associação Brasileira de Pessoas com Câncer (Centro) 

Organização não governamental sem fins lucrativos que oferece apoio social terapêutico na 

área da saúde às pessoas acometidas de câncer em situação de vulnerabilidade social, 

incluindo atendimento aos familiares.  

População atendida: apoio biopsicossocial às pessoas adultas e idosas com câncer, bem como 

seus familiares, proporcionando melhor qualidade de vida para o enfrentamento da doença, 

focando sempre o ser humano. 

 

3) APPD – Associação de Pessoas com Deficiência “São Francisco de Assis”  (Jardim 

Nova São João) 

Serviços oferecidos: psicologia, fonaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia.  

População atendida: Atendimento à pessoa com deficiência física, adultos e crianças até 12 

anos com TDAH (déficit de atenção). 

 

4) ASPA – Associação Sanjoanense de Prevenção da Aids (Jardim Progresso) 

Serviços oferecidos: acolhimento, encaminhamento, doação de medicamentos, cestas 

básicas, promoção da cidadania, distribuição de preservativos, informação sobre 
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patologias e projeto educacional de prevenção em parceria com o ambulatório 

municipal de saúde.  

População atendida: portadores de HIV e DSTs de São João da Boa Vista e região. 

 

5)  PROJETO FENIX- Associação Filantrópica Assistencial Cristiano Osório de Oliveira 

Filho 

Serviços oferecidos: atendimento em regime fechado – vagas sociais. 

População atendida: pessoas em uso abusivo de álcool e outras drogas. 

 

6)  MENTES BRILHANTES - Associação de Usuários, Familiares, Amigos e 

Profissionais da Saúde Mental (Centro)  

Objetivo: apoio aos serviços de saúde mental, usuários e familiares da saúde mental; 

reunião mensal. 

 

7)  AVAPED – Associação de Valorização e promoção das Pessoas com Deficiência 

(Vila Conceição)  

Serviços oferecidos: atendimentos e  transporte  à pessoa com deficiência 

(cadeirantes) e pessoas com severa dificuldade de locomoção. 

 

8)  Centro de Recuperação Luz para Vida (Jardim Boa Vista)  

Serviços oferecidos: internação em comunidade terapêutica. 

População atendida: atendimento da população que faz uso abusivo de álcool e outras 

drogas. 

 

09) Hospital Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros.  

 

10) Hospital Unimed Leste Paulista. 

 

11) Hospital IDR- Hemodiálise. 

 

12)PREVENT “ MAIS SAÚDE” (plano particular)  

Serviços oferecidos: atendimento em grupos, com profissionais da área da psicologia, 
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nutrição, enfermagem e educação física mediante o encaminhamento de algum médico de 

qualquer especialidade. 

 

 Educação 

 

1) APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Santo Antônio) 

Serviços oferecidos: artes, dança, brinquedoteca, clube de mães, educação física, 

escolaridade, estimulação precoce, informática, marcenaria, múltiplos, horta, jardim 

sensorial e oficinas pedagógicas. 

População atendida: portadoras de deficiência mental associada, ou não, à deficiência 

múltipla, crianças a partir de um mês de vida, sem limite de idade e de ambos os sexos. 

 

2) Diretoria de Ensino - Região de São João da Boa Vista (Centro)  

Serviços oferecidos: assessoria pedagógica, administrativa, patrimonial, financeira e 

de pessoal. Coordena os estudos de demanda escolar dos quinze municípios, analisa e 

autoriza a abertura de novas escolas e cursos da rede particular de ensino. 

Supervisiona a ação educativa desenvolvida nas redes particulares, municipais e 

estadual dos municípios que compõem a região. Promove a capacitação em serviços, 

dos professores da rede estadual. População atendida: professores, diretores e 

funcionários, visando atender integralmente o aluno. No município de São João da 

Boa Vista há 13 escolas estaduais. 

 

3) Departamento Municipal de Educação (Vila Conrado)  

Serviços oferecidos: assessoria pedagógica, administrativa, patrimonial, financeira e 

de pessoal. Coordena os estudos de demanda escolar das 26 escolas municipais, desde 

a educação infantil até o ensino fundamental. Contam com o apoio de três técnicas de 

psicologia que acompanham as unidades escolares em conjunto com os profissionais 

da escola e da rede socioassistencial do município. 

 

4) Universidades: 

IF/SP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus São João 

da Boa Vista; 

UNIFAE – Universidade de Administração e Economia; e 
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UNIFEOB – Centro Universitário da Fundação de Ensino Octavio Bastos – Campus I e II. 

 

 Esporte 

 

Departamento Municipal de Esporte (Bairro do Rosário): atua com atividades esportivas em 

alguns bairros na cidades por meio do: 

CIC – Centro de Integração Comunitária (Bairro do Rosário) 

Serviços oferecidos: hidroginástica, natação, judô e ginástica, futebol, campo para 

caminhada, jogos e outras atividades. População atendida: população em geral; 

CSU – Centro Social Urbano (Bairro D.E.R.)  

Serviços oferecidos: Ginástica estética; Ginástica estética para 3ª idade; Dança para crianças; 

Dança de salão para adulto; Ginástica adulto; Vôlei; Basquete; Futebol; Natação; 

Hidroginástica; 

CSU – Centro Social Urbano (Bairro Durval Nicolau) 

Serviços oferecidos:  atividades esportivas. 

 

 Cultura 

1) Departamento Municipal de Cultura 

Serviços oferecidos: Eventos Culturais; Escola de Iniciação Musical “Geraldo Filme” 

com aulas de percussão, teclado, violão, sopro, violino, violoncelo, contrabaixo 

acústico e coral. População atendida: jovens e adultos; 

 

2) AMITE – Associação de Amigos do Teatro Municipal de São João da Boa Vista  

Serviços oferecidos: produção de espetáculos de teatro, dança, música, solenidades, palestras, 

cursos, seminários, oficinas, locação do espaço, sala de cinema com o Cineclube Beloca (toda 

terça-feira às 20h00min); 

 

3) Biblioteca Municipal Patrícia Galvão – PAGÚ 

Serviços oferecidos: acesso gratuito aos livros; 

 

4) Museu Municipal de São João da Boa Vista  

Serviços oferecidos: exposição de arte e cultura de São João da Boa Vista. 
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5) Oficina Cultural Guiomar Novaes:  

Serviços oferecidos: oficinas diversas (audiovisual, workshop, fotografia, moda, 

música, teatro, filmes). População atendida: jovens e adultos. 

 

 Outros 

 

1) COOPERMAX – Cooperativa de Prestação de Serviços e Produção de Materiais 

Recicláveis  (Distrito Industrial). Serviços oferecidos: coleta seletiva no município. 

 

     2) GALENO - Escola Profissionalizante   

Horário de atendimento: Segunda à Sexta-feira das 13h00min às 23h00min e aos sábados das 

08h30min às 11h30min. 

Serviços oferecidos: curso técnico em Farmácia; instrumentação cirúrgica; técnico em 

Nutrição; cabeleireiro completo; técnico em Análises Clínicas; técnico em radiologia; 

depilação; técnico em enfermagem; técnico em segurança do trabalho; manicure e pedicure; 

auxiliar de enfermagem; maquiagem; técnico em vigilância em saúde. População atendida: a 

população pode cortar o cabelo, fazer as unhas gratuitamente, servindo como modelos para os 

futuros profissionais da área. 

 

    3) CURUPIRA – Grupo de Escoteiros (Centro) 

Horário de atendimento: aos sábados das 8h30min às 11h30min. 

Serviços oferecidos: campanha do agasalho, campanha do alimento, limpeza e conservação 

do meio ambiente, participação em atividades cívicas, entre outras. 

População atendida: faixa etária de 7 a 21 anos. 

 

4) ARTES INSANES – Grupo de Teatro (Bairro São Lazaro) 

Serviços oferecidos: dança, teatro, animação, circo, trabalho social, apresentações, pintura 

facial, ensaios.  

Projeto Cara Limpinha: trabalho de conscientização contra o uso de drogas, atingindo 

crianças e familiares. Geralmente divulgam na comunidade, nos bairros, levam biblioteca 

móvel com uma contadora de histórias (Rosângela). 
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5) Grupo União e Mudança – Promoção de Eventos Afro Brasileiros 

Serviços oferecidos: realizam atividades folclóricas voltadas para cultura afro-brasileira. 

 

 

6)INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social (Bairro São Lázaro) 

Serviços oferecidos: assistência previdenciária, auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-

maternidade, benefício assistencial à pessoa idosa ou portadora de deficiência. 

População atendida: vínculo de segurado ou com comprovação de miserabilidade. 

 

7) Integração Social Protea ( Jardim Bela Vista) 

Horário de atendimento: Terças e Quintas das 13h30min às 15h30min 

Serviços oferecidos: semana de consciência negra, dia da mulher, 13 de maio, folclore e os 

negros. 

 

8) 03 Lojas Maçônicas no Município 

 

9) OAB – Ordem dos Advogados do Brasil 

Serviços oferecidos: assistência jurídica gratuita à população de baixa renda 

 

10) PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador 

Serviços oferecidos: cadastro para vaga de emprego, tirar a carteira de trabalho. 

 

11) PROCON  

Serviços oferecidos: atendimento aos direitos do consumidor 

 

12)SENAI- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

Missão: Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de 

tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria brasileira. 

 

13) SINDICATO RURAL 

Serviços Oferecidos: cursos profissionalizantes na área artesanal e rural. 
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APÊNDICE B - Roteiro para Entrevista Semi-Estruturada 

 

1. Como era a vida no período anterior à doença? 

2. Em um comparativo, como se sentia quando trabalhava e depois quando se 

deparou com algumas incapacidades. Como foi o processo? 

3. É aposentado ou recebe algum benefício? Desde quando? 

4. Relate de fatos ou situações mais marcantes. 

5. Havia preconceito das pessoas? Se sim, como se sentia? 

6. O que trabalhar significa para você? 

7.  Você acredita que pode voltar a trabalhar? Tem esse desejo? 

8. Quais são os medos e/ou desejos quando se fala em inclusão no trabalho 

novamente? 
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ANEXO A- RAPS-  PORTARIA Nº 3.088, DE 23 DE 

DEZEMBRO DE 2011 

 

 
 

Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe 

conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e 

Considerando a Lei No- 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências; 

Considerando a Lei No- 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 

as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes; 

Considerando a Lei No- 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre 

a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde; 

Considerando as determinações da Lei No- 10.216, de 6 de abril de 2001, 

que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo assistencial em saúde mental; 

Considerando Lei No- 10.708, de 31 de julho de 2003, que institui o auxílio-

reabilitação psicossocial para pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de 

internações. 

Considerando o Decreto No- 7179, de 20 de maio de 2010, que institui o 

Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas; 

Considerando as disposições contidas no Decreto No- 7508, de 28 de junho 

de 2011, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação Interfederativa; 

Considerando a Política Nacional a Atenção Integral a Usuários de Álcool e 

outras Drogas, publicada em 2003; 

Considerando a Portaria GM/MS No- 336, 19 de fevereiro de 2002, que 

regulamenta o  funcionamento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); 
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Considerando a Portaria GM/MS No- 816, de 30 de abril de 2002, que 

instituiu, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Programa Nacional de Atenção 

Comunitária Integrada a Usuários de Álcool e outras Drogas; 

Considerando as diretrizes previstas na Portaria GM/MS No- 1190, 4 de 

junho de 2009, que institui Plano Emergencial de ampliação do Acesso ao Tratamento e 

Prevenção em Álcool e outras Drogas (PEAD); 

Considerando a Portaria GM/MS No- 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que 

estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS); 

Considerando a Portaria GM/MS, No- 1.600, de 7 de julho de 2011, que 

reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às 

Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS); 

Considerando Portaria GM/MS No- 2.488, de 21 de outubro de 2011, que 

aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e 

normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) 

e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS); 

Considerando as recomendações do Relatório Final da IV Conferência 

Nacional de Saúde Mental Intersetorial, realizada em 2010; 

Considerando a necessidade de que o SUS ofereça uma rede de serviços de 

saúde mental integrada, articulada e efetiva nos diferentes pontos de atenção para atender 

as pessoas com demandas decorrentes do consumo de álcool, crack e outras drogas; e  

Considerando a necessidade de ampliar e diversificar os serviços do Sistema 

Único de Saúde (SUS) para a atenção às pessoas com necessidades decorrentes do 

consumo de álcool, crack e outras drogas e suas famílias, resolve: 

Art. 1º Instituir a Rede de Atenção Psicossocial com a criação, ampliação e 

articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno 

mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Art. 2º Constituem-se diretrizes para o funcionamento da Rede de Atenção 

Psicossocial: 

I - Respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das 

pessoas;  

II - Promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde; 
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III - Combate a estigmas e preconceitos; 

IV - Garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado 

integral e assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar; 

V - Atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; 

VI - Diversificação das estratégias de cuidado; 

VII - Desenvolvimento de atividades no território, que favoreçam a inclusão 

social com vistas à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania. 

VIII - Desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos; 

IX - Ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com participação e 

controle social dos usuários e de seus familiares; 

X - Organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com 

estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado; 

XI - Promoção de estratégias de educação permanente; e 

XII - Desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos 

mentais e com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, tendo 

como eixo central a construção do projeto terapêutico singular. 

Art. 3º São objetivos gerais da Rede de Atenção Psicossocial: 

I - Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral; 

II - Promover a vinculação das pessoas com transtornos mentais e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos 

pontos de atenção; e 

III - Garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de 

saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do 

acompanhamento contínuo e da atenção às urgências. 

Art. 4º São objetivos específicos da Rede de Atenção Psicossocial: 

I - Promover cuidados em saúde especialmente grupos mais vulneráveis 

(criança, adolescente, jovens, pessoas em situação de rua e populações indígenas); 

II - Prevenir o consumo e a dependência de crack, álcool e outras drogas; 

III - Reduzir danos provocados pelo consumo de crack, álcool e outras 

drogas; 

IV - Promover a reabilitação e a reinserção das pessoas com transtorno 

mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas na 

sociedade, por meio do acesso ao trabalho, renda e moradia solidária; 
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V - Promover mecanismos de formação permanente aos profissionais de 

saúde; 

VI - Desenvolver ações intersetoriais de prevenção e redução de danos em 

parceria com organizações governamentais e da sociedade civil; 

VII - Produzir e ofertar informações sobre direitos das pessoas, medidas de 

prevenção e cuidado e os serviços disponíveis na rede; 

VIII - Regular e organizar as demandas e os fluxos assistenciais da Rede de 

Atenção Psicossocial; e 

IX - Monitorar e avaliar a qualidade dos serviços através de indicadores de 

efetividade e resolutividade da atenção. 

Art. 5º A Rede de Atenção Psicossocial é constituída pelos seguintes 

componentes: 

I - Atenção Básica em Saúde; 

II - Atenção Psicossocial Especializada; 

III - Atenção de Urgência e Emergência; 

IV - Atenção Residencial de Caráter Transitório; 

V - Atenção Hospitalar; 

VI - Estratégias de Desinstitucionalização; e 

VI - Reabilitação Psicossocial . 

Art. 6º São pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial em cada 

componente, os seguintes serviços:  

I - Na atenção básica em saúde: 

a) Unidade Básica de Saúde - serviço de saúde constituído por equipe 

multiprofissional responsável por um conjunto de ações de saúde, de âmbito individual e 

coletivo, que abrange promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde 

com o objetivo de desenvolver a atenção integral que impacte na situação de saúde e 

autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. 

A Unidade Básica de Saúde como ponto de atenção da Rede de Atenção 

Psicossocial tem a responsabilidade de desenvolver ações de promoção de saúde mental, 

prevenção e cuidado dos transtornos mentais, ações de redução de danos e cuidado para 

pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, 

compartilhadas, sempre que necessário, com os demais pontos da rede. 
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b) Equipes de Atenção Básica para populações em situações específicas: 

- Equipe de Consultório na Rua - equipe constituída por profissionais que 

atuam de forma itinerante, ofertando ações e cuidados de saúde para a população em 

situação de rua, considerando suas diferentes necessidades de saúde. No âmbito da Rede 

de Atenção Psicossocial é responsabilidade da Equipe do Consultório na Rua ofertar 

cuidados em saúde mental para (i) pessoas em situação e rua em geral; (ii) pessoas com 

transtornos mentais e (iii) usuários de crack, álcool e outras drogas, incluindo ações de 

redução de danos, em parceria com equipes de outros pontos de atenção da rede de 

saúde, como Unidades Básicas de Saúde, Centros de Atenção Psicossocial, Prontos-

Socorros, entre outros. Quando necessário, a equipe 

de Consultório na Rua poderá utilizar as instalações das Unidades Básicas de 

Saúde do território. 

- Equipe de apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de 

Caráter Transitório: oferece suporte clínico e apoio a esses pontos de atenção. Essa 

equipe multiprofissional coordena o cuidado e presta serviços de atenção à saúde de 

forma longitudinal e articulada com os outros pontos de atenção da rede; 

c) Centro de Convivência - é unidade pública, articulado às Redes De 

Atenção à Saúde, em especial à Rede de Atenção Psicossocial, onde são oferecidos à 

população em geral espaços de sociabilidade, produção e intervenção na cultura e na 

cidade. 

Os Centros de Convivência são estratégicos para a inclusão social das 

pessoas com transtornos mentais e pessoas que fazem uso de crack, álcool e outras 

drogas, através da construção de espaços de convívio e sustentação das diferenças na 

comunidade e em variados 

espaços da cidade.  

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família - é constituído por profissionais de 

saúde de diferentes áreas de conhecimento, que atuam de maneira integrada, sendo 

responsável por apoiar as Equipes de Saúde da Família, as Equipes de Atenção Básica 

para populações específicas e equipes da academia da saúde , atuando diretamente no 

apoio matricial e, quando necessário, no cuidado compartilhado junto às equipes da(s) 

unidade(s) na(s) qual(is) o Núcleo de Apoio à Saúde da Família está vinculado, incluindo 

o suporte ao manejo de  ituações relacionadas ao sofrimento ou transtorno mental e aos 

problemas relacionados ao uso de crack, álcool e outras drogas. II - Na atenção 
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Psicossocial Especializada: Centro de Atenção Psicossocial - constituído por equipe 

multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e realiza atendimento às pessoas 

com transtornos mentais graves e persistentes e às pessoas com necessidades decorrentes 

do uso de crack, álcool e outras drogas, em sua área territorial, em regime de tratamento 

intensivo, semi-intensivo, e não-intensivo. O trabalho no Centro de Atenção Psicossocial 

é realizado prioritariamente em espaços coletivos (grupos, assembleias de usuários, 

reunião diária de equipe), de forma articulada com os outros pontos de atenção da rede 

de saúde e das demais redes. O cuidado é desenvolvido através de Projeto Terapêutico 

Individual, envolvendo em sua construção a equipe, o usuário e sua família. A ordenação 

do cuidado estará sob a responsabilidade do Centro de Atenção Psicossocial ou da 

Atenção Básica, garantindo permanente processo de cogestão e acompanhamento 

longitudinal do caso. 

Os Centros de Atenção Psicossocial estão organizados nas seguintes 

modalidades: 

a) CAPS I: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e 

também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas de todas 

as faixas etárias; indicado para municípios com população acima de 20.000 habitantes; 

b) CAPS II: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, 

podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local; indicado para municípios 

com população acima de 70.000 habitantes. 

c) CAPS III: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. 

Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento 24 horas, incluindo 

feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros 

serviços de saúde mental, inclusive CAPS Ad; indicado para municípios ou regiões com 

população acima de 200.000 habitantes.  

d) CAPS AD: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as 

normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades decorrentes do 

uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço de saúde mental aberto e de caráter 

comunitário, indicado para municípios ou regiões com população acima de 70.000 

habitantes. e) CAPS AD III: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as 

normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades de cuidados 

clínicos contínuos. Serviço com no máximo 12 leitos para observação e monitoramento, 
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de funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana; indicado para 

municípios ou regiões com população acima de 200.000 habitantes.  

f) CAPS i: atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e 

persistentes e os que fazem uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço aberto e de 

caráter comunitário indicado para municípios ou regiões com população acima de 

150.000 habitantes. 

III - Na atenção de urgência e emergência: 

a) Os pontos de atenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU 192, Sala 

de Estabilização, UPA 24 horas, as portas hospitalares de atenção à urgência/pronto 

socorro,  Unidades Básicas de Saúde, entre outros - são responsáveis, em seu âmbito de 

atuação, pelo  colhimento, classificação de risco e cuidado nas situações de urgência e 

emergência das pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas; 

b) Os Centros de Atenção Psicossocial realizam o acolhimento e o cuidado 

das pessoas em fase aguda do transtorno mental, seja ele decorrente ou não do uso de 

crack, álcool e outras drogas, devendo nas situações que necessitem de internação ou de 

serviços residenciais de caráter transitório, articular e coordenar o cuidado. IV - Na 

atenção residencial de caráter transitório: 

a) A Unidade de Acolhimento é um ponto de atenção que oferece cuidados 

contínuos de saúde, com funcionamento 24 horas, em ambiente residencial, para pessoas 

com necessidade decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, de ambos os sexos, 

que apresentem acentuada vulnerabilidade social e/ou familiar e demandem 

acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório. Otempo de permanência 

na Unidade de Acolhimento é de até seis (06) meses. O acolhimento neste ponto de 

atenção será definido exclusivamente pela equipe do Centro de Atenção Psicossocial de 

referência que será responsável pela elaboração do projeto terapêutico singular do 

usuário, considerando a hierarquização do cuidado, priorizando a atenção em serviços 

comunitários de saúde. 

As Unidades de Acolhimento estão organizadas nas seguintes modalidades: 

- Unidade de acolhimento Adulto, destinados a pessoas que fazem uso do 

Crack, Álcool e Outras Drogas, maiores de 18 (dezoito) anos; e 

- Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil, destinadas a adolescentes e 

jovens (de doze até dezoito anos completos).  
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b) Serviços de Atenção em Regime Residencial, dentre os quais 

Comunidades Terapêuticas - serviço de saúde destinado a oferecer cuidados contínuos de 

saúde, de caráter residencial transitório por até nove (09) meses para adultos com 

necessidades clínicas estáveis 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Esta Instituição funciona 

de forma articulada com (i) a atenção básica -que apoia e reforça o cuidado clínico geral 

dos seus usuários - e com(ii) o Centro de Atenção Psicossocial que é responsável pela 

indicação do acolhimento, pelo acompanhamento especializado durante este período, 

pelo planejamento da saída e pelo seguimento do cuidado, bem como, participar de 

forma ativa da articulação  intersetorialpara promover a reinserção do usuário na 

comunidade. 

V - Na Atenção Hospitalar: 

a) Enfermaria especializada para atenção às pessoas com sofrimento ou 

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

em Hospital Geral, oferece tratamento hospitalar para casos graves relacionados aos 

transtornos mentais e ao uso de álcool, crack e outras drogas, em especial de abstinências 

e intoxicações severas. O cuidado ofertado deve estar articulado com o Projeto 

Terapêutico Individual desenvolvido pelo serviço de referência do usuário e a internação 

deve ser de curta duração até a estabilidade clínica. 

O acesso aos leitos neste ponto de atenção deve ser regulado com base em 

critérios clínicos e de gestão por intermédio do Centro de Atenção Psicossocial de 

referência. No caso do usuário acessar a rede por meio deste ponto de atenção, deve ser 

providenciado sua vinculação e referência a um Centro de Atenção Psicossocial, que 

assumirá o caso. 

A equipe que atua em enfermaria especializada em saúde mental de Hospital 

Geral deve ter garantida composição multidisciplinar e modo de funcionamento 

interdisciplinar. 

b) O Serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com 

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

e outras drogas oferece suporte hospitalar, por meio de internações de curta duração, para 

usuários de álcool e/ou outras drogas, em situações assistenciais que evidenciarem 

indicativos de ocorrência de  comorbidades de ordem clínicae/ou psíquica, sempre 

respeitadas as determinações da Lei No- 10.216, de 2001, e sempre acolhendo os 
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pacientes em regime de curtíssima ou curta permanência. Funciona em regime integral, 

durante 24 horas diárias, nos sete dias da semana, sem interrupção da continuidade entre 

os turnos. 

Em nível local ou regional, compõe a rede hospitalar de retaguarda aos 

usuários de álcool e outras drogas, observando o território, a lógica da redução de danos 

e outras premissas e princípiosdo SUS.  

VI - Nas Estratégias de Desinstitucionalização: 

O componente Estratégias de Desinstitucionalização é constituído por 

iniciativas que visam a garantir às pessoas com transtornomental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em situação de internação de longa 

permanência, o cuidado integral por meio de estratégias substitutivas, na perspectiva da 

garantia de direitos com a promoção de autonomia e o exercício de cidadania, buscando 

sua progressiva inclusão social.. 

Os Serviços Residenciais Terapêuticos - que são pontos de atenção desse 

componente - são moradias inseridas na comunidade, destinadas a acolher pessoas 

egressas de internação de longa permanência (dois anos ou mais ininterruptos), egressas 

de hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia, entre outros. 

§ 1º O hospital psiquiátrico pode ser acionado para o cuidado das pessoas 

com transtorno mental nas regiões de saúde enquanto o processo de implantação e 

expansão da Rede de Atenção Psicossocial ainda não se apresenta suficiente. Estas 

regiões de saúde devem priorizar a expansão e qualificação dos pontos de atenção da 

Rede de Atenção Psicossocial para dar continuidade ao processo de substituição dos 

leitos em hospitais psiquiátricos. 

§ 2º Programa de Volta para Casa é uma política pública de inclusão social 

que visa contribuir e fortalecer o processo de desinstitucionalização, instituída pela Lei 

10.708/2003, que provê auxílio reabilitação para pessoas com transtorno mental egressas 

de internação de longa permanência. 

Art. 7º O componente Reabilitação Psicossocial da Rede de Atenção 

Psicossocial é composto por iniciativas de geração de trabalho e renda/empreendimentos 

solidários/cooperativas sociais. 

Parágrafo único. As ações de caráter intersetorial destinadas à reabilitação 

psicossocial, por meio da inclusão produtiva, formação e qualificação para o trabalho de 

pessoas com transtorno mental ou com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool 
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e outras drogas em iniciativas de geração de trabalho e renda/empreendimentos 

solidários/ cooperativas sociais. Tais iniciativas devem articular sistematicamente as 

redes de saúde e de  economia solidária com os recursos disponíveis no território para 

garantir a melhoria das condições concretas de vida, ampliação da autonomia, 

contratualidade e inclusão social de usuários da rede e seus familiares. 

Art. 8º A operacionalização da implantação da Rede de Atenção Psicossocial 

se dará pela execução de quatro fases:  

I - Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial; 

II - Adesão e diagnóstico; 

III - Contratualização dos Pontos de Atenção; e 

IV - Qualificação dos componentes. 

I - FASE 1: Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial: 

a) realização pelo Colegiado de Gestão Regional e pelo CGSES/ DF, com o 

apoio da SES, de análise da situação de saúde das pessoas com sofrimento ou transtorno 

mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, com 

dados primários, incluindo dados demográficos e epidemiológicos, dimensionamento da 

demanda assistencial, dimensionamento da oferta assistencial e análise da situação da 

regulação, da avaliação e do controle, da vigilância epidemiológica, do apoio 

diagnóstico, do transporte e da auditoria e do controle externo, entre outros; 

b) pactuação do Desenho da Rede de Atenção Psicossocial no Colegiado de 

Gestão Regional (CGR) e no CGSES/DF; 

c) elaboração da proposta de Plano de Ação Regional, pactuado no 

Colegiado de Gestão Regional e no CGSES/DF, com a programação da atenção à saúde 

das pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso 

de crack, álcool e outras drogas, incluindo as atribuições, as responsabilidades e o aporte 

de recursos necessários pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos Municípios 

envolvidos. Na sequencia, serão elaborados os Planos de Ação Municipais dos 

Municípios integrantes do CGR; e 

d) estímulo à instituição do Fórum Rede de Atenção Psicossocial que tem 

como finalidade a construção de espaços coletivos plurais, hetero?gêneos e múltiplos 

para participação cidadã na construção de um novo modelo de atenção às pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool 
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e outras drogas, mediante o acompanhamento e contribuição na implementação da Rede 

de Atenção Psicossocial na Região.  

II - FASE 2: Adesão e Diagnóstico: 

a) apresentação da Rede de Atenção Psicossocial no Estado, Distrito Federal 

e Municípios; 

b) apresentação e análise da matriz diagnóstica conforme o Anexo I desta 

Portaria na Comissão Intergestores Bipartite - CIB, no Colegiado de Gestão da Secretaria 

Estadual de Saúde do Distrito Federal - CGSES/DF e Colegiado de Gestão Regional - 

CGR; 

c) homologação da região inicial de implementação da Rede de Atenção 

Psicossocial na CIB e CGSES/DF; e 

d) instituição de Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção Psicossocial, 

formado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), Conselho de Secretários Municipais 

de Saúde (COSEMS) e apoio institucional do Ministério da Saúde (MS), que terá como 

atribuições: 

1. mobilizar os dirigentes políticos do SUS em cada fase;  

2. apoiar a organização dos processos de trabalho voltados a 

implantação/implementação da rede; 

3. identificar e apoiar a solução de possíveis pontos críticos em cada fase; e 

4. monitorar e avaliar o processo de implantação/implementação da rede. 

III - FASE 3: Contratualização dos Pontos de Atenção: 

a) elaboração do desenho da Rede de Atenção Psicossocial; 

b) contratualização pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo 

Município dos pontos de atenção da Rede de AtençãoPsicossocial observadas as 

responsabilidades definidas para cada componente da Rede; e 

c) instituição do Grupo Condutor Municipal em cada Município que compõe 

o CGR, com apoio institucional da SES. 

IV - FASE 4: Qualificação dos componentes: 

a) realização das ações de atenção à saúde definidas para cada componente 

da Rede, previstas no art.6° desta Portaria; e 

b) O cumprimento das metas relacionadas às ações de atenção à saúde que 

deverão ser definidas na matriz diagnóstica para cada componente da Rede serão 
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acompanhadas de acordo com o Plano de Ação Regional e dos Planos de Ações 

Municipais. 

Art. 9º Para operacionalização da Rede de Atenção Psicossocial cabe: 

I - a União, por intermédio do Ministério da Saúde, o apoio à implementação, 

financiamento, monitoramento e avaliação da Rede De Atenção Psicossocial em todo 

território nacional; 

II - ao Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde: apoio à 

implementação, coordenação do Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção 

Psicossocial, financiamento, contratualização com os pontos de atenção à saúde sob sua 

gestão, monitoramento e avaliação da Rede De Atenção Psicossocial no território 

estadual de forma regionalizada; e 

III - ao Município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde: 

implementação, coordenação do Grupo Condutor Municipal da Rede de Atenção 

Psicossocial, financiamento, contratualização com os pontos de atenção à saúde sob sua 

gestão, monitoramento e avaliação da Rede De Atenção Psicossocial no território 

municipal. 

Art. 10 Os critérios definidos para implantação de cada componente e seu 

financiamento por parte da União, serão objetos de normas específicas a serem 

publicadas pelo Ministério da Saúde. 

 

Art. 11 Fica constituído Grupo de Trabalho Tripartite, coordenado pelo 

Ministério da Saúde, a ser instituído por Portaria específica, para acompanhar, monitorar, 

avaliar e se necessário, revisar esta Portaria em até 180 dias. 

Art. 12 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADI
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ANEXO B- Parecer Técnico do Comitê de Ética 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE  

SÃO PAULO - UNIFESP/  

HOSPITAL SÃO PAULO 
 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 
Título da Pesquisa:Histórias de Vida e Trabalho: Potências e desafios da rede substitutiva de Saúde 

Mental de São João da Boa Vista/SP 
 
Pesquisador:  Camila Roman Theodoro 
 
ÁreaTemática: 

Versão: 1 

CAAE: 16100113.5.0000.5505 
 
Instituição Proponente: Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde 
 
Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 

 
DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer:  304.761 
 
Data da Relatoria: 14/06/2013 

 
Apresentação do Projeto: 
 
Esta pesquisa é um estudo sobre a organização de vida/trabalho, suas formas de precarização, a 

desigualdade de classe, os excluídos, no caso as pessoas com sofrimento psíquico grave que muitas vezes 

estão à margem da inserção no trabalho. 
 
Objetivo da Pesquisa: 
 
O objetivo da pesquisa é investigar as possibilidades de inserção social no trabalho de usuários de um 

Centro de Atenção Psicossocial. 
 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
 
Sem riscos para os envolvidos. 
 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
 
Acredita-se que o caminho para investigar as possibilidades de inserção no mundo do trabalho pode ser 

uma forma efetiva de se descobrir e construir novos caminhos de estratégia de inclusão social. 

 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
 
Documentos obrigatórios apresentados (FOLHA DE ROSTO, PROJETO DE PESQUISA E TCLE) 
 
Recomendações: 

 

Endereço:   Rua Botucatu, 572 1º Andar Conj. 14  
Bairro:  VILA CLEMENTINO CEP: 04.023-061 
UF: SP Município: SAO PAULO  

Telefone: (11)5539-7162 Fax:  (11)5571-1062 E-mail:  cepunifesp@unifesp.br 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE  

SÃO PAULO - UNIFESP/  

HOSPITAL SÃO PAULO 

 
Continuação do Parecer: 304.761 
 
 
NADA CONSTA 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
 
Sem pendências 
 
Situação do Parecer: 
 
Aprovado 
 
Necessita Apreciação da CONEP: 
 
Não 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
 
PPARECER DO RELATOR ACATADO PELO COLEGIADO 
 
 

 
SAO PAULO, 14 de Junho de 2013 

 

 
Assinador por:  

José Osmar Medina Pestana 

(Coordenador) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endereço:   Rua Botucatu, 572 1º Andar Conj. 14  
Bairro:  VILA CLEMENTINO CEP: 04.023-061 
UF: SP Município: SAO PAULO  

Telefone: (11)5539-7162 Fax:  (11)5571-1062 E-mail:  cepunifesp@unifesp.br 
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ANEXO C - Termo de Consentimento livre e esclarecido 

 
1 – HISTÓRIAS DE VIDA E TRABALHO: POTÊNCIAS E DESAFIOS DA 

REDE SUBSTITUTIVA DE SAÚDE MENTAL DE SÃO JOÃO DA BOA 

VISTA/SP. 

2 – Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 

estudo, o qual visa investigar as possibilidades de inserção no trabalho dos usuários 

pertencentes ao CAPS II de São João da Boa Vista. 

3 – Serão realizadas entrevistas que serão gravadas e transcritas. 

4 – Não há benefício direto para o participante. 

5 – Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a 

Assistente Social: Camila Roman Theodoro, podendo ser encontrada no seguinte 

endereço: Rua José Prímola, n.º 55, Vila Valentim. Telefone: (019)3633-3200.  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP): 

Rua Botucatu, 572 – 1.º andar – cj. 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@unifesp.br 

6 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo; 

7 – As informações obtidas serão analisadas, garantido o sigilo dos dados e da 

identificação do paciente; 

8 – Você tem o  direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 

pesquisas, caso seja de seu interesse. 

9 – Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo.  

10- Também não há compensação financeira relacionada à participação.  

13 – O procedimento não causa nenhum dano ao entrevistado. 

14 – Os dados do material coletado serão utilizados para esta pesquisa e para os 

produtos dela decorrentes, tais como artigos, resumos, apresentação em seminários, 

congressos, etc. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “ ........................” 

Eu discuti com a Assistente Social Camila Roman Theodoro sobre a minha decisão 

em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias 
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de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia de acesso a tratamento 

hospitalar, quando necessário.  

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o seu desenvolvimento, sem 

penalidades, prejuízos ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou 

no meu atendimento neste Serviço. 

Assinatura do paciente/representante 

legal 

 

Data         /       /        

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento livre e 

esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

 

 

 

Assinatura do responsável pelo estudo 

Data         /       /        

 

 
  


