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RESUMO 

 

Com as mudanças surgidas na psiquiatria européia e norte-americana ao fim da segunda 
guerra mundial, houve uma abertura das instituições psiquiátricas que culmina com as 
políticas públicas de desinstitucionalização da loucura. No Brasil, as políticas de saúde 
mental orientadas pela Reforma Psiquiátrica oferecem serviços substitutivos, de sorte a 
realizar o cuidado do portador de transtorno mental no âmbito das famílias, o que tem 
acarretado sobrecargas psicológicas, econômicas e sociais para as mesmas, nelas criando 
tensões na relação com o portador. Justificou-se o estudo aqui proposto na medida em que 
dimensões sociais, políticas e acadêmicas podem encontrar nos seus achados, a ampliação 
da compreensão sobre a dinâmica da família do doente mental no contexto da Reforma 
Psiquiátrica. Assim, este estudo buscou responder à seguinte questão: como se processam 
as dinâmicas familiares sob a atuação das ambivalências afetivas e dos imperativos sociais, 
que resultam no cuidado na família ou na internação do portador de transtorno mental? O 
estudo foi realizado junto a nove famílias de baixa-renda da cidade de Salvador usuárias do 
Hospital Juliano Moreira, utilizando-se um roteiro semi-estruturado de perguntas, e a 
observação participante, como técnicas de levantamento de dados. Para a análise dos dados 
foi utilizada a Análise da Enunciação. Entre outros aspectos, os resultados demonstraram 
que a responsabilização familiar, as deficiências dos serviços substitutivos em saúde 
mental, a ética do amor familiar e os dilemas que intervêm nos vínculos entre o doente e 
seus familiares processam-se em um campo de forças antagônicas representativas das 
ambivalências afetivas, cujas resultantes produzem, por sua vez, dois modos de 
convivência com o portador: o modo contínuo, no qual o portador permanece na sua 
família e o modo descontínuo, no qual há a possibilidade de internação. O modo 
descontínuo de convivência por sua vez produz formas discursivas: argumentos para a 
solução da crise e “modos de fala” sobre o doente mental. O modo de fala “ou nós ou o 
dente” é aquele que opera a ruptura do convívio, acarretando o abrigamento do doente 
mental na instituição. As outras formas discursivas do modo descontínuo de connvívio 
como o doente acarretam internamentos temporários.        

  

Expressões-chave: desinstitucionalização, família, vínculos, transtorno mental, sobrecarga 
familiar, Reforma Psiquiátrica. 
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ABSTRACT 

 

With the changes appeared in the European and North American psychiatry to the end of 
Second World War, there was an opening of the psychiatric institutions that it culminates 
with the public politics of the sick mental´s re-insert in the society and with the abolition of 
the model of insane asylum. In Brazil, mental health policies guided by the Psychiatric 
Reform offer alternative services, so as to make the care of mental patients in families, 
which has caused psychological burdens, economic and social benefits for them, creating 
tension in them relationship with the carrier. The social, political and academic of its 
findings, this study was justified because it can broaden the understanding of the dynamics 
of the family of patients at the Psychiatric Reform. Thus, this study sought to answer the 
question: how to process the family dynamics in the ambivalence of the role of affective 
and social imperatives, resulting in family care in hospital or in the mental patient? They 
participated in the study nine poor families of the Salvador city users of the Juliano Moreira 
Hospital, being used a semi-structured questionnaire, and the participant observation, as 
techniques of rising of data. For the analysis of the data the Analysis of the Enunciation 
was used. Among other aspects, the results demonstrated that the responsibility of the 
family in taking care of the mental patient, the deficiencies of the substitutive services in 
mental health, the ethics of the family love and the dilemmas that intervene in the bonds 
between the patient and their relatives are processed in a field of representative antagonistic 
forces of the affectionate ambivalences, whose resultants produce two coexistence manners 
with the mental patient: continuous mode, in which the patient remains in his family and 
discontinuous mode, in which there is the possibility of hospitalization. The discontinuous 
way of coexistence produces discursive forms: arguments for the solution of the crisis and 
"speech manners" about the mental patient. The speech manners "or us or the patient" 
operates the rupture of the conviviality, carting the definitive internment of the mental 
patient in the asylum. The other discursive forms in the discontinuous way of coexistence 
with the patient carts temporary internment in the asylum. 

 

Key-words: public policies on mental health in Brazil, family, bonds, mental disease, 
family burden, Psychiatric Reform. 
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___________________________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

O estudo das dinâmicas familiares do portador de transtorno mental no contexto da 

Reforma Psiquiátrica tem poucas publicações no Brasil, indicando que as pesquisas sobre 

essas dinâmicas ainda estão muito distantes de serem esgotadas. As consultas às bases de 

publicações eletrônicas e a disponibilidade de publicações de livros demonstram que existem 

lacunas nesse tema que carecem de uma discussão mais ampla. Assim, a Psicologia Social 

pode cooperar nessa discussão, já que os temas das dinâmicas familiares do portador de 

transtorno mental, das sobrecargas e das tensões que aí se apresentam, incluem-se dentro do 

campo de reflexões e da tradição da Psicologia. 

Neste estudo há, também, aspectos pessoais do autor que se relacionam com a temática 

“família e loucura”: a relação com a doença mental e o caráter discriminatório que disso 

advém, fazem parte das suas experiências de vida. As imagens, vozes e cenas que povoaram a 

sua infância, endereçam às vivências com pessoas do seu laço parental. Representam marcas 

que se atualizam nas interrogações sobre como a sociedade lida com a diferença representada 

pelo portador de transtorno mental e como a própria família se articula em torno do estigma 

que se forma em torno de tal diferença. 
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Além dos aspectos pessoais citados acima, o autor do estudo, em disciplinas da 

graduação em Psicologia, nas aulas práticas de Psicopatologia I e II, desenvolvidas em 

instituições psiquiátricas, ouviu as histórias dos pacientes as quais apontavam para um 

paradoxo que se insinuava entre as propostas da Reforma Psiquiátrica e as da Luta 

Antimanicomial, propostas de re-inserção social do louco a partir da sua reintegração à vida 

familiar: muitos relatavam os processos de “descarte” pelas suas famílias, fazendo das 

instituições em que se internavam, verdadeiros “depósitos da loucura”.  

A pergunta inquietadora que imediatamente surgia nessas ocasiões, interrogava o 

quanto seriam factíveis as propostas da desinstitucionalização da loucura e a possibilidade da 

re-inserção do portador de transtorno mental na sociedade.         

 Com efeito, por mais que a Reforma Psiquiátrica orientada pela Luta Antimanicomial 

busque localizar o doente mental na cidadania plena, marcada pelo acolhimento da diferença 

mais radical de cada ser, o tecido social reverbera ainda as mais arraigadas representações da 

loucura na sua presença. Essas representações serão discutidas mais adiante neste trabalho.  

Assim, o sofrimento psíquico que se apresenta na loucura permanece como um 

desafio à Medicina, Psicologia, Sociologia e Antropologia, entre outros saberes, que se 

debruçam em taxonomias e categorizações em torno da mesma. Sobretudo, a loucura é um 

desafio para a sociedade, na medida em que o louco “pede passagem” ao sair dos manicômios 

e, ao transitar pelos espaços públicos. Reclama a atenção do Estado e da família para a sua 

condição de ser humano e, não, de “resto social” a ser “encostado” em “depósitos” que 

elidem a loucura, tal como se tem feito no modelo manicomial. 

 Tendo em vista o que foi exposto acima, este estudo engloba uma série de interesses 

sociais, acadêmicos e pessoais do autor, na tentativa de ampliar a compreensão sobre os 

processos familiares na relação com a doença mental no contexto das políticas públicas de 

saúde mental. Dentro deste contexto amplo, é feito um recorte sobre a responsabilização 
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familiar nos cuidados do portador de transtorno mental advinda dessas políticas e as 

dificuldades existentes nessa responsabilização. 

A partir da revisão de literatura pautada em artigos e livros que versavam sobre o 

tema da relação família–portador de transtorno mental, delineou-se o problema:  estudar as 

forças que atuam sobre a família na decisão sobre o internamento ou não do portador de 

transtorno mental no contexto da Reforma Psiquiátrica. Assim, o estudo buscou responder à 

seguinte questão:  

� Como se processam as dinâmicas familiares sob a atuação das 

ambivalências afetivas e dos imperativos sociais, que resultam no cuidado 

na família ou na internação do portador de transtorno mental?  

Como objetivo geral:  

� Descrever e analisar quais forças interagem no vínculo família-portador de 

transtorno mental e as conseqüências dessa interação na decisão de sua 

internação na instituição psiquiátrica ou permanência no cuidado familiar. 

Os objetivos específicos:  

� Analisar como as forças expulsivas e aglutinadoras, representativas das 

ambivalências afetivas, se apresentam no vínculo família-portador de 

transtorno mental; 

�  Descrever como os vínculos familiares reagem ao dilema internação 

versus não-internação; 

�  Estabelecer os nexos entre a responsabilização dos cuidados do portador 

de transtorno mental pela família e a Reforma Psiquiátrica como 

produtores das dinâmicas familiares.  

A revisão de literatura aventou os seguintes pressupostos deste estudo:  
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1. As famílias com portadores de transtorno mental são perpassadas de forma mais 

acentuada pelas ambivalências afetivas devido ao fato de que a doença coloca em 

questão a consistência do vínculo entre portador e familiares.     

2. Apresentam-se nas famílias de portadores de transtorno mental as representações 

clássicas da loucura ao mesmo tempo em que, movimentos como a Reforma 

Psiquiátrica e a Luta Antimanicomial tentam dirimi-las. 

3. A doença mental é um fator de discriminação não somente social como também 

familiar, estabelecendo o dilema inclusão/exclusão do portador de transtorno mental. 

4. O recurso à internação ainda se constitui em uma forte demanda aos serviços que o 

Estado pode oferecer, muito embora as políticas de desinstitucionalização vigentes no 

Brasil desde a década de 1990. 

5. A família idealizada pelos serviços de saúde e seus profissionais como locus de 

tratamento do portador de transtorno mental vive inúmeras dificuldades que tal 

situação acarreta, incluído aí o desconhecimento da doença e os apoios necessários 

para tanto, que não são fornecidos eficazmente pelos serviços substitutivos. 

6. A família do portador de transtorno mental tem, ainda, na hospitalização 

psiquiátrica, o suporte multidimensional para tornar aceitável a convivência com o 

mesmo. 

O percurso realizado neste estudo se deu em 10 capítulos.  

No capítulo 1 são abordados aspectos representacionais e históricos da loucura. 

Busca-se apontar as representações em torno do louco, atravessando os diversos momentos 

da cultura com uma moldura perenizada, muito embora as denominações do fenômeno e suas 

respectivas reações no imaginário social tenham ocasionado nuances diferenciadas, tais como 
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a associação da mania ao heroísmo na cultura grega e, na contemporaneidade, aos estados 

patológicos classificados pela psiquiatria.  

Esse percurso não pretende demonstrar qualquer caráter de linearidade, 

seqüencialidade e progressividade da relação loucura e cultura. Contextualiza a questão da 

loucura, que teve centralidade no desenvolvimento deste estudo, articulando a importância da 

sua representação que, notoriamente, tem forte pregnância nos modos de relação do louco 

com o outro social. Descrito de forma sucinta, o percurso referido faz pontuações também 

sucintas, assinalando o fio condutor dos aspectos representacionais que interessaram para as 

análises posteriores aqui realizadas.  

No capítulo 2 são discutidas as significações sociais da loucura, suas variações e 

conseqüências nas teorizações da doença mental da Modernidade. Essas teorizações 

convergem em sua maioria para a concepção da loucura como um olhar social sobre o desvio 

da norma, ou seja, a loucura não é uma inerência de ser, mas uma atribuição ao ser.  

Um enfoque de caráter político é associado às significações, buscando problematizar a 

reinserção social do louco como desafio proposto pela Psiquiatria Democrática italiana. A 

noção de desinstitucionalização é examinada buscando clarificar a sua diferenciação da 

desospitalização. Essa demarcação é necessária para delimitar as fronteiras de processos que 

se confundem, porém, são absolutamente distintos nas conseqüências da gestão social da 

loucura.  

O capítulo 2 fundamenta aspectos que são essenciais para a compreensão do processo 

de implantação da Reforma Psiquiátrica brasileira e conseqüentemente para o tema “vínculo 

família-doente mental” dentro desse processo. 

No capítulo 3 aborda-se a história da Reforma Psiquiátrica no Brasil, seus contextos, 

desafios, avanços e dificuldades. 
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Considerações sobre os movimentos sociais que originaram a Reforma Psiquiátrica, 

sua interligação com o Movimento da Luta Antimanicomial e o crescente processo de gestão 

da saúde mental com seus agentes e dispositivos são considerados. O sentido é o de delinear 

um painel que açambarque os imperativos sociais que emanam das leis e sua atuação como 

vetores de força no âmbito da família.  

Ao abordar a Reforma Psiquiátrica brasileira e uma das suas mais eminentes 

diretrizes, a responsabilização familiar no cuidado do doente mental, não se pode deixar de 

apontar as contradições que daí decorrem. A localização do louco na família e a concomitante 

desospitalização do mesmo acarreta problemas que merecem considerações amplas, por estar 

no cerne das discussões deste estudo. 

No capítulo 4 é realizada uma revisão de literatura, ou seja, o “estado da arte” sobre o 

tema da família como gestora dos cuidados do portador de transtorno mental. Inicialmente é 

feito um apanhado histórico-social da família, dando contornos à concepção de família nos 

moldes tradicionais. É realizada também uma breve consideração sobre o cuidado na família, 

para situar a dimensão ética do cuidado e as implicações que se apresentam na relação 

cuidador-doente mental.  

A partir daí são discutidos os imbricamentos entre o modelo familiar e a ordem 

médica, buscando clarear o modo de funcionamento entre essas duas instituições na relação 

com a loucura. São mostrados, também, os vários estudos que apontam as problemáticas do 

cuidado do portador de transtorno mental no âmbito doméstico no contexto da Reforma 

Psiquiátrica.  

O capítulo 4 localiza com mais precisão o objeto do estudo, pois, é a partir do que 

nele é exposto que se condensam as particularidades do que aqui foi construído.  
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Discutindo as diversas perspectivas sobre a loucura, no capítulo 5 são abordadas as 

“Teoria dos vínculos”, “Teoria do campo” e “Teoria familiar sistêmica” como os aportes para 

as análises e discussões sobre a dinâmica familiar que vive a problemática da localização dos 

cuidados do portador de transtorno mental. Define-se, também, as categorias previamente 

estabelecidas pela revisão de literatura e apresenta-se o modelo que articula o tema do estudo 

e os aportes teóricos que dão suporte às análises e discussões; 

No capítulo 6 é feito o delineamento metodológico que orientou o estudo: 

caracterização das famílias participantes, método de coleta de dados, descrição do roteiro 

semi-estruturado aplicado nas entrevistas até considerações sobre os aspectos éticos 

envolvidos no estudo. Também são discutidas as decisões metodológicas com relação ao 

recorte do estudo, as relações entre o roteiro de perguntas e os interesses de investigação e as 

macro-categorias que orientaram o roteiro e as análises de daos posteriores. 

No capítulo 7 é descrita as incursões realizadas no Hospital Juliano Moreira e nas 

famílias, expondo-se as impressões ocasionadas pelo contato com o campo. Discute-se 

aspectos concernentes à localização, territorialidade e situação familiar articulando-se tais 

aspectos com os problemas do cuidado e do cotidiano no contato com a doença mental.  

Faz-se uma apresentação sucinta de dados sócio-demográficos mais concernentes às 

características do estudo, para traçar perfis dos participantes e dos doentes mentais. Com tais 

perfis da amostra, a correlação entre o micro-contexto dos vínculos e o macro-contexto da 

Reforma Psiquiátrica fica mais clara para o procedimento das análises e construções 

posteriores.    

São demonstrados os modelos de “família” encontrados e discute-se o quanto eles 

correspondem a um “outro modelo” que não é o mesmo da concepção histórico-burguesa. Já 

neste ponto da discussão dos dados, mostra-se um panorama da diversidade das experiências 
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familiares contatadas e aponta-se os dilemas, alternativas, alternâncias e resoluções que se 

apresentam nas dinâmicas. 

No capítulo 8 busca-se ampliar o micro-contexto familiar. De início são discutidas as 

falas obtidas e as categorias empíricas delas advindas como formas de conhecimento do 

cotidiano das famílias na relação com a doença. São mostrados os dilemas que atuam nas 

trocas subjetivas entre o louco e os seus familiares no que aqui foi denominado de “nuvens de 

moções”. Esses dilemas se produzem no espaço que há entre a ética do amor familiar e o 

enfrentamento da crise psicótica. 

Também são discutidos aspectos das relações entre o cuidador e o doente, manejos e 

contornos utilizados no cotidiano, importância das representações da loucura abordadas no 

capítulo 1 que atuam sobre esse cotidiano, estratégias de adaptação empregadas pela família 

para que o louco permaneça nela, etc. São analisados os afetos que se apresentam nos 

vínculos e a forma como eles direcionam empuxos expulsivos e/ou aglutinadores dos 

mesmos. 

No capítulo 9 se busca correlacionar forças intrínsecas e extrínsecas que atuam na 

relação família-louco. Os modelos propostos utilizam-se das teorias aportadas no capítulo 5 

para lastrear inferências de deduções.  

Discute-se as relações entre forças expulsivas e aglutinadoras, suas derivações e 

produções intersubjetivas na dinâmica familiar, propondo um olhar de como são co-gestadas 

essas forças e os modos de produção discursiva que “localizam” o louco no espaço familiar.  

O capítulo 9 ainda traz uma proposição de modelo integrativo das componentes da 

dinâmica familiar e do contexto da Reforma Psiquiátrica para a compreensão do que está em 

jogo na responsabilização familiar advinda das políticas públicas.  
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Encerrando o capítulo são discutidas as aproximações e diferenças com a literatura 

que versa sobre o tópico do estudo e referidas no capítulo 5 e o grau de corroboração entre os 

pressupostos que constam desta introdução e os achados. 

No capítulo 10 são feitas as considerações finais onde se buscou sintetizar os achados 

e foram formuladas novas questões de pesquisa, derivadas das que este estudo buscou 

responder. 

Com os resultados, espera-se oferecer hipóteses que ajudem a elucidar as 

componentes das dinâmicas familiares dos portadores de transtorno mental e suas interações. 

Espera-se, também, propiciar às políticas públicas de saúde mental uma discussão sobre o 

papel da família na re-inserção do doente mental na sociedade, não com um olhar idealizado 

sobre esse papel e, sim, com um olhar na realidade viva das dinâmicas que nela se processam. 

Tais dinâmicas são complexas e incluem dimensões afetivas e discursivas que falam 

das subjetividades dos que a integram. Com tal perspectiva, o cuidar do louco na família 

abrange questões mais amplas que a sua simples localização num domicílio: abrange 

processos que vão além da família, situados nas decisões e planejamentos governamentais, 

nos contextos dos serviços de saúde e na filosofia da atenção psicossocial.   
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___________________________________________________________________________

1 

FUNDAMENTOS DAS REPRESENTAÇÕES DA LOCURA NOS DIVERSOS 

MOMENTOS DAS SOCIEDADES OCIDENTAIS: ALGUMAS PERSPECTIVAS 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

A loucura mostra-se como uma “diferença” que atravessou as sociedades, e foi olhada 

de acordo com os momentos específicos das diversas culturas orientais e ocidentais. Em cada 

um desses momentos estabeleceu-se e estabelece-se um discurso que organiza representações 

em torno dela e dinâmicas correspondentes nas relações com o louco. Essa espécie de 

mecanismo das coletividades, conforme Elliot (como citado por Silva, 1995), é correlato a 

uma necessidade de nomear e inscrever a loucura num dado conjunto de fenômenos para 

torná-la suportável e manejável socialmente.  

Silva (2007a) considera que a diferenciação da loucura corresponde a uma alteridade 

frente às normas sociais, obrigando a sociedade a reconhecer o transtorno mental e a instituir 

práticas que vão mediar a relação com essa alteridade. 

Assim, a loucura e os loucos parecem colocar, de forma prática, uma série de questões a serem 

“elaboradas” e “respondidas”, “na conduta e na linguagem”, pelas comunidades nas quais eles têm 

suas existências, derivando daí a possibilidade de disntinguirmos dois níveis solidários entre si e de 

perspectiva relativizadora no processo de institucionalização das relações entre sociedade e loucura 

(Silva, 2007a, p. 43)   
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A percepção e as mudanças de significados da loucura correspondem a uma mudança 

de lugar social ocupado pelo louco: de uma manifestação do sagrado com as visões e audições 

dos magos, advinhos e ptonisas da Antigüidade aos quais se curvavam reis, torna-se uma 

categoria da clínica médica que busca conotá-la como desvio da normatividade e da ordem 

social, logo, passível de controle. 

A loucura carrega uma carga semântica que estigmatiza e exclui, mesmo que contra 

isso tenha se insurgido o movimento da antipsiquiatria logo após a segunda guerra mundial e 

o movimento da Reforma Psiquiátrica da experiência de Gorízia, movimento que no Brasil se 

instaura nos anos de 1980 e se consolida nos anos 1990. 

Um olhar voltado para a história observa perspectivas díspares sobre a loucura: integra 

os usos sociais na Antigüidade, é aprisionada nos primórdios da Modernidade e se torna uma 

doença na instituição da Psiquiatria com Pinel e Esquirol. Na contemporaneidade, estabelece 

um campo de debates sobre o “ser louco” enquanto aquele que porta um transtorno, ou seja, 

uma pessoa que vive circunstancialmente dificuldades de manejo da sua conduta social. 

 As perspectivas que adiante são discutidas buscam delinear compreensões sobre como 

as sociedades ocidentais se relacionam com a loucura, seja nas modalidades microssociais 

(contatos interpessoais, famílias, escolas), seja nas modalidades macrossociais (instituições 

médicas e jurídicas). Isso implica no lugar que o louco ocupa nessas sociedades e nas 

oportunidades de estabelecer laços sociais, afetos e vínculos com o outro.  

Pessoti (1994) propõe um recorte histórico o qual possibilita a noção de categorias 

sobre a loucura, demonstrando não só a sua força empírica que atravessa os séculos como, 

também, revela que a loucura manteve aspectos invariantes em indivíduos pertencentes a 

momentos históricos diversos: melancolia e mania, por exemplo, termos cunhados por 
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Homero, são ainda contemporâneos e referem-se a estados diagnosticados nos transtornos 

bipolares de humor.  

Há também outro aspecto suscitado pelo trabalho de Pessoti que é o protagonismo da 

loucura: a loucura e a sua manifestação na pessoa, não cessam de interrogar os que estão do 

“outro lado” e que a margem que media a passagem entre a razão e a desrazão é bastante 

estreita. Foucalt (2007) vai demonstra que isso também ocorre na idade medieval, através de 

uma dialética entre razão humana e razão divina, a partir de pressupostos da ortodoxia 

católica, sendo uma para outra, mutuamente, desrazão. 

A loucura, nos seus aspectos invariantes, mostra traços que se sobrepõem ao momento 

cultural e permanecem como uma inerência do “ser louco”.     

Como categorias nosológicas da Antigüidade, a atê, o menos (mania) e a melancolia 

são referidos por Homero como estados alterados do pensamento e do comportamento, 

perturbações do entendimento que acometem os homens de acordo com a vontade dos deuses. 

Se o menos representa o furor bélico que os deuses transmitem aos guerreiros, a melancolia é 

o seu oposto, é a forma triste da loucura, o isolamento e a incomunicabilidade. A mania e a 

melancolia são categorias de desrazão que se originam, assim, na relação com uma vontade 

do outro que se impõe ao indivíduo: “Quanto à origem, não há dúvidas: toda loucura é obra de 

Zeus, de outros deuses ou de entidades subalternas, de diferentes níveis hierárquicos, no plano 

da divindade.” (Pessoti, 1994, p. 19).  

As categorias de Homero buscam compatibilizar a vergonha da loucura com a honra 

cultivada pela aristocracia grega, ou seja, o desvario não era atribuído ao indivíduo e, sim, aos 

ditames superiores a ele próprio, o que lhe retirava qualquer cota desonrosa nos 

cometimentos. Na Antiguidade Grega onde o cultivo ao bom, ao belo e ao útil predominava 

junto com o cultivo aos deuses, o olhar sobre a loucura não deixa de se apresentar como uma 
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conciliação entre o trágico do destino humano e uma vontade sobrenatural que se impõe à 

humanidade. 

A tragédia grega mostra uma nova componente da loucura, diferenciada dos textos 

homéricos, na medida em que a relaciona com as paixões. Estas não são a causa, mas se 

apresentam naquela. Em Eurípedes, o conceito de loucura enquanto produto de conflitos se 

delineia mais que em outros autores: “[....] O homem de Eurípedes se move num mundo 

contraditório, em busca de alguma quimérica ordem interior. Os dramas do homem resultam, 

necessariamente, de forças naturais, próprias dos ‘mortais’.” (Pessoti, 1994, p. 30)  

O que está em jogo, portanto, é o conflito entre a paixão e os valores normativos, 

razão e instinto, enfim, toda a sorte de dualidades, concepções que muito se aproximam 

daquelas da moderna Psicologia.   

Ainda na Antigüidade clássica, numa abordagem estritamente médica, Hipócrates 

enfatizará os fatores orgânicos e a loucura será concebida como um desarranjo da natureza. 

Segundo Pessoti a concepção médica da loucura inaugurada por Hipócrates afirma que  

A loucura é uma doença orgânica, como qualquer outra. É um estado anormal do cérebro. A 

causa dela é algum desequilíbrio humoral devido a alteração de estado físico dos humores ou de 

sua localização e movimentação no interior do corpo. As alterações comportamentais ou mentais, 

como o delírio, são meros sintomas. Igualmente, são simples sintomas os estados emocionais que 

os pacientes podem relatar. (Pessoti, 1994, p. 57)  

É importante se observar que racionalidade hipocrática sobre a loucura vai subsistir 

durante muitos séculos e se eclipsará momentaneamente com o declínio da autoridade da 

medicina e o surgimento da autoridade eclesiástica no tratamento da loucura a partir do 

domínio da doutrina católica no século V d.C. até a Renascença. Entretanto, com a Ilustração 

francesa no século XVII e, sobretudo, com o impulso que a ciência viverá nos séculos XVIII e 

XIX, o organicismo hipocrático retornará ao centro da epistemologia médica deixando suas 

marcas ainda na contemporaneidade. Não mais se emprega a doutrina dos humores, porém, 
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enfatiza-se a concepção fundamental da materialidade orgânica como arena etiológica da 

loucura, em detrimento de causas psicogênicas, estabelecendo debates sobre a inerência da 

loucura, suas causalidades e desdobramentos no tratamento clínico e social.  

O posicionamento de Hipócrates, organicista, opõe-se notoriamente ao 

posicionamento mítico-teológico de Homero e aos aspectos psicologizantes da tragédia de 

Eurípedes. Esses vieses traduzem o contexto da cultura clássica grega que vive a dialética 

orgânico-espiritual, refletida na filosofia socrática-platônica das precedências de causalidades 

entre o mundo das aparências e o mundo das idéias, nas contradições entre epicuristas e 

estóicos e nas relações entre a physis e o motor imóvel da doutrina aristotélica.   

No século II d.C. Galeno dá continuidade à concepção organicista de Hipócrates, 

porém, influenciado pelo conceito de alma que dimana da filosofia judaico-cristã, então, 

bastante difundida. Galeno fala de faculdades diretoras da alma: imaginativa, raciocinante e 

mnemônica. As doenças mentais são perturbações destas faculdades diretoras. A doutrina de 

Galeno baseia-se em uma disfunção do encéfalo, cujos sintomas são alterações nas faculdades 

diretoras. Aspectos orgânicos e psicológicos se unem, então, para delinear os quadros da 

loucura.  

Na cronologia que Pessoti (1994) propõe em seu percurso histórico sobre a loucura e 

suas explicações, o período entre a instauração do Catolicismo (cerca de V d. C.) e o final da 

Idade Média, marca uma compreensão demonológica da loucura. Causas médicas (orgânicas 

e/ou psicogênicas) são abandonadas e a interveniência das forças sobrenaturais retorna ao 

cenário da loucura.  

Diz-se haver um retorno, porque a atuação da vontade e permissão de Deus e a ação de 

entidades maléficas correspondem à concepção mítico-teológica da Antigüidade grega acima 

referida. Com as devidas modificações próprias à teologia da Igreja, os deuses (o Supremo e 
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os espíritos do Mal) impõem a desrazão ao homem. A loucura nesse período é relacionada ao 

mau e culposo, condições nas quais a alma se subordina ao diabo. 

A concepção demonológica culmina com a publicação do compêndio Malleus 

Maleficarum (Pessoti, 1994). É importante ressaltar que a Teologia Católica se mostra como 

um instrumento de dominação social que não admite insurgências. A submissão absoluta é 

pretendida e a loucura escapa a essa possibilidade.  

Como uma irrupção, a loucura vai mostrar-se insubmissa aos preceitos e ritos de 

exorcismo, tomando a feição diabólica (diabo significa inimigo) que a leva aos tribunais 

inquisistoriais e às fogueiras. Somente a loucura santa dos místicos será aceita, desde que se 

coaduna com as finalidades do discurso proselitista e conversor da Igreja que busca aumentar 

o seu rebanho.  

Em outra angulação, Foucalt mostra uma Idade Média que vê a loucura do ponto de 

vista dos vícios. A loucura é o carro-chefe de todas as fraquezas humanas.  

É capital frisar a diferença de enfoques entre Pessoti (1994) e Foucalt (2007) sobre a 

loucura medieva: o primeiro aponta para a possessão demoníaca e esse último refere-se a um 

âmbito estritamente moral, seguindo, aliás, uma lógica que é atinente ao viés francês, viés 

moralizante em torno da loucura. Se há, aqui, uma diferença epistêmica, ela é compatível com 

a própria forma de se buscar entendimento sobre os significados da loucura.  

Na linha expositiva de Foucalt, a literatura renascentista mostra um olhar mais 

complacente e, se pode dizer, admirado sobre a loucura, desde que ela se torna um anverso da 

razão comum, estabelecendo uma dialética que alteriza o lugar da verdade. Como pano de 

fundo a essa dialética, apresentam-se as teses cristãs sobre a relatividade da loucura humana e 

a razão de Deus, propalada por São Paulo em uma de suas epístolas: 

O velho tema cristão segundo o qual o mundo é uma loucura aos olhos de Deus rejuvenesce no 

século XVI, nessa dialética estrita da reciprocidade. O homem acredita ver claramente, e que ele é a 
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medida das coisas; o conhecimento que ele tem, que acredita ter do mundo, confirma-o em sua 

complacência [....] (Foucalt, 2007, p. 30)        

Essa disposição à exaltação da “santa loucura” não se localiza necessariamente no 

século XVI. Durante a Idade Média, a santidade é sempre revestida de irrupções do 

pensamento e do comportamento que levam milhares de pessoas às ordens religiosas, aos 

eremitérios ou à deambulação pregadora do Evangelho. A par da bruxaria e da demonologia, 

categorias de insanidade medieva, há essa outra “insanidade sagrada” que leva homens e 

mulheres pertencentes à nobreza européia a deixarem seus títulos e propriedades para 

adotarem os rigores monásticos, tomados pela “razão de Deus, que é loucura para os 

homens”.  

Ainda segundo Foucalt, mais que a alterização entre razão humana e razão divina ou 

espiritual, “A loucura torna-se uma das próprias formas da razão. Aquela se integra nesta, 

constituindo seja uma de suas forças secretas, seja um dos momentos de sua manifestação, 

seja uma forma paradoxal na qual pode tomar consciência de si mesma. [....]” (Foucalt, 2007, 

p. 33). A passagem entre a sabedoria e a loucura é uma “meia-volta”, é a marca da insanidade. 

No século XVII, Plater trará o conceito de alienação mental o qual concebe que a 

doença mental é uma lesão da inteligência, resultando num déficit ou numa depravação. No 

primeiro caso, pode-se ter uma fraqueza mental ou a abolição da mente. No caso da 

depravação, resulta a estafa mental ou extravio da mente (alienação mental). Assim, a loucura 

pode advir de causas físicas ou passionais. A abordagem cientificista da loucura é retomada 

com a ênfase organicista de Hipócrates, o que retira de cena as concepções demonológicas da 

Igreja. Com tal abordagem a loucura vai paulatinamente se institucionalizando e sendo 

institucionalizada sob o sólio amplo da Medicina: “Desse modo, o século XVII medicaliza e 

naturaliza a loucura ao mesmo tempo em que a institui como processo mental, como patologia 

de funções nervosas superiores.” (Pessoti, 1994, p. 133) 
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O conceito de alienação vai possibilitar crescentemente a interdição do louco em favor 

da ordem social. A construção do asilamento vai marcar, mais que a etiologia da doença, a 

condição do louco. O asilamento será o modo institucional de marcar a diferença entre 

normalidade e patologia.   

Dentro desta perspectiva, o século XVII assiste ao nascimento do hospital no qual os 

sifilíticos, degenerados morais, insurgentes legais, prostitutas, ladrões e loucos vão 

experienciar a Grande Internação (Foucault, 2007). O Hospital Geral, fundado em 1656, vai 

exercer funções legais, soberanas e absolutas, tornado-se um forte aparelho de repressão. 

Cabe à instituição impedir as manifestações de miséria e de desordens sociais. A loucura é, 

neste contexto, inserida na condição de escória a ser reprimida, recluída, sendo rejuntada à 

ociosidade. Para Foucault  

A internação é uma criação institucional própria ao século XVII. Ela assumiu, desde o início, 

uma amplitude que não permite uma comparação com a prisão tal como esta era praticada na Idade 

Média. Como medida econômica e precaução social, ela tem valor de invenção. Mas na história do 

desatino, ela designa um evento decisivo: o momento em que a loucura é percebida no horizonte 

social da pobreza, da incapacidade para o trabalho, da impossibilidade de integrar-se no grupo; o 

momento em que começa a inserir-se no texto de problemas da cidade. As novas significações 

atribuídas à pobreza, a importância dada à obrigação do trabalho e todos os valores éticos a ele 

ligados determinam a experiência que se faz da loucura e modificam-lhe o sentido.  (Foucalt, 2007, 

p. 78)    

O hospital, segundo Foucault (2007), estabelece o labor como forma de retribuição da 

internação à sociedade. Há, também, uma tentativa de regeneração, de reeducação da 

vagabundagem que é acolhida entre os seus muros. Como cenário de fundo, há os interesses 

de aproveitamento da mão-de-obra gratuita por parte da florescente burguesia européia.  

Porém, submetidos ao regime de trabalhos internos do hospital, os loucos não 

correspondem como os demais internos ao ritmo coletivo. Eles não se adequam aos projetos 

laborais, não respondem ao clamor “da produção eficaz”, suscitando as representações de 

inadaptablidade, improdutividade e incapacidade, ou seja, representações que não 
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correspondem ao ideário da ordenação social surgida com o projeto da Iluminação Francesa 

no século XVII e concretizada com a Revolução de 1789. Tais representações idealizadas se 

condensam no conceito de cidadania, no qual os valores éticos ligados à obrigação do 

trabalho serão centrais.  

Nesse tempo, a ordem social da pólis na Modernidade requer o autocontrole e o 

autogoverno dos indivíduos. A educação como imperativo do discurso social, propõe uma 

racionalidade sobre os indivíduos baseada na punição, na docilidade e no bom adestramento 

dos corpos (Foucault, 1987). Os dipositivos escolares, militares e prisionais vão enfatizar a 

submissão do indivíduo a ordem social como base de sustentação da organização coletiva 

harmônica, equilibrada e produtiva.  

Com a consistência entre educação e ordem social consolidada no século XVIII, o 

louco será visto como aquele que não está devidamente educado nas suas paixões. Ele não 

tem o controle sobre o seu corpo, é incapaz de autonomizar-se, de governar a si mesmo, 

contrapondo-se às necessidades de adaptação aos mandatos da coletividade. Nesta 

impossibilidade, ele passa a condição de alienado do convívio em comunidade.  

Surge o manicômio como uma solução para separar os incapazes e manter o equilíbrio 

da funcionalidade social. A relação com a educação permanece cenário principal e os 

alienados vão ter na Medicina Mental a especialidade que vai reeducar o louco (Foucault, 

2007).   

   Efetivamente, o século XIX tem em Pinel o conceito já expresso em Platt de que a 

loucura é uma doença eminentemente mental, entretanto de natureza moral, ou mais 

precisamente, é uma imoralidade que merece um tratamento moral. Em seu nascedouro, 

através de Pinel, a Medicina Mental, mais tarde denominada Psiquiatria, dimana todo o 

sentido de controle e normatização que vão marcar a relação médico-doente mental dentro dos 

muros das instituições de tratamento mental.  
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Como projeto re-educativo a proposta de Pinel sustenta um lugar de autoridade que dá 

ao médico um saber ilimitado sobre a doença e um domínio sobre o corpo e a vida do 

paciente. É o médico quem vai determinar o que é o bom e o mau comportamento, o que é 

normal ou não, o suportável ou não do desviante da ordem social internado no “hospital de 

alienados”. 
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2 

AS SEMÂNTICAS DA LOUCURA NA CONTEMPORANEIDADE: DESVIO 

RELATIVIZADO E NORMA CONTESTADA 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Não se pode atrelar saúde psicológica com norma social. O que está em jogo não é 

simplesmente o cotejo entre realidade compartilhada pelo grupo e o delírio individual. Há 

uma demanda de sentido não apreendido que não encontra formas de compreensão 

socialmente reconhecidas (Bastide, 1967; Castel, 1978): 

[....] É preciso, pois, estar atento aos acidentes de percurso – familiares, sociais etc. – às 

contingências da existência que são responsáveis por este aborto do sentido. Toda a idéia de “cura” 

não fica por isto repudiada, mas é preciso denunciar a ambigüidade técnica que se contenta em 

domesticar a loucura como se “cala” um delírio, o que, em termos psicanalíticos, equivale a fazer 

atuar a intervenção terapêutica do lado das forças da repressão. (Castel, 1978, p. 160)     

A Psicanálise, nesse sentido, tem contribuições importantes. Aqui são abordadas as de 

Freud e a de Jacques Lacan. 

 Freud (1996b) concebe a psicose como uma variante da neurose e lhe atribui 

possibilidades de reversibilidade, embora reconheça dificuldades de cura completa. As 

categorias de demência, melancolia e mania, estão presentes na teoria freudiana, junto à 

categoria parafrenia que equivale à esquizofrenia definida por Bleuler. 
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 O enfoque freudiano das parafrenias culmina no estudo dos escritos do Presidente 

Schreber, estabelecendo relações entre linguagem e inconsciente, a partir do contexto social 

de Schreber, o que vale dizer que Freud realizou proposições sobre a doença mental que se 

fundam nas questões do laço social. A doença de Schreber eclode no exato momento em que 

ele á alçado à condição de presidente de uma corte judiciária.   

 Jacques Lacan, outra referência psicanalítica, fez incursões específicas no campo da 

doença mental, concebida enquanto psicose. O que está em jogo não é a relação com a 

norma, pois, a psicose é uma modalidade de estruturação subjetiva que, por sua vez, se dá 

pela relação do sujeito com a sua inserção na cultura através das relações parentais, a 

chamada “função do pai” ou “função paterna”. Para Lacan (1988), desarranjos na tríade pai-

mãe-filho ocasionam uma ineficácia estrutural, a chamada claudicação da metáfora Nome-

do-Pai, a qual assegura a possibilidade de consistência discursiva do sujeito, enlaçando-o 

satisfatoriamente na relação com o outro.  

A psicose ou loucura representa, nesta perspectiva, uma modalidade discursiva que 

situa o louco no laço social de forma precária quanto à produção de sentido, muito embora, 

possam-se capturar determinados elementos discursivos da sua produção de fala, qual seja, os 

delírios, elementos esses que podem organizar, para o que ouve o psicótico, um mosaico de 

sentidos esgarçados, porém, referentes ao seu desejo. 

Pode-se pensar, então, em comunicação de sentidos advindos da fala do louco, que 

desloca a questão da loucura de uma perspectiva médica para uma perspectiva sociológica: 

para Bastide (1967, p. 273) “[....] a doença mental é uma patologia não do ser, mas da 

comunicação.”. Retirar uma “inerência de ser” da loucura e articular a sua relação com o 

entorno social no campo do sentido supõe que há campos semânticos diferenciados 

resultantes de uma discursividade dita “normal” e de uma discursividade dita “delirante”. 

Assim,  
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O “louco” pode surpreender o homem comum. Ele habita, no entanto, o mesmo mundo mental 

que este. Ele se insere nos mesmos quadros estruturais e envia a outrem, para se definir em relação 

a ele, exatamente as mensagens que o outro justamente espera do “louco”. Entretanto, o mundo 

mental do qual nós ambos participamos muda com o tempo; precisamos pois, agora, seguir as leis 

dessas mudanças, a fim de ver que elas são realmente as mesmas para o doente e para o homem 

normal. (Bastide, 1967, p. 286)  

 Miles (1981), ainda numa perspectiva sociológica, porém, num viés diferenciado de 

Bastide, afirma que normas de saúde e de desvio são eminentemente culturais e sociais, 

correspondendo a um acordo entre os membros da sociedade sobre o que seja saúde ou 

doença. A autora supracitada aborda as considerações de alguns dos mais agudos críticos da 

“norma social” para responder à questão de “quem é o doente mental”. 

 Thomas Szaz acredita não ser possível estabelecer qualquer diferença anatômica ou 

fisiológica no funcionamento de uma mente “normal” e aquelas que apresentem disfunções. 

Para ele há um juízo social e ético sobre o sentimento de anormalidade que uma pessoa 

carrega em relação ao seu semelhante.  

Conforme Miles (1981), Szaz acusa a psiquiatria ocidental de ser agente opressor. 

Para ele, há juízos de valor formulados sobre o comportamento humano que designam a 

condição de doente mental para os indivíduos que não se ajustam às normas sociais, causando 

perturbações aos demais, sendo classificados pelos psiquiatras em favor dos segmentos 

poderosos da sociedade: “À pergunta ‘Quem é doente mental?’, Szaz retrucaria que ninguém 

o é e que algumas pessoas são assim chamadas para que seja eliminado nelas o 

comportamento que desagrada a outrem. [....]” (Miles, 1981, p. 18)     

 Laing é outro crítico da psiquiatria normativa. Para ele é a dinâmica familiar que 

produz a loucura, desde que, sobre o doente mental, são feitas exigências que o indivíduo não 

pode atender. O conceito do “duplo vínculo” de Bateson é, então, a base conceitual de Laing 

para expor as suas idéias em torno da doença mental.  
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No duplo vínculo, a criança é submetida a um discurso parental contraditório que 

acarreta uma falta de sentido plausível. A saída pelo comportamento “irracional” torna-se a 

única possibilidade de expressão subjetiva do indivíduo nessas condições (Miles, 1981): 

Partindo da noção do duplo vínculo, Laing elaborou sua tese de um certo tipo de família como 

“instituição patogênica”, na qual a criança é cercada por ensões psicológicas e sociais 

esmagadoras. Laing sugere que os pais nessas famílias são extremamente rígidos quanto à 

disciplina (por exemplo, no que diz respeito ao treinamento precoce do controle dos esfíncteres e à 

limitação das atividades) e impedem que a criança se transforme numa pessoa a seu próprio modo. 

[....] Os pais destroem o indivíduo ao confundi-lo e ele reage contra-confundindo-os, ou seja, 

através do comportamento irracional. (Miles, 1981, p. 19)  

   Como Szaz, Laing afirma que não há loucos e loucura e, sim, um sistema de relações 

que categoriza o “paciente”. 

 A teoria da rotulação de Scheff é outra posição crítica aventada contra a psiquiatria 

clássica. Scheff aborda o tema do desvio para analisar o problema da loucura e afirma que 

“[....] o desvio é uma função das respostas dos outros a uma ação particular.” (Miles, 1981, 

21). Na teoria da rotulação examina-se porque certa ação é considerada um desvio ou 

transgressão e outra não. O rótulo de doente mental se aplica ao indivíduo que transgride as 

normas.  

 Para Scheff, há também um estereótipo do insano que se converte na imagem que 

orienta a ação. Desta forma, ao reagirem ao desviante, mesmo em conformidade com os 

estereótipos da insanidade, os agentes sociais evocam expectativas sobre a ação 

transgressora, similarizando o comportamento ao de outros desviantes classificados como 

doentes mentais. Doente mental para Scheff seria, então, aquele que fosse assim rotulado.  

 A teoria da rotulação avança a sua concepção de doença mental afirmando que “[....] o 

ato de rotular alguém como doente mental cria o comportamento do doente mental; que os 

sintomas originais são sem importância e que, sem a rotulação, passariam despercebidos.” 

(Miles, 1981, p. 24)  
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 A linha crítica do distúrbio mental enquanto “doença”, seja em Szaz, Laing ou Scheff 

têm em comum o argumento vitimizador do paciente psiquiátrico: os que estão à sua volta 

buscam sempre, seja a família, seja o psiquiatra, torná-lo o bode expiatório de alguma 

situação insatisfatória de um grupo hostil.   

Desta forma, aqui não está em questão o cotejo “normal versus patológico”, já que 

normas de saúde e de desvio são eminentemente culturais e sociais (Miles, 1981). Para Silva 

(2007b, p. 41) 

[....] o ponto de corte para a construção do comportamento bizarro ou desviante como alvo das 

intenções psiquiátricas, sobretudo na geração de demandas de internações, situa-se antes em 

marcadores sociais do que em marcadores clínicos ou da sintomatologia estritamente psíquica. 

Todo fato psíquico é social. Não existe fato psíquico que não se inscreva como fato social. Não 

existe fato social que não se inscreva como psiquismo. 

 Trata-se, sobretudo, de elaborar a convivência de modos diferentes da produção 

lingüística, quer dizer da articulação da comunicação. Para que tal articulação se dê, vigora o 

juízo social e ético sobre o sentimento de normalidade ou anormalidade que uma pessoa 

carrega em relação ao seu semelhante. Esse ponto de vista coloca a Psiquiatria clássica no 

foco das críticas como agente opressor, ao designar a condição de doente mental para os 

indivíduos que não se ajustam às normas sociais, causando perturbações aos demais (Miles, 

1981). Segundo Silva (2007b, p. 41)  

[....] Somente quando os sintomas interferem na ordem social de forma relevante, o sujeito será 

inscrito no quadro do desvio psiquiátrico, sobretudo quando afetadas as suas qualidades de auto-

regulação, autonomia pessoal e/ou econômica ou de perturbação da ordem. [....]    

  Nos manuais de psiquiatria, entre as muitas modalidades de transtorno, sejam eles 

provocados por uso de substâncias psicoativas, sejam por problemas de desenvolvimento e 

outros de categorias diversificadas, a esquizofrenia aparece junto a outros “transtornos 

psicóticos” como, por exemplo, no DSM-IV, para nomear a loucura propriamente dita. A 

esquizofrenia é caracterizada por alterações no afeto, comportamento e pensamento (Kaplan 
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& Sadock, 1998; Caixeta, 2004), alterações que são vistas como patologias quando a estase 

social é perturbada e a necessidade de controle sobre o louco é evocada.  

 Nesse sentido a medicalização avança significativamente no tratamento dos 

transtornos mentais especificados no DSM-IV e no CID-10. Predomina a ideologia da 

normalidade e da estabilidade psíquica (vale dizer, comportamental) mitigando ou mesmo 

neutralizando o que não corresponda ao que o imaginário social designe como o bem-estar do 

indivíduo: tristeza, angústia, ansiedade, delírio, labilidade de humor, alterações de 

pensamento, hiperatividade infantil.  

A condição trágica do homem não pode aparecer na sociedade de vencedores e de 

indivíduos competitivos. A Psiquiatria normativa se aplica em delinear uma nosologia 

exaustiva na busca de aprimorar o diagnóstico diferencial, que implica em controlar os 

sintomas e aplicar a “melhor medicação” para devolver a “normalidade”, a funcionalidade, 

diga-se, a capacidade de produzir e não incomodar a rede produtiva.  

Neste ponto é importante introduzir o conceito de transtorno mental que substitui o 

termo doença mental nos manuais de psiquiatria delineando uma ampla nosologia 

psiquiátrica. Kaplan & Sadock (1998, p. 11) definem que  

Um transtorno mental é uma doença com manifestações psicológicas ou comportamentais 

associadas com comprometimento funcional devido a perturbação biológica social, psicológica, 

genética, física ou química. Ele é medido em termos do desvio em relação a algum conceito 

normativo. Cada doença possui sinais e sintomas característicos. 

Dentro da lógica medicalizadora o transtorno mental fica, ainda, sob o dilema: ou 

“normaliza” com o uso da refinada química produzida pela máquina farmacológica ou fica 

numa espécie de “limbo” social. A imagem do “limbo” teológico bem pode aproximar 

metaforicamente o espaço não só geográfico, mas, também, o do imaginário social em que se 

situa o portador de transtorno mental na atualidade: vagando entre a internação e o domicílio, 
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a sua possibilidade de subjetivação está em jogo, a sua condição de pessoa é questionada pelo 

outro.  

Na transformação semântica da loucura em doença mental, e, atualmente, em 

transtorno mental, a Psiquiatria delineia as fronteiras da normalidade versus anormalidade. 

Estas situam os indivíduos em territórios sociais diferentes num momento de grande 

desencanto do Ocidente no século XIX, pois, os ideais do Iluminismo, que acreditavam numa 

sociedade racional que dominaria o mundo da natureza, foram desfeitos (Birman, 1978).   

Há, portanto, um zeitgeist que propicia o surgimento de um campo de saber, 

preenchendo as vicissitudes do imaginário social. Correlato a tal surgimento, estabelece-se o 

seu objeto privilegiado de investigação que garante as normas psíquicas da saúde e da doença 

para a sociedade, empreendendo uma verdadeira gestão da saúde pública, a partir do 

Higienismo francês. Este se propaga para além da Europa e chega ao Brasil em meados do 

século XIX com a criação do primeiro asilo para loucos em terras brasileiras por D. Pedro II 

nos dias da sua coroação como imperador.  

A configuração do Capitalismo, a partir da Revolução Industrial estabelece paulatina e 

decisivamente uma cidadania fundada no Individualismo e na Responsabilidade em que o 

indivíduo se integra a uma rede intensiva de trocas de bens baseada na competência do mais 

eficaz: o trabalho remunerado alimenta o fluxo do consumo daquilo que ele mesmo produz. 

Essa é uma equação aparentemente simples, porém, agrega uma série de conseqüências nas 

modalidades de constituição do Estado de Direito do mundo ocidental, no qual o louco é 

resguardado no espaço restrito da alienação. Os vetores da moralidade, da economia e da 

prática médica passam a convergir sobre a doença mental para exercer sobre ela um efeito 

multidimensional, com um espectro que vai da família à pólis, organizando um discurso que 

se consolida por praticamente dois séculos.  
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  É importante, aqui, considerar uma contradição no Estado de Direito vigente na 

sociedade ocidental orientada pelo modo capitalístico de estruturação: há um nexo 

contraditório entre um discurso recheado de ideologia humanista, libertária e racionalizadora 

e, por outro lado, a existência de instituições tais como o hospital psiquiátrico que sacramenta 

a segregação social e formas de dominação sobre o indivíduo (Castel, 1978). Essa contradição 

torna-se mais incômoda na medida em que o capitalismo avança no mundo ocidental em 

meados do século XX, carreando a retórica da “oportunidade igual para todos” como 

promessa de sociedades modeladas pela competência individual e livre-iniciativa, parâmetros 

não possíveis para o portador de doença mental.     

É neste zeitgeist liberalizador, o qual perpassa as instituições psiquiátricas nos Estados 

Unidos, Inglaterra, França e Itália, que ocorre uma crescente desinstitucionalização orientada 

por questões específicas de suas políticas públicas de saúde (Melman, 2001). Nesse processo, 

elementos teóricos da Psicanálise adentram-se na Psiquiatria buscando entabular uma relação 

médico-paciente mais horizontalizada, porém, as tentativas empíricas enfatizam a densidade 

dos muros dos asilos, já que eles são efeitos das pressões sociais: o papel de “delegado” do 

alienista se desloca para a onisciência e onipresença do médico-psicanalista, que realiza as 

funções de lei e de norma, ao lado da função terapêutica. Além disso, a ênfase na “relação de 

serviço” sustenta uma tentativa de reeducação do paciente e a doença mental continua tendo 

um sentido pejorativo, em meio a um contexto psicologizante (Castel, 1978).  

Seguindo o diapasão da antipsiquiatria inglesa, que considera a loucura um fato social 

e político, Basaglia realizou experiências em Gorízia, na Itália, que fundaram a Psiquiatria 

Democrática. Contestando a psicologização da instituição psiquiátrica, posicionando a doença 

mental numa dimensão social e política, mudando radicalmente a atuação do psiquiatra e, 

consequentemente, da instituição psiquiátrica, originou o discurso de reinserção social do 

doente mental e o fechamento progressivo dos manicômios.  
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A experiência italiana de Gorizia é a de inspiração mais democrática e cidadã, ao 

propor uma abordagem diferenciada da experiência manicomial: para a psiquiatria 

democrática italiana, o processo de desinstitucionalização não podia ser reduzido ao simples 

fechamento dos velhos, sujos e violentos hospícios. Mais que derrubar paredes, muros e 

grades, desinstitucionalizar implicava no desmonte das estruturas mentais que se densificam e 

se institucionalizam socialmente.  

O termo desinstitucionalização vem significar não somente mudanças nos dispositivos 

dos serviços de saúde na abordagem da doença mental, mas, principalmente, a necessidade de 

mudanças nas formas de pensar e de conviver com a loucura e com os loucos, que se 

apresentam resistentemente na subjetividade e na cultura (Campos & Romagnoli, 2007).  

Na lógica da desinstitucionalização advinda da experiência de Gorízia, operava-se o 

deslocamento da clínica centrada na doença para os cuidados em torno da pessoa do doente 

mental, empoderando um processo de reconstrução das pessoas que seriam atores sociais em 

diversas dimensões das suas existências (Melman, 2001). Havia, também, nas propostas 

reformistas italianas, um sentido político no qual a estrutura de poder representada pela 

instituição psiquiátrica seria um representante de outras instâncias de poder que precisariam 

ser desconstruídas. 

Rotelli, Leonardis e Mauri (1990) apresentam algumas diferenças de objetivos da 

desinsitucionalização que se deram ao tempo da Reforma Psiquiátrica italiana: havia a 

desinstitucionalização ojetivada pelos reformadores, com a intenção de retirar da Psiquiatria 

as funções de controle social, coação e segregação; havia aquela focada pelos grupos técnicos 

e políticos radicais que buscavam a abolição das instituições de controle social e, finalmente,  

havia a desinstitucionalização sob a perspectiva dos administradores, que visava somente a 

recionalização administrativa e financeira, implicando na desospitalização. 
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É com o significado de desospitalização que a desinstitucionalização vai persistir no 

processo da Reforma Psiquiátrica com a prática de redução de leitos, política de altas 

hospitalares e fechamento de hospitais psiquiátricos. O sentido mais amplo de 

desinstitucionalização, entretanto, englobava novas formas de organização do sistema de 

saúde mental, deslocando os serviços para a comunidade e a intervenção terapêutica para o 

contexto das pessoas, contruindo “[....] um filtro contra hospitalizações ulteriores [....]” 

(Rotelli, Leonardis & Mauri, 1990, p. 20). 

Analisando os caminhos da “psiquiatria reformada”, Rotelli, Leonardis e Mauri (1990) 

constatam que a internação psiquiátrica ainda é praticada na Europa, os serviços territorais e 

comunitários não substituem a internação e o sistema de saúde funciona como um circuito 

onde o retorno do doente ao hospital é previsível (revolving door). Esse circuito evidencia que 

“[....] a ‘estática’ da segregação em uma insituição separada e total foi substituída pela 

‘dinâmica’ da circulação entre serviços e prestações pontuais e fragmentadas. [....]” (Rotelli, 

Leonardis & Mauri, 1990, p. 23). 

O aspecto semântico da desinstitucionalização que se articula com o seu genuíno 

significado, segundo Rotelli, Leonardis e Mauri (1990) começaria pela desmontagem da 

relação problema-solução, a qual persegue a normalidade pela intervenção psiquiátrica. Nesta 

perspectiva, os aparatos legais, científicos e administrativos (institucionais) centrados na 

doença, precisam ser desmontados (desinstitucionalizados), para contatar com a pessoa do 

doente enquanto uma existência.  

Outra conseqüência da renúncia à relação problema-solução abrange a mudança de 

foco na busca da etiologia para uma ação terapêutica que seja, também, ação de 

transformações insitucionais: “[....] A ênfase não é mais colocada no processo de ‘cura’ mas 

no projeto de ‘invenção de saúde’ e de ‘reprodução social do paciente’.” (Rotelli, Leonardis 

& Mauri, 1990, p. 30) 
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Num plano mais geral, os pressupostos da desinstitucionalização apontam para: 

• mobilização de todos os atores (pacientes e técnicos) que atuam no sistema de 

ação institucional dinamizando competências, poderes, demandas sociais e 

interesses;  

• transformação das relações de poder entre instituições e sujeitos, 

principalmente os pacientes, eliminado os meios que estabelecem formas de 

controle e submissão; 

•  desmontagem do modelo manicomial, a partir das suas próprias dinâmicas 

internas, deslocando recursos para a contrução de novos dispostivos externos 

alternativos àquele modelo. Nesse caso, novas políticas de saúde mental 

devem prover a oferta de estruturas que sejam substitutivas à internação, 

tornado-as desnecessárias; 

• novas formas de administrar os recursos para a saúde mental, propondo maior 

mobilidade dos operadores em saúde mental (esses vão em busca do paciente 

para oferecer seviços), atendimento às exigências individuais do paciente, 

aumento dos recursos que são geridos pelo próprio paciente e promoção da sua  

capacidade de auto-gestão.  

Estes pressupostos (Rotelli, Leonardis & Mauri, 1990) desaguam num processo, a 

desinstitucionalização, que se torna produtora de eficácia, já que o modelo manicomial se 

mostrou deficitário nos seus resultados terapêuticos e sociais frente às necessidades da saúde 

mental. Com investimentos mais centrados nas pessoas e não nos dipositivos, a 

desinstitucionalização nos moldes propostos pela experiência italiana (modelar para as demais 

experiências), aponta para políticas de saúde mental nas quais são produzidas mobilizaçõs de 
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usuários, cidadãos e comunidades. Estes, através dos conflitos, constroem novas formas de 

funcionamento das instituições.   
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___________________________________________________________________________ 

3 

A REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA: HISTÓRICO, DIFICULDADES, 

AVANÇOS E IMPLICAÇÕES NA RESPONSABILIZAÇÃO FAMILIAR 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

No Brasil os ventos da Reforma Psiquiátrica que varreram a Europa e os Estados 

Unidos nos anos após a segunda guerra mundial, só vieram trazer os seus sopros no final dos 

anos 1970 e início dos anos 1980.  

Sob o ponto de vista do que acima foi descrito, no Brasil, a desinstitucionalização 

significa, prepoderantemente, desospitalização, dado que a cultura manicomial ainda 

impregna fortemente o imaginário social. A Reforma Psiquiátrica brasileira se mostra, 

portanto, orientada pela diminuição de ofertas de leitos e fechamentos de hospitais, assim 

como por um investimento muito tímido na desmontagem do modelo hospitalocêntrico e o 

seu aparato ideológico centrado na Psiquiatria clássica.    

 

3.1   Algumas pontuações históricas sobre a Reforma Psiquiátrica brasileira 
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O processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil é entendido como um conjunto de 

movimentos sociais organizados no sentido de questionar a função social da psiquiatria, dos 

hospitais psiquiátricos e dos trabalhadores em saúde mental, além de reivindicar direitos dos 

portadores de transtornos mentais. É um processo que nasceu das crescentes denúncias sobre 

os maus-tratos dos portadores de doença mental em hospitais, a partir da abertura democrática 

verificada no Brasil em meados da década de 1980 (Oliveira & Alessi, 2005). Os princípios 

da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial colocados em prática, buscam promover o 

portador de transtorno mental à condição de pessoa no âmbito da sociedade.  

Não obstante, ainda se observa, após duas décadas, a permanência de uma prática 

médica e social na qual, os descritivos da Psiquiatria contemporânea da psicose e uma das 

suas formas particulares de manifestação, a esquizofrenia (Dalgalarrondo, 2000), mantêm um 

olhar socialmente diferenciador e estigmatizador sobre o portador de transtorno mental. 

A história da Reforma Psiquiátrica no Brasil mostra que, no interior da máquina estatal 

gerida pela ditadura em finais da década de 1970, ocorre um movimento de infiltração das 

lideranças do Movimento de Trabalhadores da Saúde Mental, possibilitando a participação 

nas propostas reformistas da assistência psiquiátrica (Tenório 2002; Rosa, 2008).    

A crise na DINSAM (Divisão Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde), em 

1978, dispara o Movimento da Reforma Psiquiátrica, através de denúncias de médicos sobre 

as péssimas condições dos hospitais psiquiátricos geridos pelo Ministério da Saúde, 

ocasionando a demissão de 260 estagiários e profissionais. Como resposta, profissionais do 

Rio de Janeiro deflagraram a primeira greve no setor público em plena vigência do regime 

militar sob a ditadura Geisel, que promovia a “distensão lenta, gradual e segura” (Yasui, 

1999; Rosa, 2008).  

Ainda em 1978 ocorre o V Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em Camboriú (SC), 

conhecido como o Congresso da Abertura, que faculta discussões políticas e ideológicas 
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ligadas à saúde mental e voltadas para o regime militar (Yasui, 1999; Rosa, 2008).  Outro 

evento importante neste ano é a realização do I Congresso Brasileiro de Psicanálise de Grupos 

e Instituições no Rio de Janeiro no qual estiveram presentes Robert Castel, Felix Guattari, 

Erwin Goffman e Franco Basaglia, todos ligados ao campo da saúde mental. A presença de 

Basaglia em particular, fermentou ainda mais as idéias e desejos de mudanças para os 

profissionais que atuavam no campo da saúde mental, acentuando o teor político do discurso e 

da prática do Movimento de Trabalhadores de Saúde Mental e da Reforma Psiquiátrica.    

Em 1979, ocorreu I Congresso Nacional dos Trabalhadores de Saúde Mental, em São 

Paulo, onde se debateu o modelo asilar dos hospitais públicos, assim como, a luta pela 

transformação do sistema de saúde vinculado à luta pela democracia. Nesse mesmo ano, 

ocorreu ainda o II Encontro Mineiro de Psiquiatria, com a presença de Franco Basaglia, 

Antonio Slavich e Robert Castel, no qual se discutiu sobre trabalhos alternativos, assistência 

psiquiátrica e participação popular, impulsionando o movimento da Reforma Psiquiátrica 

(Yasui, 1999; Rosa, 2008).  

 Em 1980 realizaram-se dois eventos que foram marcos na evolução do projeto da 

Reforma Psiquiátrica: no Rio de Janeiro deu-se o I Encontro Regional de Trabalhadores em 

Saúde Mental e, em Salvador, aconteceu o II Encontro Nacional de Trabalhadores de Saúde 

Mental. O evento do Rio de Janeiro teve uma pauta bastante ampla, contemplando temas 

estritamente ligados às questões sociais envolvendo a doença mental, assim como questões 

ligadas à prática profissional e denúncias sobre maltratos em hospitais pisquiátricos (Yasui, 

1999). Concomitante ao VI Congresso Brasileiro de Psiquiatria, o evento em Salvador 

ocorreu, discutindo-se os direitos dos pacientes psiquiátricos, fazendo-se críticas ao modelo 

assistencial da doença mental, denunciando-se as práticas de mercantilização da loucura e da 

privatização da saúde.    
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Com a criação, em 1981, do Conselho Nacional de Administração da Saúde 

Previdenciária (CONASP), advieram diretrizes que propunham a intervenção do Estado na 

oferta de serviços de saúde e na descentralização, regionalização e hierarquização desses 

serviços (Tenório, 2002).  

Os anos de 1986 e 1987, também, são importantes para a Reforma Psiquiátrica (Yasui, 

1999; Tenório, 2002; Rosa, 2008) com as realizações respectivas da VIII Conferência 

Nacional de Saúde e da 1ª. Conferência Nacional de Saúde Mental, sendo que, ainda em1987, 

ocorreu o II Congresso Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental, na cidade de Bauru, São 

Paulo, evento que deu início ao Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, orientado pela 

proposição de uma sociedade sem manicômios.  

Esses encontros consolidam avanços no Movimento da Reforma Sanitária, na medida 

em que postula o financiamento e a gestão da saúde (incluída a saúde mental) como 

responsabilidade do Estado, incluindo a participação da sociedade civil nos processos 

decisórios. Mais especificamente, as intenções estabelecidas na 1ª. Conferência Nacional de 

Saúde Mental contemplam a paulatina extinção dos leitos asilares e a substituição por leitos 

hospitalares em hospitais-dia, hospitais-noite, lares e trabalhos protegidos.    

Quanto ao II Congresso Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental, o seu marco 

principal, o Manifesto de Bauru, determinou o nascimento do Movimento Nacional da Luta 

Antimanicomial. Estabeleceu-se, então, o dia 18 de maio como o Dia Nacional da Luta 

Antimanicomial, que não tem existência como instituição formal, porém se concretiza na 

prática cotidiana dos familiares, usuários e profissionais de saúde mental, buscando a 

construção de uma sociedade sem segregações, exclusões e violência institucional (Yasui, 

1999).  

A instituição simbólica da Luta Antimanicomial datada, representa, também, uma 

possibilidade de invenção, já que não se trata de melhorar as estruturas tradicionais de 
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abordagem da doença mental. Trata-se de criar novos dispositivos e tecnologias de cuidados, 

substituindo a psiquiatria hospitalocêntrica por uma psiquiatria que contemple aspectos 

comunitários e territoriais (Tenório, 2002).     

Os avanços da Reforma Psiquiátrica se consolidam em 1989 com o Projeto de Lei n.º 

3.657, proposta pelo deputado Paulo Delgado e aprovado pela Câmara dos Deputados (Yasui, 

1999; Tenório, 2002; Rosa, 2008). O objetivo do projeto é o da extinção progressiva dos 

hospitais psiquiátricos.  

 Em 1990, instaura-se o primeiro governo democrático após 26 anos de governos sem 

eleição popular. É o período em que as políticas neoliberais são introduzidas no país, cujo 

ideário é a redução do tamanho do Estado e da sua presença nos processos de produção, o 

chamado Estado Mínimo (Yasui, 1999). Entretanto, o Movimento da Reforma Sanitária 

introduz-se no aparelho estatal e alcança a concretização do Sistema Único de Saúde (SUS) 

cujas sementes estavam sendo plantadas desde o início dos anos 80 (Rosa, 2008).  

Através das leis n.º 8.080 e n.º 8.142, estabelecem-se os instrumentos legais para a 

implantação do SUS. A primeira dispõe sobre as condições para a promoção, proteção, 

recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes. A segunda 

dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 

Seguindo as proposições da gestão pública da saúde mental, é editada a Portaria n.º 

189/91 da Secretaria Nacional de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde que consolida 

as diferentes modalidades assistenciais que estavam em vigor: NAPS/CAPS, oficinas 

terapêuticas e visitas domiciliares. No ano seguinte, em janeiro de 1992, a Portaria n.º 224/92, 

estabeleceu diretrizes e normas para a assistência em saúde mental, ainda hoje prevalentes, 

diretrizes que asseguram a sua universalidade, integralidade e regionalização (Yasui, 1999). 

Asseguram, também, a participação das bases sociais no controle, execução e formulação das 



 51 

políticas públicas da saúde mental, estabelece normas e parâmetros para os ambulatórios, 

NAPS e CAPS, além de assistência em hospitais psiquiátricos.   

Ainda em 1992, foi realizada em dezembro a 2ª Conferência Nacional de Saúde 

Mental que consolidou a conquista dos espaços institucionais pelo Movimento da Reforma 

Psiquiátrica, dando contornos definitivos de política oficial através da Resolução no. 93 / 

1993 do Conselho Nacional de Saúde, ao instituir a Comissão Nacional de Reforma 

Psiquiátrica (Rosa, 2008).  

O I Encontro Nacional da Luta Antimanicomial realizado em Salvador em setembro 

de 1993 constata um Movimento da Luta Antimanicomial com características similares ao 

Movimento da Reforma Psiquiátrica do final dos anos setenta, buscando a arena social como 

possibilidade de expor seus postulados. Porém, a Luta Antimanicomial buscou atuar além das 

intervenções do interior das instituições, expandindo-se para o campo social propondo 

dispositivos de articulação e parceria com outras instituições e atores sociais.  

No III Encontro Nacional de Entidades de Usuários e Familiares da Luta 

Antimanicomial, realizado em Santos, São Paulo, em dezembro de 1993, produziu-se a Carta 

de Direitos dos Usuários e Familiares de Serviços de Saúde Mental que abrange questões tais 

como: os direitos gerais na sociedade, as características gerais dos serviços de saúde, as 

características dos tratamentos de saúde mental, os direitos dos usuários dos serviços de saúde 

mental e, finalmente, as reinvindicações e temas de lutas (CRP como citado por Yasui,). 

O II Encontro Nacional da Luta Antimanicomial realizado em Belo Horizonte, em 

novembro de 1995, avaliou os avanços da Luta em nível nacional propondo o cuidado com a 

apropriação do discurso antimanicomial por setores cujas propostas são opostas às do 

movimento. A definição da desinstitucionalização como eixo do movimento e não a 

desospitalização e humanização, então correntes no bojo da Reforma Psiquiátrica, se torna 

essencial para delinear perspectivas e discursos (Yasui, 1999).  
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É importante ressaltar, ainda, que é possível se estabelecer, a partir da Reforma 

Psiquiátrica, um conjunto de práticas concebidas como Modo Psicossocial, contraposta ao 

Modo Asilar, ainda predominante (Costa-Rosa como citado por Yasui, 1999). Enquanto no 

Modo Asilar, se impõe uma organização verticalizada e um fluxo de poder em sentido único, 

no Modo Psicossocial processa-se uma organização de trabalho horizontal, que objetiva a 

participação, a autogestão e a interdisciplinaridade.  

 Os dois modos podem ainda ser diferenciados quanto às formas do relacionamento 

com a clientela e a concepção dos efeitos terapêuticos e éticos: no Modo Asilar há uma 

separação entre doentes e sãos, na qual a instituição psiquiátrica interdita o diálogo, enquanto 

que no Modo Psicossocial a instituição se torna, através dos seus agentes, espaços de 

interlocução e de subjetivação. Assim, no campo da saúde coletiva, a instituição se torna um 

espaço de fala e escuta da população (Costa-Rosa como citado por Yasui, 1999).  

 

3.2   A situação da Reforma Psiquiátrica na presente década 

 

Muito embora a continuidade da Reforma Psiquiátrica se dê com vigor e consistência, 

há alguns aspectos relevantes que aqui cabem ser considerados. 

O primeiro deles refere-se à formação de profissionais nas residências terapêuticas em 

saúde mental. As dificuldades estão relacionadas à resistência de trabalhadores em participar 

das equipes responsáveis por tal serviço, o que dificulta a disseminação de novas práticas 

entre os que trabalham na saúde mental, consoante aos princípios da Reforma Psiquiátrica 

(Dimenstein, 2006). Aspectos salariais, condições de trabalho e de capacitação que se 

apresentam nas instituições de saúde, inviabilizam as novas formas de cuidado. 
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Um segundo aspecto refere-se aos insuficientes investimentos do SUS nos serviços 

substitutivos e aumento da demanda em saúde mental. Alguns dados fornecidos pelo 

Ministério da Saúde sobre a situação da Saúde Mental publicados em junho de 2009 

(Brasil/Ministério da Saúde, 2009) lançam luzes sobre esse cenário: 

• dos estados brasileiros, somente seis têm um cobertura da rede CAPS muito boa, 

considerando-se o índice CAPS/100 mil habitantes (índice acima de 0,7) e 11 apenas 

boa (índice entre 0,5 e 0,69), no que se inclui a Bahia; 

• embora o crescimento histórico de 148 em 1998 para 1394 CAPS instalados em 2009, 

apenas 57% da população que demanda os serviços é atendido; 

• os serviços residenciais terapêuticos (SRT´s) estão mais difundidos na região sul e, 

apesar do número absoluto de SRT´s em funcionamento ter um total de 671 módulos, 

o total de moradores é de 2829, o que dá uma média de 4,2 moradores por módulo. 

Trata-se de uma aglomeração considerável de doentes mentais. A depender das 

condições de espaço e habitabilidade desses módulos, a sua função terapêutica pode 

ficar comprometida; 

• a diminuição da oferta de leitos psiquiátricos pelo SUS diminuiu de 51.393 em 2002 

para 35.426 em 2009. Isso significa que em torno de 16.000 usuários presumivelmente 

deixaram a internação para o atendimento na rede CAPS. Ora, esse é um passivo que 

fica na rede de saúde mental com a desativação dos leitos existentes, sendo acrescido 

por novas incidências da doença mental, o que incrementa o número de demandantes 

dos serviços de saúde mental. Estaria essa massa de usuários sendo atendida pela rede 

disponível? Sendo usuária de leitos, ela teve a possibilidade de acessar o que o 

Ministério da Saúde chama de “leitos de alta qualidade na rede aberta de serviços”? 

Infelizmente os dados disponíveis não ajudam a clarear esta questão; 
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• as cifras absolutas do Ministério da Saúde mostram uma diminuição de gastos 

hospitalares (R$465 milhões em 2002 e R$458 milhões em 2008) e um aumento 

superlativo de gastos com ações e programas extra-hospitalares (R$153 milhões em 

2002 e R$871 milhões em 2008). Esses números indicam um aumento de 2,19% do 

orçamento total do ministério em 2002, para 2,46% em 2008, sendo que em 2004, 

2005 e 2006, os percentuais do orçamento estiveram abaixo do percentual de 2002. 

Isso pode representar uma queda no custeio da saúde mental com conseqüências 

graves na rede de serviços substitutivos à internação. De qualquer forma o aumento da 

participação orçamentária dos gastos do Programa de Saúde Mental no orçamento 

geral do Ministério da Saúde entre 2002 e 2008 cresceu tímidos 12,3%, o que é muito 

pouco para cobrir déficits reconhecidamente grandes na assistência em saúde mental.   

Um terceiro aspecto é o que se refere ao desejo de alguns pacientes em permanecer na 

internação (Machado, Manso & Santos, 2005). A permanência desejada por alguns pacientes 

e a sua correlata dificuldade na re-inserção social, endereça a uma série de questões: estas 

abarcam desde necessidades vitais de sobrevivência (alimentação, serviços médicos, 

enfrentamento da violência urbana) até aquelas de natureza psicossocial (adaptação social, 

trabalho assistido, reintegração na família, ocupação de territórios extra-asilares). 

 Mais um aspecto, dentro de uma perspectiva crítica aos CAPS, refere-se a três ordens 

de cronicidade (Barros como citado por Dimenstein, 2006): 

- novas cronicidades dos pacientes que se tornaram usuários dos serviços e não 

conseguem operar mudanças subjetivas suficientes para se “descolarem” do 

imaginário de um modelo assistencial próximo ao Modo Asilar (Yasui, 1999). Esse 

imaginário permanece por questões ligadas aos campos sócio-político, sócio-cultural e 

sócio-familiar, considerando-se que o discurso da Reforma Psiquiátrica nesses campos 

ainda não superou as antigas representações discriminatórias; 
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- a cronicidade dos modos de gestão mostrada na dificuldade em articular a clínica à 

política (Dimenstein, 2006), pois, no âmbito da gestão, persistem ainda a 

segmentarização, a especialidade e a centralidade da formação profissional; 

- a cronicidade da falta de implantação de uma rede efetiva em atenção em sáude, 

desde que, a descentralidade, a conectividade e a produção, parâmetros de uma rede 

eficaz, não se operam, permanecendo uma estrutura burocrática remanescente dos 

modos arcaicos de atenção em saúde mental.    

 Quanto à efetivação da rede de atenção em saúde, é essencial a implementação dos 

Serviços Residenciais Terapêutico (SRT´s) e do Apoio Matricial. Nessa efetivação, é 

fundamental, também, suprir as famílias com o suporte necessário para exercer o cuidado do 

doente mental através da atenção domiciliar como uma resposta de inclusão do doente mental 

ao dilema da internação versus não-internação. 

 Iniciativas que partem de setores não-governamentais que pesquisam novos modelos 

clínicos de atuação psicossocial demonstram como tecnologias de assistência ao doente 

mental, atuando em regime eficaz e com o caráter de contato pessoal do trabalhador em saúde 

mental com o cotidiano do doente, prescindem da intervenção manicomial. A experiência 

realizada pelo LEV – Laboratório de Estudos Vinculares e Saúde Mental, ligado ao antigo 

Departamento de Psicologia da Faculdade de Filososfia e Ciências Humanas da Universidade 

Federal da Bahia, hoje, Insituto de Psicologia, é uma referência nesse sentido. Essa referência 

advém como conseqüência imediata da relação que o pesquisador tem com o LEV, por 

integrar o seu quadro de pesquisadores estudantes. 

 O panorama do Programa de Intensificação de Cuidados a Pacientes Psicóticos, cuja 

sigla é PIC (Mota & Oliveira, 2007), mostra concepções do cuidado com o louco articuladas 

às propostas da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial: tratar a loucura sem muros 
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manicomiais, atuar terapeuticamente no território onde se localiza o louco, inseri-lo no espaço 

urbano mais amplo, “cidadaniza-lo”, além de outras prerrogativas de inserção social. 

 A seleção de pacientes para o programa enfocou justamente os que são reinternados 

com freqüência, indicativo de que o tratamento tradicional não é profícuo. Tal perfil de 

pacientes refere-se ao “[....] paciente considerado difícil, é a ‘carne de pescoço’, para quem 

trabalha com a internação, porque ele volta com o mesmo quadro, justifica a internação para a 

equipe. [....]” (Mota & Oliveira, 2007, p. 20). A “aposta” do PIC foi uma provocação ao 

discurso da internação no sentido de mostrar que, justamente esses “sem jeito”, ao se manejar 

um conjunto de atitudes, não precisariam de internação. 

 Quanto aos estudantes que participaram do programa, enquanto operadores de saúde 

mental, tiveram a função de mediar a “[....] tensão entre a disfunção psíquica e a disfunção 

social, criando a possibilidade da disfunção psíquica no funcionamento social.” (Mota & 

Oliveira, 2007, p. 24). Outro elemento central que o PIC propôs foi quanto ao 

acompanhamento terapêutico: baseado no conceito de uma clínica do manejo das relações 

vinculares nas quais não há um saber antecipado sobre a doença e o doente, ela se coloca 

conceitualmente num plano fenomenológico, no qual o momento faz emergir a configuração 

da relação terapêutica, já que “[....] é uma clínica que não sabe sobre isso, ela não tem recurso 

de pensamento.” (Mota & Oliveira, 2007, p. 26)  

 Como uma modalidade da prática de atenção domiciliar, o PIC tomou o domicílio 

como locus de ofertas de atenção. No domicílio se fez o “[....] setting completamente tenso, 

conturbado, confuso [....]” (Mota & Oliveira, 2007, p. 26), porém, revelador de 

potencialidades que produzem saberes que precisam ser apropriados pelos agenciadores 

oficiais da saúde mental. Aqui, a transferência que sustenta o vínculo não teve o caráter 

asséptico da clínica tradicional. Ao contrário, ela foi “contaminada” pelos cotidianos com os 
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quais se defrontou e o conceito de tratamento não se restringiu à escuta, mas às muitas 

mediações entre o louco e a comunidade onde vive, incluindo, igrejas, vizinhança etc. 

 Outro fundamento do PIC é a abordagem da psicose. Como linha condutora da relação 

terapêutica, o programa adotou a “[....] concepção teórica: ‘a psicose ensina’. A psicose é uma 

obra da produção psíquica que tem uma direção de trabalho, de superação. [....]” (Mota & 

Oliveira, 2007, p. 32). Essa concepção se contrapõe de forma absoluta às crenças da 

Psiquiatria clássica e da clínica dela advinda, que vêem na psicose o aspecto meramente 

disfuncional do sujeito. 

 Porém, a experiência do PIC levada a efeito pelo Laboratório de Estudo Vinculares 

traz uma questão fundamental: ela pode ser implantada nos CAPS? Os profissionais destas 

unidades de saúde estão preparados para empreender esta modalidade de clínica na atenção 

psicossocial? As duas perguntas se correlacionam intensamente e apontam para uma mesma 

direção: o recurso humano que atua no CAPS. Faz-se necessária uma preparação dos 

trabalhadores de saúde mental nessas unidades para realizar esta modalidade da “clínica 

ampliada”. A priori falta a esses trabalhadores “[....] esse preparo prévio, o saber se 

movimentar, saber sair para a rua, para a cidade, saber juntar muita gente: eles têm medo de 

misturar [....].” (Mota & Oliveira, 2007, p. 36)  

 O Programa de Intensificação de Cuidados realizado pelo Laboratório de Estudos 

Vinculares da Universidade Federal da Bahia demonstrou, no seu percurso encerrado em 

2009, o quanto é factível a produção de uma tecnologia lastraeada pelos vínculos na 

abordagem da psicose: remitir o sintoma da cultura manicomial e possibilitar ao louco o seu 

trânsito pela cidadania, mesmo que precarizado pela sua disfunção psíquica frente ao 

funcionamento social.   

 Vale clarear aqui, o conceito de “clínica ampliada” utilizada acima, a qual integra a 

noção de atuação do Modo Psicossocial: trata-se de uma “clínica sem muros”, atuante no 
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espaço urbano, clínica na qual o trabalhador em saúde mental interage com a realidade 

familiar do portador de transtorno mental. Isso implica numa formação lastreada pelos 

ideários da Reforma Psiquiátrica possibilitadora de intervenções na família, instituições e 

redes sociais, desmontando o tradicional conceito de clínica da individualidade, comum à 

prática clínica das motivações psicológicas (Dimenstein, 2006).  

Nesse sentido, a modalidade clínica proposta na formação dos serviços residenciais 

terapêuticos avança numa abrangência que enfoca não somente a angústia existencial da 

interioridade do portador de transtorno mental, mas o apoio à sua inscrição social, através de 

estratégias de enfrentamento do preconceito e da discriminação que o mesmo sofre. 

 O Apoio Matricial situa-se numa dimensão de interlocuções na rede de saúde entre os 

CAPS e as UBS´s (Unidades Básicas de Saúde), visando pensar a saúde mental como um 

todo, construindo estratégias que permitam e/ou facilitem o direcionamento dos fluxos na 

rede. O Apoio Matricial visa contribuir com a implantação da clínica ampliada, propiciar a 

co-responsabilidade entre as equipes multidisciplinares, servir como apoio para as equipes de 

referência encetar a promoção da saúde e a diversificação das ofertas terapêuticas 

(Dimenstein, 2006). 

 Um último aspecto, além dos outros acima abordados, que vai de encontro ao vigor e 

consistência da Reforma Psiquiátrica, refere-se à cultura manicomial que perdura no 

imaginário social, fruto de 200 anos de práticas excludentes, configurando uma necessidade 

de “instituição” (Dimenstein, 2006). Assim, a lógica manicomial não é revertida pela 

mudança de práticas intra-institucionais, nem de concessões de direitos de cidadania, mas 

trata-se de lutar contra formas de opressão e de exclusão e de se experimentar uma nova 

modalidade de socialização.  

 A presente década, portanto, mostra que, na Reforma Psiquiátrica e na Luta 

Antimanicomial existe uma série de desafios e contradições. Esta reflete forças de resistências 
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que se enraízam não somente na dimensão representacional da loucura, herança que atravessa 

séculos no mundo ocidental, assim como, também, em questões da prática cotidiana dos 

atores envolvidos no processo da desinstitucionalização. Como visto acima, os serviços de 

apoio nesse sentido ainda são precários, dando-se um movimento que coloca a família no 

centro da arena dos problemas no cuidado ao portador de transtorno mental.     

 

3.3   A Reforma Psiquiátrica brasileira e a problemática da responsabilização familiar 

        no cuidado do portador de transtorno mental 

  

 Segundo Godoy & Bosi (2007), há quatro dimensões na Reforma Psiquiátrica que a 

caracterizam como um processo social complexo: as dimensões teórico-conceitual (referente à 

polissemia do termo desinstitucionalização), jurídica (direitos essenciais do portador de 

transtorno mental),  técnico-assistencial (organização de novos modelos assistenciais) e sócio-

cultural (deslocamento da loucura dos espaços “psi” para os espaços do meio social).  

A expectativa em torno da Reforma Psiquiátrica, portanto, não pode ser compreendida 

como simplesmente a transferência do doente mental para fora dos muros do hospital, 

reintroduzindo-o na família. Espera-se que se processe o resgate ou o estabelecimento da 

cidadania do doente mental, que haja respeito a sua singularidade e subjetividade, que ele 

possa ser o sujeito de seu próprio tratamento conquistando, assim, a sua autonomia e a sua 

reintegração à família e à sociedade. 

Ocorre que as famílias ainda buscam o hospital psiquiátrico como solução dos 

cuidados do portador de transtorno mental, devido às dificuldades de convívio que este causa: 

junto a uma culpabilização em torno da incidência da doença mental, a família se vê investida 

de uma responsabilidade de cuidados que se torna insuportável. A sua presença no cotidiano 
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doméstico acarreta uma série de problematizações nos vínculos familiares que agem como 

forças que podem levar a uma necessidade imperativa de internamento psiquiátrico (Melman, 

2001). A sobrecarga familiar surge, então, como uma questão relevante na 

desinstitucionalização.    

Desta forma, a permanência do doente mental na família é uma questão bastante 

complexa, pois, envolve desgastes e exigências próprias ao contato com pessoas mentalmente 

transtornadas, quando não devidamente orientadas e apoiadas no tratamento da doença 

(Miles, 1982).  Dois movimentos afetivos da família em torno do portador de transtorno 

mental se processam: aceitação e rejeição, movimentos que agem na dinâmica familiar do 

portador de transtorno mental. Esses movimentos expressam a ambivalência que marca o 

vínculo família-doente mental. 

A aceitação funda-se em aspectos emocionais específicos da relação com o portador 

de transtorno mental, tais como senso de dever, ternura, éticas familiares etc, as quais podem 

ser consideradas forças convergentes ou aglutinadoras. Já na rejeição, considera-se a atuação 

de forças expulsivas, ou seja, forças que agem sobre os aspectos emocionais e psicossociais 

da família, tais como vergonha, medo, sensação de perigo, prejuízos materiais, as quais 

determinam, muitas vezes, a internação do portador de transtorno mental.  

A contraposição entre forças expulsivas x forças aglutinadoras e seus desdobramentos 

no vínculo entre a família e o portador de transtorno mental é atravessada pelas orientações 

advindas da lei 10.216, a qual regulamenta a Reforma Psiquiátrica e a re-inserção do doente 

mental na sociedade a partir dos cuidados na família. Nessa perspectiva, a família é o locus de 

uma dinâmica de contradições, cuja estrutura se torna objeto de investigação, a qual ganha 

importância pelas suas implicações micro e macrossociais, ou seja, por envolver a realidade 

de famílias em sofrimento e questionar pressupostos das políticas públicas em saúde mental.  
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3.4   A insistência da hospitalização como contraponto à Reforma Psiquiátrica 

 

De uma forma geral, discute-se nas políticas de saúde a necessidade crescente da 

desospitalização, empenhando-se num embate contra a lógica de internação prolongada, a 

qual faz valer a preponderância da doença sob a custódia da medicalização. A 

desospitalização implica no processo de retirada do hospital psiquiátrico como locus por 

excelência no tratamento da loucura, incluindo-se, assim, como parte do processo mais amplo 

da desinstitucionalização, já discutido e esclarecido neste trabalho. Desinstitucionalização e 

desospitalização são, portanto, conceitos que se aproximam, porém, não são plenamente 

equivalentes. 

Desospitalização é um termo polissêmico que abrange muitas formas das políticas 

públicas lidarem com a saúde da população. Nesse sentido, no âmbito da população de baixa 

renda, a implantação de PSF´s (Programa de Saúde da Família), NAPS´s e CAPS´s 

(respectivamente, núcleos e centros de atenção psicossocial), redes de hospital-dia e 

ambulatórios etc, formam dispositivos que intentam, dentre outros objetivos, desalojar o 

hospital como locus de cura e resolução prolongadas de doenças físicas e mentais, agudas ou 

crônicas. Tal intento, porém, ainda não encontra respaldo na realidade, devido a diversas 

dificuldades aqui já apontadas quanto às práticas de saúde por parte do poder público.   

No caso da saúde mental, a desospitalização debate-se com críticas originadas em 

estudos que apontam recusas a tal processo por parte de pacientes de origem pobre, com idade 

avançada, cujas possibilidades de ocupação de um território que não o território asilar, são 

possibilidades baixas ou inexistentes. Tais pacientes entendem que o hospital ainda é um local 

de proteção e amparo subjetivos, visto que não se percebem com a possibilidade de  

enfrentamentos sociais.  
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Alimentação, abrigo, vestuário, assistência médica 24 horas, caracterizam um rol de 

necessidades básicas atendidas. Evitação de violências, roubos, assassinatos e outros temas da 

vida urbana dos quais os doentes mentais se apropriam pela mídia, também têm no hospital o 

seu escudo privilegiado de proteção (Machado, Manso & Santos, 2005). Há que se considerar, 

porém, que esse discurso favorável à hospitalização, reflete sentimentos de desvalia que são 

característicos dos participantes. Esses demonstram uma aderência afetiva e emocional 

direcionada à instituição, resultante da solidão e do abandono dos familiares.  

 Numa outra perspectiva, as críticas à desinstitucionalização enquanto desospitalização 

trazem discussões sobre a presença do doente mental na família e o que isso implica no 

cotidiano da mesma, principalmente para as mulheres (mães, esposas, filhas) investidas na 

condição de cuidadoras. Estudos que tiveram como participantes mulheres cuidadoras 

(Gonçalves & Sena, 2001) mostraram tensões presentes na desospitalização-cuidados 

familiares, apontando dimensões emocionais, sociais e econômicas que se apresentam no 

cenário das famílias.  

O aspecto da periculosidade do portador de transtorno mental, para as cuidadoras, 

surgiu como importante representação nos vínculos com os mesmos. Sob a perspectiva aqui 

discutida, em muitas situações, a relação entre desinstitucionalização (desospitalização) é 

relacionada diretamente à falta de assistência à família e ao doente, mostrando-se como 

perversa (Gonçalves & Sena, 2001), ao atingir indivíduos fragilizados socialmente pela 

condição de não-aceitação social.  

Outro ponto enfatizado pelas atuais políticas de saúde é a idealização da família como 

locus privilegiado nos cuidados do doente mental e como paradigma de re-inserção social do 

mesmo. Isso reflete uma concepção equivocada da devolução do portador de transtorno 

mental ao laço social: o anseio pela adaptabilidade do familiar portador de transtorno mental e 
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a dificuldade de se esperar dele o “comportamento adequado” para tornar suportáveis as 

condições de vida familiar, podem desaguar na internação como recurso último. 

Há por parte de todos, principalmente das cuidadoras, um otimismo e uma perspectiva 

de cura que não se realiza (Gonçalves & Sena, 2001; Pereira & Pereira Jr., 2003; Severo et al., 

2007). A forma mais comum de resolução das tensões domésticas com a presença do doente 

mental leva as cuidadoras a buscarem o recurso à medicalização e o apelo à autoridade 

médica, sendo que, o retorno ao manicômio se torna, muitas vezes, inelutável (Gonçalves & 

Sena, 2001).  

Assim, na perspectiva das vertentes críticas da desospitalização, os encargos objetivos 

e subjetivos relacionados às condições financeiras, físicas e emocionais (Gonçalves & Sena, 

2001; Melman, 2001; Pereira & Pereira Jr., 2003; Vecchia & Martins, 2006) que assomam a 

família no cuidado do doente mental, ganham dimensão argumentativa para apontar o que 

consideram descompasso entre as propostas da Reforma Psiquiátrica e as capacidades da 

família em absorver a responsabilização dos cuidados do louco.  

Categorias relacionadas aos encargos familiares sempre apontam para questões tais 

como: descompasso temporal de ritmos de vida do paciente e o da família/sociedade, dado 

que há uma desesperança nas possibilidades de reabilitação; culpa, que remete à interrogações 

sobre falhas na criação do filho ou filha, expondo uma ferida narcísica na família; 

desavenças/conflitos na família; perdas, que referem de forma pesarosa ao que o doente 

mental foi no passado, acarretando desgastes emocionais e redução de trocas afetivas que 

possibilitem interlocuções construtivas e lastreadas na realidade (Pereira & Pereira Jr., 2003). 

A ênfase nas vertentes críticas em torno da desinstitucionalização / desospitalização 

(Gonçalves & Sena, 2001; Machado, Manso & Santos, 2005; Pereira & Pereira Jr., 2003; 

Rosa, 2008), centra-se na necessidade de uma melhor gestão pública que inclua a assistência 

às famílias cuidadoras, de sorte que, as propostas da Reforma Psiquiátrica sejam conseqüentes 
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com a realidade da população de baixa renda. Essas críticas convergem, obviamente, com 

outras emitidas por setores favoráveis à desinstitucionalização. Efetivamente, os serviços 

substitutivos em saúde mental ainda não se mostram eficazes no seu desempenho 

(Dimenstein, 2006), de tal maneira que possam desconstituir o imaginário manicomial como 

prevalente no tratamento da loucura.   

Outra perspectiva lança um olhar sobre as tensões que se processam no desenrolar da 

Reforma Psiquiátrica. Silva (2003) afirma que as críticas à desospitalização e à 

desinstitucionalização da loucura também se dão em função dos interesses corporativos e do 

capital que investe na saúde mental. Há uma luta antimanicomial porque há uma luta 

manicomial, aquela que busca preservar os resultados e interesses dos antigos modelos de 

abordagem da loucura. 

Silva (2003) aponta a “indústria da loucura” organizada de forma mafiosa, corrupta, 

onde se operam tráficos de influência e dominação econômica. Essa indústria ainda tem poder 

no âmbito das políticas públicas de saúde mental buscando a sua manutenção e sobrevivência, 

operando através dos seguros e planos de saúde privados, dentre outros modos de 

agenciamento do capital. 

Há ainda outro aspecto que delineia a “luta manicomial” segundo Silva (2003): trata-

se de “uma dezena de reacionários caciques” da velha psiquiatria que não querem perder 

privilégios e poder, sustentando uma poderosa máquina hospitalar.  

Tem-se, assim, um cenário de tensões onde vigoram interesses econômicos, 

financeiros e políticos superpondo-se ao mero interesse sobre a pessoa do louco. Nesta 

perspectiva, a Reforma Psiquiátrica ressuma em seus bastidores um cenário onde discursos 

contrários se utilizam de agências e dispositivos para argumentar, em torno da doença mental, 

os seus clamores e idiossincrasias.  
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No entanto, em meio ao embate político entre a “luta manicomial” e a “luta 

antimanicomial”, as novas modalidades de atenção em saúde mental fazem com que os 

usuários e suas famílias, como sujeitos individuais e coletivos, se tornem protagonistas e 

vozes cada vez mais ativas no desenrolar da Reforma Psiquiátrica.  

Silva (2003) afirma que a clínica ampliada, como uma das inovações na atenção em 

saúde mental, convoca esses sujeitos a uma implicação crescente em processos coletivos. É a 

partir do microcosmo que reúne famílias, usuários e técnicos em saúde mental que se pode 

experimentar a proposição feita a toda a sociedade da convivência plural entre loucos e 

“normais” e se pode instaurar os princípios efetivos da desinstitucionalização. 
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___________________________________________________________________________ 

4 

AS DINÂMICAS FAMILIARES ORIENTADAS AO CUIDADO COM O DOENTE 

MENTAL NO CONTEXTO DA REFORMA PSIQUIÁTRICA 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Entre tantos aspectos ligados à presença da doença mental na família, incluem-se, 

dentre outros: falta de conhecimento sobre o manejo da crise; dificuldades de 

compartilhamento do espaço doméstico, comumente exíguo em habitações de baixa renda; 

problemas relacionados ao poder aquisitivo no custeio das necessidades do portador de 

transtorno mental, que conta como menos um na produção de renda. Sob tais perspectivas, 

permanece um cotejo sobre a favorabilidade ou não do cuidado do portador de transtorno 

mental pela família, balizado pela discussão que se apresenta nos meios médicos e na 

sociedade civil sobre as propostas da Reforma Psiquiátrica.  

Se esta, embalada pela Luta Antimanicomial, busca desativar paulatinamente os 

manicômios, há, em contraposição, vozes que se posicionam a favor da manutenção da 

instituição psiquiátrica, aventando argumentos que apontam desde a impossibilidade da 

assunção por parte da família do cuidado do louco - impossibilidade não só operacional, mas 

principalmente financeira, como no caso das famílias de baixa renda – até a necessidade de 
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existência do hospital psiquiátrico como locus histórico de acolhimento e manutenção vital 

do mesmo, isso por que, sob a perspectiva histórica da família moderna e suas relações com a 

loucura há uma aliança que se pauta em elementos normatizadores propostos pelos discursos 

das áreas “psi” (Severo et al., 2007). 

 

4.1   A família e a loucura num enfoque histórico brasileiro  

 

Embora haja um modelo europeu de organização familiar trazido pelos colonizadores, 

as características da família brasileira adquirem as feições próprias do processo de 

interiorização das populações bem como das disposições da casa grande que abrigava uma 

enorme diversidade racial e de funções domésticas (Rosa, 2008).  

A noção de família extensa, de caráter patriarcal, na qual se agregava o casal, os filhos, 

parentes, escravos, afilhados etc, traz a nítida divisão sexual do trabalho e o pai exercia 

funções militares, afetivas, empreendedoras e religiosas. À mulher submissa ao marido eram 

atribuídas funções restritas ao âmbito doméstico. 

A família nos moldes patriarcais foi hegemônica nas elites agrárias nas quais 

preponderaram o latifúndio e a exploração açucareira, cafeeira e pecuária, as quais impunham 

uma população afixada à gleba, portanto, mais estável e, assim, organizava a família em bases 

mais sólidas a partir da produção (Rosa, 2008). Por outra, com o ciclo da mineração e o 

acirramento da interiorização do Brasil surgiram famílias matricêntricas, que tinham na mãe o 

elo central na manutenção e convívio da unidade doméstica.  

  Outro marco importante na história da família brasileira foi a chegada da família real 

portuguesa ao Brasil em 1808, que mudou significativamente o molde familiar das elites. 
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Observa-se, a partir daí, o crescimento da classe média bem como o novo papel exercido pela 

mulher.   

Em pleno século XIX, os postulados higienistas consolidam o modelo da família 

burguesa: amor romântico, disciplina e higiene são colunas mestras que orientam a vida 

familiar (Costa, 1979). O cenário dessa nova família coaduna-se com os novos tempos do 

capitalismo incipiente no Brasil, capitalismo que convive com os sistemas latifundiários e o 

poder de uma aristocracia rural remanescente dos tempos coloniais. Trata-se de uma 

antecipação da família da introdução da indústria que se consolidará na ditadura Vargas, pelos 

idos de 1930, quando o Brasil empreende passos mais largos para a instauração do 

capitalismo industrial.  

Na contemporaneidade, a família brasileira vive profundas mudanças que 

acompanham os processos sociais, políticos e econômicos do país. Hoje há uma propensão 

quase que majoritária à formação de casais igualitários. Porém existem modalidades múltiplas 

de formações familiares: famílias monoparentais, famílias recombinadas e recasadas. Mais 

recentemente observa-se um movimento de legitimação de famílias homoparentais.  

Obviamente que a condição da mulher e o papel correspondente de mãe e esposa 

também foram substancialmente alterados. A emancipação feminina ocorrida pelos anos de 

1960 e as conquistas de oportunidades no mercado de trabalho deram à mulher uma 

destinação social e pessoal além daquela da tradição burguesa, qual seja, a de “rainha do lar”, 

eufemismo que quase sempre reveste um lugar de trabalhadora doméstica sem remuneração. 

Apesar dos avanços sociais e profissionais alcançados, a mulher é ainda a detentora dos 

encargos familiares mais exaustivos e, no caso do tratamento do portador de transtorno mental 

na famíliam, é ela quem exerce o papel de cuidadora, como já discutido anteriormente 

(Gonçalves & Sena, 2001; Rosa, 2008).  
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A família, numa perspectiva mais constitucional, pode ser concebida como uma 

comunidade, implicando que, no desenvolvimento das pessoas na sua totalidade ocasionam o 

sentido de pertença, fundamenta uma identidade, mas, também, um sentido de ser separado 

dos demais, de ser uma singularidade. Entretanto, como toda comunidade, ou seja, como todo 

agrupamento humano regido por um contrato de convivência em torno dos interesses 

compartilhados, a família tem suas exigências de funcionamento que ordena as interações 

entre os seus membros (Bello, 2007). A emergência do transtorno mental rompe a lógica da 

integralidade, já que, por exemplo, a esquizofrenia é, por definição, uma impossibilidade 

quanto a isso. 

A trajetória da vida familiar baseada na família medieval, na família moderna européia 

e na brasileira, mostra como a vida privada da família burguesa dos séculos XVIII e XIX tem 

na regulação da vida sexual uma busca permanente de afastar os fantasmas do incesto. São 

empregados um conjunto de práticas discursivas e não discursivas como tecnologias de poder 

(Costa, 1979; Melman, 2001). É nesse percurso que os dispositivos da moral burguesa, com o 

apoio da Psiquiatria, Pedagogia e mais tarde da Psicologia e da Psicanálise vem dar-se conta 

dos seus infortúnios individuais e coletivos, através da constatação dos pródomos da psicose, 

dos desvios sexuais e das conturbações do desenvolvimento infantil problematizado. Desta 

forma, a família nuclear moderna passou a buscar apoio em todos os recursos e dispositivos 

que a ajudariam no cumprimento das funções a ela atribuídas (Costa, 1979; Melman, 2001; 

Severo et al., 2007).  

Nasce, assim, a triangulação família-loucura-instituições partindo-se da íntima ligação 

entre a família e a Psiquiatria Moral (Birman, 1978), com a intenção declarada de proteger a 

família dos temores da loucura.  

Portanto, a família carrega em sua estrutura na relação com a doença mental um 

fundamento: a um só tempo em que ela é um fator explicativo enquanto lugar da gênese da 
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loucura, porta, por outro lado, a dificuldade em suportar aquilo que originou ou que deu 

elementos para a sua irrupção (Severo et al., 2007). Esse dilema emoldura a família no quadro 

de profundas ambivalências que se desdobram em outros aspectos, tendo por resolução o 

espaço hospitalar, (Melman, 2001; Sevreo et al., 2007). Essa dualidade coloca muitas vezes a 

família como vilã e o doente mental como vítima, dualidade que aumenta o sofrimento das 

famílias.  

 

4.2   O cuidado do doente mental na família 

 

Segundo Jean Watson, na sua Teoria do Cuidado (Watson, 2007), o cuidar abrange 

dez aspectos que enfoca a dignidade da condição humana de ambos os lados: o de quem cuida 

e o de quem é cuidado. Esses dez aspectos são: ter valores como humanismo e altruísmo; 

capacidade de estimulação à fé e à esperança; cultivo da sensibilidade nas relações; promoção 

e aceitação de sentimentos positivos e negativos; uso sistemático de recursos criativos da 

ciência para resolver os problemas do processo de cuidar; promoção do ensinar e aprender; 

provisão de um ambiente de suporte e proteção e ou de um ambiente mental, social e 

espiritual; assistência com gratificação às necessidades humanas; aceitação de uma dimensão 

humana fenomenológica-espiritual. Em verdade, segundo Watson (2007), os sentimentos de 

altruísmo e humanismo são as bases do cuidado humano e se constituem nos fundamentos da 

ciência e prática do cuidado.  

Além desses dez aspectos acima relacionados, a experiência do cuidado baseia-se em 

um conjunto de valores humanísticos universais tais como contato, empatia, preocupação, 

amor por si e pelo outro. Esses valores se enraízam na infância e atravessam a existência do 

indivíduo, sendo alimentados pelas crenças, cultura e artes (Watson, 2007). 
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Na construção do cuidado deve-se “[....] investir na reflexão e transformação relativas 

às características das interações interpessoais nos atos assistenciais [....]” (Ayres, 2004. p. 27)  

e buscar cada vez mais as raízes e significados sociais dos adoecimentos, no que eles 

representam de obstáculos coletivamente construídos aos projetos de felicidade humana. É 

importante, então, articular as iniciativas teóricas e práticas que reúnam os cuidados 

individuais a aproximações de corte sócio-sanitário (Ayres, 2004). 

Fukumitsu, Cavalcante e Borges (2009) apontam que, numa perspectiva gestáltica, o 

cuidado requer um olhar atento e se insere numa dialética entre cuidador e o que é cuidado. 

Nessa perspectiva trata-se de fazer com e não fazer por, onde o compromisso está em suprir as 

necessidade e ajudar e não à relação com o outro em si. No fazer com, o cuidado só tem 

sentido se a existência de alguém tem significado para as partes do processo. Cuidar, além de 

tudo, é testemunhar, compartilhar caminhos, acompanhar, numa atitude amorosa entre duas 

pessoas íntegras e diferenciadas.  

Mas como é o cuidado do louco na realidade das famílias de baixa renda? 

Severo et al. (2007) afirmam que neste tipo de cuidados há dificuldades expressas 

como preocupações, incômodos, impaciência e medo ante a conduta do louco. Por outro lado, 

os familiares concebem que o cuidado da família para proporcionar o bem-estar ao doente se 

funda em dois aspectos: compreensão e suporte emocional e medicação/renovação de receita.  

A compreensão se relacionada com a aceitação da doença mental, já a medicação/renovação 

de receita está ligada ao controle dos surtos. Neste caso, a medicalização é o recurso mais 

utilizado para tal controle. 

             Os casos de maior sucesso no cuidado parecem estar relacionados à aceitação da 

doença, estabelecendo uma relação paciente e amorosa com o doente, e os estudos de Severo 

et al. (2007) demonstram que grande parte dos cuidadores não conseguiu levar adiante o seu 

papel e, em diversas situações, os cuidadores passaram a necessitar de cuidados, demanda que 
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a autora destaca na atenção à saúde, já que resulta da responsabilização familiar advinda das 

políticas públicas.  

 Nos casos de sucesso da experiência do cuidado familiar, algo se encontra do plano 

das considerações teóricas de Watson e da perspectiva gestáltica: o encontro respaldado pela 

dimensão humanística e de aceitação dos sentimentos positivos e negativos entre o cuidador e 

o que é cuidado, dá sentido à existência de ambos e faz emergir o cuidado. Entretanto, no 

fracasso, se ausentam os dez aspectos listados por Watson (2004) quanto ao cuidado? A 

relação deixa de ser significativa ao fragilizar a nobreza ontológica do ser se se faz por e não 

se faz com?  E quanto às questões dos significados sociais e raízes sociais do adoecimento 

(Ayres, 2004), desconhecidas pelos cuidadores que vivem na faixa da pobreza, esta, por si 

mesma, uma doença social que vitima a maioria da população brasileira e que instaura 

pródromos de surgimento das doenças mentais?    

 Sem dúvida que as práticas de cuidados nas famílias de baixa renda ganham outros 

significados mais estreitamente vinculados à imediaticidade do atenuamento das crises do 

louco. Significados não só pragmáticos, mas, também, fruto da aprendizagem calcada na 

sobrevivência e na escassez, na qual, o que foge à ordem da necessidade mais simples ganha a 

dimensão de um mimo, de um gesto de amorosidade. Representações de cuidado, então, 

podem ganhar o caráter amorável do “agrado”, da “tapeação” que visam demonstrar apreço e 

preocupação.    

Assim, “docinhos e gororoba”, cigarros para os que fumam etc, entram na dimensão 

do significado do cuidar, para carrear a simpatia (ou apatia) do doente. Idem para o limpar, 

dar banho, vestir, colocar comida na boca, dar o remédio no horário, conforme a descrição da 

experiência entre hospedeiros e pensionistas de Aynai (Jodelet, 2005). 
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4.3   O enfoque na dinâmica familiar e os dilemas da responsabilização 

 

 Vecchia e Martins (2006), afirmam que, sintetizando perspectivas de Freud, Engels, 

Marcuse, Poster e Parsons, a família pode ser compreendida a partir de três aspectos: 

 - a família como uma invenção sócio-histórica e não-natural, caráter demonstrado 

pelas diferenças entre as famílias aristocratas, burguesas e camponesas, cujas diferenças nas 

finalidades de sua manutenção estrutural afirmam-na como artifício social; 

 - a reprodução como eixo gravitacional da família e seu papel fundamental de 

estruturação psíquica dos seus elementos; 

- a função ideológica da família que lança mão dos meios de reprodução do modo de 

vida dos seus membros.   

A partir dessas considerações sócio-históricas, a condição da família dentro do 

contexto da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial é considerada nesses 

movimentos: inicialmente como um recurso no cuidado do portador de transtorno mental; a 

seguir, como lugar de convivência do portador de transtorno mental; depois, como sofredora 

e, finalmente, como provedora de cuidado do portador de transtorno mental (Vecchia & 

Martins, 2006).  

Há um descompasso entre família e serviços substitutivos de saúde mental, resultante 

das políticas neoliberais nos últimos anos, retirando as responsabilidades do Estado e fazendo-

as convergir para a família. Por sua vez, os parentes do portador de transtorno mental evocam 

o poder público e a instituição psiquiátrica para o compartilhamento dos encargos objetivos e 

subjetivos, numa continuidade da relação histórica família-instituição psiquiátrica na 

abordagem da loucura. 
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A possibilidade de compartilhamento entre dispositivos públicos e familiares no 

acompanhamento do doente mental deve dar a esses últimos, subsídios instrumentais, 

culturais, econômicos e pedagógicos para um convívio minimamente organizado e positivo 

entre os integrantes do cenário doméstico.  

A família vive, também, sob significações que endereçam à cura do portador de 

transtorno mental. São significações que remetem a crenças sobre uma vontade do doente 

mental em ser doente, submissão à vontade de Deus, percepção de ser incurável (“é um mal 

de nascença”), condição resultante de uma lesão ou comparação quantitativa com estados 

anteriores de crise ou não (“ele está 70% melhor que da última vez”).  

Ocorrem outras significações como impotência, imprevisibilidade, dificuldades em 

lidar com os sintomas, desorganização do cotidiano familiar. Há também aquelas que se 

relacionam com a religiosidade no sentido de obtenção da cura, mas, sobretudo, levam à 

construção de redes informais de apoio ao portador de transtorno mental e sua família, dando 

uma cobertura que não é obtida junto ao Sistema Único de Saúde (Melman, 2001).  

A busca de recursos informais tais como seitas, igrejas agrupamentos religiosos é uma 

tentativa de sobreposição de apoios que a família não encontra na rede formal. É, por outra, 

uma forma de absorver as alterações no contexto doméstico que originam contingências de 

difícil manejo, impactando a vida de cada um dos seus familiares. 

Como alternativa à responsabilização que a família adquire com a saída do louco dos 

muros hospitalares e como uma estratégia de enfretamento da sobrecarga originada por essa 

responsabilização, é importante a construção de uma Rede Social de Sustentação (Sluski 

como citado por Melman, 2001). Essa rede implica na construção de uma micro-ecologia a 

qual propiciaria uma ampliação do apoio dos trabalhadores de saúde mental às famílias. Com 

isso minoraria, por exemplo, o sentimento de perplexidade que a relação com a doença em 
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momentos agudos causa, não só a quem cuida diretamente do doente, como aos demais 

membros da família.  

 

4.4   Impactos subjetivos da doença mental na família 

 

 Sobre os impactos subjetivos produzidos pela doença mental na família a 

normalização dos sintomas é uma forma de tornar suportáveis os sinais da doença e uma 

tentativa de manter a rotina familiar dentro dos moldes costumeiros. Como mecanismo de 

defesa, a normalização pela família compartilha os valores da sociedade e faz do transtorno 

mental algo que é estigmatizado e estigmatizável e que ela, a família, é, também, um agente 

no processo de estigmatização (Melman, 2001; Rosa, 2008; Severo et al., 2007).  

Nas dinâmicas do cotidiano familiar do portador de transtorno mental, a possibilidade 

de reverberação das condições mentais do doente no seio familiar, principalmente na 

cuidadora às vezes reverte os papéis de “quem deve ser cuidado” e de quem “é o doente na 

família”. Assim, observa-se um efeito de contágio (Rosa, 2008), mecanismo que endereça às 

antigas crenças sobre a transmissibilidade da doença mental (por exemplo, através da saliva, 

da “baba do louco”, pela herança sangüínea), principalmente nas camadas pobres e 

desinformadas da população (Jodelet, 2005).  

Porém, a dimensão subjetiva do contágio é também considerada a partir das tensões 

estabelecidas pelo convívio diário, pelas representações do inesperado e perigoso que rondam 

o portador de transtorno mental, ocasionando a desorientação e o desnorteamento. Pode 

ocorrer ao cuidador / cuidadora uma identificação com o portador de transtorno mental e seu 

comportamento, chegando a pedir apoio psiquiátrico e internação como formas de se afastar 

temporariamente, pelo menos, da tarefa cotidiana e contumazmente exaustiva. 
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 A primeira internação é um marco para a família e o portador de transtorno mental, 

por implicar o seu destino social para melhor, com o atenuamento ou remissão da doença, ou 

para pior, na situação que envolve as recaídas ou a regressão do quadro. O primeiro 

internamento envolve a biologização da doença: exames são requeridos pela família no 

sentido de estabelecer uma posição geográfica na anatomia cerebral, de preferência, 

propiciando o reconforto de saber ser uma condição passageira cuja resolução está nas mãos 

dos médicos. Com o passar do tempo tal reconforto não se confirma em função da 

complexidade da doença e dos seus caminhos de tratamento.  

Como resultados prevalecem a desinformação no meio familiar, os sentimentos que se 

apresentam em função disso e, muitas vezes, o aumento do sofrimento subjetivo ocasionado 

pelos prognósticos médicos. A essa desinformação da família persiste uma tentativa de 

atribuição de responsabilidades ao sistema de saúde que não oferece os suportes necessários 

para o retorno do portador de transtorno mental ao lar (Dimenstein, 2006; Severo et al., 2007).  

Com o tempo e a desesperança de cura ocorre uma cronificação das relações portador 

de transtorno mental-família, pautada na certeza da incurabilidade e da impossibilidade de 

mudança do comportamento. Surge, então, a ambivalência entre a condição de ser do “meu 

sangue” e a ameaça que o portador de transtorno mental representa na agudização da crise.  

Os laços sangüíneos podem gerar uma superproteção que leva à infantilização. Essa 

atitude tem por pano de fundo a culpabilização pela doença, o uso dos diminutivos, a 

escrupulosidade na vigilância dos movimentos e o tratamento dedicado à higiene e à oralidade 

do portador de transtorno mental, os quais podem remeter a uma desqualificação do mesmo 

(Rosa, 2008).  A enfermidade se torna reguladora da vida familiar, trazendo-lhe ganhos 

secundários e a possibilidade do portador de transtorno mental de manipular os sentimentos 

da família. Do ponto de vista econômico, a condição do louco pode ser uma fonte de renda 

garantida pelo sistema previdenciário.  
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A negação da doença é outra apresentação de sofrimento subjetivo podendo se 

apresentar principalmente nos transtornos não obviamente psiquiátricos. Mas, sobretudo, pode 

se apresentar naqueles de atribuição genética às condições sociais, tais como na drogadição e 

alcoolismo, fundados em “uma coisa que deixa ele doido” e que, sem o uso, “faz ver que ele é 

direitinho”.   

Entretanto, a cronificação do abuso de substâncias é carregada de sentidos de 

“irremediável”, em que o caráter do usuário é visto como “fraco”, “entregue ao mal”, “não 

tem jeito”. Nesse caso, a busca dos serviços psiquiátricos para a continência dos estados 

alterados produzidos pelas drogas ilícitas e pelo álcool é similar às crises de loucura, não 

importando, para a família, diferenças diagnósticas e sim, o “controle do mal”.   

A posição do portador de transtorno mental na constelação familiar tem relevância 

para a vida econômica e organizativa da família, pois, vigora a reciprocidade de direitos e 

deveres, divisão sexual do trabalho e significados que atribuem às pessoas posições no grupo 

conforme o sexo e a idade. Assim, quando o pai de família é acometido pelo transtorno 

mental, a renda familiar fica comprometida, já que, tradicionalmente, ele é o provedor, salvo 

quando o sistema previdenciário concede benefícios.  

Não é incomum que a mulher venha a duplicar o seu papel de cuidadora do marido e 

de provedora para complementar os recursos da baixa renda. Mais um aspecto é o que se 

relaciona ao cuidado com os estados de crise do companheiro, já que, o homem dispõe de 

mais forças que a cuidadora, problematizando a contenção da agressividade. 

O maior fator de desorganização familiar advém quando é a mãe que ocupa o lugar de 

portadora de transtorno mental. Ela é mediadora do grupo, gestora do cotidiano que abrange 

os cuidados com filhos em idade escolar, a organização do lar, preparo da alimentação, 

manutenção da higiene e demais aspectos das necessidades básicas da família.  
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Quanto à situação dos filhos como um portador de transtorno mental, a dimensão dos 

desarranjos estruturais da família são bem menores, desde que o filho não seja o arrimo. Esse 

é um fato comum em famílias de baixa renda com pais separados ou que tem na força jovem o 

recurso adicional para a melhoria das condições de vida. Em muitas situações, a doença de um 

filho serve de reforço à situação do casal. Pode haver, no entanto, situações em que há 

agravamento de tensões, seja porque à mulher, tradicionalmente no papel de cuidadora, são 

cobrados resultados pelo marido, seja porque este cobra atenções para si, argumentando o 

excesso de zelo materno em relação ao portador de transtorno mental (Rosa, 2008). 

O outro ângulo da ambivalência ocasionada pela convivência com o doente mental é o 

momento da crise ou surto. Isso significa lidar com alterações comportamentais muitas vezes 

enigmáticas: não ouvir do portador de transtorno mental algo sobre o mal-estar que sente, 

dada a sua dificuldade em designar dor ou estado psicológicos; percebe-lo em mutismo 

inalterável ou agitação extrema sem palavras que expressem motivações.  

Tais contextos requerem “traduções” que são efetuadas pelo cuidador de forma 

opinativa na busca de resoluções para os impasses surgidos (Melman, 2001; Rosa, 2008). A 

crise suscita o conflito a partir do qual o sistema familiar, seus valores e história entram em 

colapso: o surto psicótico de um parente consangüíneo ou próximo vem a representar 

imaginariamente, muitas vezes, o fracasso dos esforços, a confirmação da incapacidade de 

cuidar do doente, a falência de um projeto de vida, e o desperdício de anos de investimento 

afetivo e dedicação absoluta.  

A “ferida narcísica” que se abre, então, no meio familiar, endereça a questões mais 

amplas do que “ter um louco na família”, o qual não cumpre o rito das idealizações projetadas 

no desejo familiar. Pode-se pensar que essa “ferida” endereça também e, muito mais, ao 

interminável ciclo de internações que mortifica os “eus” individuais e o “eu” coletivo do 
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grupo familiar. Este se vê culpabilizado ante a irrupção da loucura e sua óbvia ineficácia para 

lidar com uma realidade, a priori, incompreensível e diversas vezes insuportável. 

Outro aspecto quanto à ambivalência na relação entre família e doente mental se 

mostra na postura do cuidador / cuidadora quanto à movimentação daquele. Essa postura varia 

desde uma atitude de não vigilância, deixando-o movimentar-se livremente pela casa, até a 

hiper-vigilância e controle da sua autonomia, fazendo com que, em muitos casos (em torno de 

10,28% das situações), o doente seja acorrentado, preso ou trancado no quarto (Rosa, 2008). 

Na hiper-vigilância há fatores afetivos importantes que não só os de significação de ameaça e 

perigo: há simbiose entre cuidador / cuidadora e doente e cristalizações que deixam esse 

último em lugar imutável de “louco” e de dependência permanente. 

Portanto, o universo sintomatológico do transtorno mental também é um desafio: 

insônia, agressividade e inquietação, perturbam as demais pessoas da casa, sendo motivos de 

internação. Em muitas situações, esse universo pesaroso e angustiante é povoado de 

sentimentos de vergonha e busca de isolamento social (Miles, 1981; Melman, 2001). Os 

vínculos na dinâmica familiar com a presença do doente mental são conflitantes, causando 

profundos abalos e desarranjos intra e extrafamiliares.  

A temática acima reflete um ponto nodal do quanto a loucura é insuportável na 

dimensão microssocial da família e na dimensão macrossocial da vizinhança, bairro, cidade e 

assim por diante, desde que, a condição de louco tem carregado um significado de uma morte 

social que não cumpre exéquias, através da prática do internamento com caráter claramente 

prisional.  

Essa “morte” se dá em função da emergência do modelo burguês de cidadania com a 

qual a loucura não se compatibiliza. É uma morte subjetiva e negadora do “ser louco”, 

patrocinada pelos ímpetos da educação alienista em busca da normalização do desatinado. A 

medicalização patrocinada pela Psiquiatria clássica “apaga” a plausibilidade da diferença do 
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psicótico e busca a sua contenção, seja pelas camisas de força, seja pela forte impregnação das 

medicações que “apagam” a sua subjetividade (Birman, 1978; Castel, 1978; Pessoti, 1994; 

Foucault, 2007) como anteriormente discutido neste trabalho. 

Assim, ante o descontrole comportamental, a família recorre à hospitalização integral 

do portador de transtorno mental, argumentando, entre outras coisas, a situação que implica 

em uma relação de força física desigual, sobretudo quando se trata de cuidadora e o portador é 

um homem, (Rosa, 2008). Por outro lado dá-se também a manipulação dos sintomas frente a 

persistente agressividade do portador de transtorno mental: a família intensifica-os ou 

dramatiza-os e faz do internamento um descarte do doente do seu meio.  

 A internação é, também, uma estratégia de enfrentamento do ônus financeiro utilizada 

principalmente pelos cuidadores em idade produtiva, de sorte a manterem-se em postos de 

trabalhos. Em outra perspectiva, cuidadores ocupam-se com atividades flexíveis, porém, de 

baixa rentabilidade, o que vem a ser compensado com a participação da renda do portador de 

transtorno mental, suavizando as tensões entre os geradores de renda e os que precisam dos 

cuidados. 

Quando se faz referências a famílias de baixa renda e cuidado, é preciso levar em 

conta que fatores tais como concessão de medicações pelas instituições psiquiátricas, o 

transporte do portador de transtorno mental para atendimentos e consultas por meio dos 

serviços de segurança e benefícios recebidos pela Previdência Social. Estes fatorers atenuam 

gastos no orçamento, pois, os ítens que mais oneram as finanças familiares no cuidado com o 

portador de transtorno mental são: transporte, medicação, alimentação e roupa. Há, também, 

situações de danos e dívidas provocados pelo mesmo que são relacionados à esfera não 

somente econômica, mas, também, aos bens de consumo, pois, quando em crise, utensílios, 

móveis e outros bens são danificados ou destruídos.  
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Ainda na dimensão econômica, outra composição de renda que minimiza os impactos 

do cuidado do portador de transtorno mental sobre a família ocorre nas situações em que 

cuidadores / cuidadoras, pela idade, já gozam de proventos previdenciários que se juntam 

àqueles percebidos pelo portador de transtorno mental. Dessa forma, com a sobrevivência 

básica garantida, eles não se sentem pressionados em buscarem o mercado de trabalho e 

podem se dedicar aos cuidados do doente mental.   

Nas situações em que o doente mental não tem vínculos familiares ou vive em extrema 

pobreza, esse vem a integrar a população permanente dos hospitais psiquiátricos com todos os 

riscos de efeitos iatrogênicos que isso comporta (Machado, Manço & Santos, 2005). Em 

países do Terceiro Mundo, a pauperização torna o hospital psiquiátrico um espaço contíguo 

ao espaço familiar. Tendo em vista situações de violência doméstica, por exemplo, o hospital 

psiquiátrico se torna um refúgio à violência de gênero, além de proteção do portador de 

transtorno mental da negligência e do cárcere privado, embora exista também a apropriação 

do hospital psiquiátrico para uso de interesses escusos e inconfessáveis (Rosa, 2008).  

               

4.5   Impregnação, contágio e crise: a loucura como um agido no cotidiano doméstico  

 

O relato de Denise Jodelet (2005) é um marco na literatura sobre o cotidiano 

doméstico na sua relação com o doente mental. As nuances representacionais da doença e 

suas interferências e inferências na dinâmica do convívio demonstram quão claramente o 

imaginário sobre a loucura interfere nos afetos costumeiramente paradoxais entre hospedeiros 

e pensionistas.  Estas duas categorias referem-se, respectivamente, ao morador da vila que 

dispõe para o governo francês a sua casa para acolher o doente mental, sob a orientação do 

hospital psiquiátrico da região, que se torna, assim, um pensionista daquele domicílio. Esse 
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acolhimento é feito a soldo de um valor mensal que o governo francês paga ao hospedeiro 

como recurso alternativo à institucionalização.  

O modelo de re-inserção social do louco de Ainay-le-Château descrito por Jodelet 

apresenta nuances que são paradigmáticas na compreensão dos laços mantidos no dia-a-dia 

entre uma família e um doente mental, muito embora falte o traço essencial que estabeleça um 

liame mais definitivo com o presente estudo: a ausência dos laços consangüíneos. Tais laços 

definem uma série de exigências éticas e legais que marcam a relação familiar e podem se 

constituir, embora não necessariamente, em determinantes das dinâmicas familiares.  

Os achados de Jodelet, no entanto, demonstram lindes emocionais entre hospedeiros e 

pensionistas que não se distinguem dos laços familiares comuns. Nisso reside um dos pontos 

de interesse na formação de paralelos com as famílias aqui estudadas, acrescentados aos 

elementos representacionais da loucura que atuam no cotidiano entre as partes.  

Estabelecido o convívio no âmbito privado da família que acolhe o doente mental, esse 

passa a integrar a dinâmica da família e se torna, em alguns casos, alvo de afetos 

contraditórios, haja vista as implicações que a condição de doente mental traz para uma 

relação de tanta proximidade.  

A problemática da alteridade se revela, então, como algo que se mostra acima da 

ausência de laços parentais: mostra-se como algo na relação com um objeto carregado de 

temores, cuja localização no corpo de um humano se trans-humaniza e ameaçadoramente 

avança sobre o outro não-louco. É como se houvesse uma transmissibilidade de qualidades, 

como se a loucura pudesse impregnar e contaminar a quem dela se aproxima. A dimensão da 

identificação surge, assim, no registro subjetivo, acarretando uma necessidade de distâncias e 

diferenciações, estabelecendo uma linha divisória entre o que cuida e o que é cuidado.  
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Sendo impossível de apartar-se completamente da loucura na experiência cotidiana, 

mesmo empreendendo mecanismos defensivos de diferenciação e segregação, a família age e 

é agida na e pela presença do doente mental, no que se concebe como impregnação (Jodelet, 

2005) a qual endereça ao relacional, ao que modifica os sujeitos do vínculo.  

A impregnação não consuma uma contaminação, ou seja, uma proximidade tão 

intensiva que implique numa completa tolerância à loucura. Pelo contrário, a impregnação 

implica numa diferenciação e num distanciamento que se mostram nas práticas mais 

comezinhas: designação de lugares específicos nos diversos territórios públicos e privados 

onde o louco tem que estar “no seu devido lugar”, nomeando-o na comunidade. 

Por outro lado, nas estratégias de convivência da intimidade doméstica, a presença do 

louco é raramente consentida, seja nos momentos das refeições, seja nos momentos de lazer 

ou outras cenas em que o núcleo familiar requeira a preservação de sua identidade sem a 

presença do “estranho no ninho”. O “suportar” o doente significa estabelecer um molde no 

qual esse se ajuste paulatinamente por procedimentos de adestramento e adaptação. A 

intimidação, o medo do doente e a repressão são empregados como formas de enfrentamento 

do medo de cada hospedeiro ante a loucura (Jodelet, 2005).  

O emprego de técnicas de docilização e adaptação, no entanto, não são suficientes para 

superar o reconhecimento das variações que a loucura impõe ao olhar, principalmente sob o 

signo da aproximação propiciada pelo cotidiano. As atenuações e acentuações das técnicas 

adaptativas são correspondentes àquelas variações. As famílias estabelecem categorias na sua 

relação com a doença mental que correspondem aos graus em que as alterações de conduta se 

enunciam: inocente, doido, epilético, louco mental e transviado (Jodelet, 2005). 

O inocente é o retardado, porta os sinais da infantilidade ou animal. O doido, por sua 

vez, demonstra sinais de exotismo, condutas bizarras e mímicas de cenas solitárias. O 

epilético carrega a imagem da crise. O louco mental carrega uma ambigüidade  mostrada por 
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um olhar, por um gesto, suscitando a suspeita do inesperado do ato agressivo, condição 

maléfica que desperta o temor. Finalmente os transviados são os jovens que carregam os 

signos do delito de novas gerações, de insubmissão à disciplina, de desvio moral (Jodelet, 

2005).   

Em certas condições mais graves da doença, o apelo à imagem da bestialidade se 

condensa não só na busca de dominar os instintos sob a coação da “natureza animal” do 

doente, assim como, também, na atribuição de condições vegetativas que suprimem os 

lampejos de vida racional: comer e dormir como os animais e o contentamento com 

“gororoba, cigarro e docinhos” (Jodelet, 2005, p. 232). 

 Como pano de fundo, permanece o horror à cena da crise, cena na qual é suscitado o 

temor pelo que é incontrolável e absurdo da doença mental. 

 A meticulosidade do relato de Jodelet traça um quadro bastante denso das dinâmicas 

domésticas na qual se insere a loucura. Os fantasmas dos hospedeiros de Ainay-le-Château, 

são fantasmas que povoam as mentes de muitos, senão, de todos próximos à doença mental, 

lastreados pelas ambivalências maximizadas que o louco causa no outro, como aqui já foi 

referido (Miles, 1981; Melman, 2001). 
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________________________________________________________________ 

5 

OS VÍNCULOS, FORÇAS, CAMPO E ABORDAGEM SISTÊMICA: APORTES 

TEÓRICOS PARA A COMPREENSÃO DA DINÂMICA FAMILIAR  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

O sentimento de família, enquanto uma unidade nuclear, é recente na história da 

humanidade, situando-se o seu nascimento entre os séculos XV e XVI, vindo a se consolidar 

no século XVII. Antes desse período haveria agrupamentos consangüíneos que se dividiriam 

ente os participantes do mesnie, ou seja, integrantes de um mesmo laço conjugal e a linhagem, 

que abraçaria os integrantes de uma mesma ascendência (Ariès, 1981). O sentimento de 

família tem por base a similaridade entre pais e filhos, contingenciando o processo de 

sociabilidade. Isso significa que antes desse sentimento se consolidar, as crianças e, 

conseqüentemente, os demais, mantinham uma extensa rede de relações que não se 

restringiam à consangüinidade: criados, parentes de segundo grau, agregados e outros, 

ocupavam o território das casas, diluindo a proximidade parental, porém, ampliando os 

contatos interpessoais e acarretando uma noção de relações mais extensas que o núcleo 

familial pode suscitar (Ariès, 1981). 
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 A mudança operada com o sentimento de família é de importância capital: em 

comunidades nas quais a multiplicidade de laços assegura diversas referências afetivas e 

identificatórias, a constituição subjetiva está menos sujeita a entraves psicológicos. A 

estrutura reduzida do lar convencional ocasiona mais chances de afanizações subjetivas entre 

a criança e o casal parental, estrtuturando neuroses e psicoses. Essas guardam estreita relação 

com a proximidade afetiva entre o filho e um ou ambos de seus pais, proximidade esta 

estabelecida com a redução da rede doméstica, como apontado por Ariès (1981).  

Há, portanto, a possibilidade de uma discussão profícua sobre o significado da família 

no âmbito da subjetivação e da singularidade do indivíduo, discussão que tem vários 

perspectivas.  Tendo em vista o objeto deste estudo, algumas dessas perspectivas serão aqui 

abordadas e articuladas como marco teórico. São elas as teorias: familiar sistêmica, dos 

vínculos (Pichon-Rivière), das ambivalências afetivas (Freud e Lacan) e do campo (Lewin).      

 

5.1   A família na abordagem sistêmica e sua relação com a doença mental 

 

Quando se faz uma apropriação da família enquanto um cenário de funcionalidades, de 

interações e trocas humanas, não se pode deixar de pensar na noção de família como sistema, 

advinda da teoria familiar sistêmica (Berenstein, 1988; Watzlawick, Beavin & Jackson, 1993; 

Souza, 1985) surgida na década de 1950 pelas primeiras teorizações de Gregory Bateson 

acerca do duplo vínculo. O conceito de sistema é: “Sistema é um conjunto de objetos com 

relações entre eles e seus atributos. Os objetos são as partes que compõem o sistema, seus 

atributos são as propriedades dos objetos, e é através de suas relações que o sistema se 

mantém integrado.” (Souza, 1985, p. 37) 
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Segundo Berenstein (1988, p. 48) “A noção de sistema tem sido utilizada em biologia, 

economia, política, engenharia, psicologia, antropologia, ou seja, em quase todos os ramos do 

conhecimento. Seu uso se converteu quase que numa exigência metodológica”.   

Berenstein (1988) fala de sistemas abertos e fechados para situar o que uma família 

pode pensar sobre si mesma. Porém, quando se trata de sistemas viventes, tais como a família, 

eles estão abertos ao mundo interno dos indivíduos que o compõem e ao “[....] sistema social 

que lhe impõe suas normas e que determina alguns dos seus valores fundamentais. [....]” 

(Berenstein, 1988, p. 48).  

Outro conceito que Berenstein propõe é o da família como sistema estável que 

pressupõe: 

• Totalidade e não somatividade: “[....] A família não é só a soma de seus 

membros, mas todos eles formam um sistema onde a modificação de um induz 

à do resto, passando o sistema de um estado a outro.” (Berenstein, 1988, p. 49)   

• Homeostase: “[....] O sistema encontra-se em equilíbrio sempre que cada uma 

das partes se encontre em equilíbrio nas condições determinadas pelas outras 

partes, para as quais tem de ser aceitável.”  (Berenstein, 1988, p. 50) 

• Eqüifinalidade: “[....] propriedade dos sistemas abertos pela qual seu estado 

está determinado pela natureza de sua relação e não por suas condições iniciais, 

de tal forma que diferentes condições iniciais podem levar a um mesmo estado 

do sistema.” (Berenstein, 1988, p. 50) 

• Calibragem: “A regulação pela calibragem é equivalente e constitui-se pelas 

regras que governam a estabilidade do sistema. A regulação por calibragem 

consiste na passagem do sistema de um estado a outro. Ele também pode ser 

comparado ao modelo do termostato. [....]” (Berenstein, 1988, p. 51)   
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Ora, a noção de família como sistema implica necessariamente numa dinâmica a partir 

dos cinco pressupostos supracitados. Estudar a família do portador de transtorno mental é 

estudar uma dinâmica específica estabelecida pelos aspectos históricos, sociais, culturais e 

econômicos a partir da relação com o transtorno mental e com a pessoa portadora do mesmo. 

Aqui é utilizado o mesmo princípio de Berenstein (1988, p. 47): “[....] Ao considerarmos a 

família do doente mental como um sistema optamos por um decisão estratégica: desenfocar o 

problema individual”.  

A repercussão dramática que ocorre na família quando um paciente psiquiátrico 

melhora implica em mecanismos homeostáticos que visam ao re-equilíbrio do sistema 

(Watzlawick, Beavin & Jackson, 1993), ou seja, a doença mental de um dos membros pode 

significar a saúde dos demais (Berenstein, 1988). Essa lógica paradoxal da dinâmica familiar 

implica na existência de um “bode expiatório” que sintetiza a patologia familiar e, para que os 

demais membros da família se mantenham em equilíbrio é necessário que a representação 

dessa patologia se faça representar. Convergindo para um membro, a patologia coletivizada se 

metaforiza e a dinâmica familiar tem a sua continuidade tendo por referência o próprio 

doente. 

As propriedades sistêmicas de totalidade, homeostase, eqüifinalidade e calibragem na 

família do portador de transtorno mental giram em torno do mesmo. O portador de transtorno 

mental organiza os vínculos pela sua condição de desviante, de excepcionalidade e empreende 

toda a justificação do modo de viver da família. 

 

5.2   Os vínculos e a dinâmica familiar 
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Os vínculos são sempre relacionados a objetos. Vincular é estabelecer um liame entre 

o sujeito e alguma outra coisa que, para ele, tem valor de agalma, palavra grega que significa 

“brilho”. Esse brilho que desperta o desejo, a admiração, tem carga semântica que não é 

somente o da reverberação luminosa. Trata-se de despertar no sujeito um interesse específico 

que torna o objeto precioso para ele. 

Na família, os vínculos se estabelecem a partir da formação do casal parental por 

diversos modos: paixão, interesses sociais ou econômicos, afinidades sexuais, afinidades 

intelectuais etc. A chegada dos filhos representa uma ampliação dos vínculos e funda a 

instituição familiar cujo valor simbólico ocupa importância capital no sistema de 

representações sociais.  

Os filhos sempre têm valor de agalma mesmo quando eles não são desejados. Aqui 

parece se delinear mais um paradoxo, desde que, as relações humanas são recheadas de 

contradições. A tese do amódio de Jacques Lacan, ou seja, a coexistência a um só tempo de 

afetos ternos e agressivos no indivíduo (correspondente às relações ambivalentes entre pais e 

filhos na teoria fruediana), serve para aclarar esse movimento dialético que se apresenta nos 

vínculos entre esposos, parceiros, pais, filhos e irmãos. Mais adiante o tema da ambivalência 

está mais desenvolvido, buscando delinear uma categoria analítica de suma importância no 

presente estudo. 

Os vínculos de proteção parental em relação aos filhos, os vínculos de simpatia ou 

aversão entre pessoas, os vínculos de natureza econômica, política e social, fundam os 

sistemas humanos e determinam as muitas modalidades de dinâmica das relações entre 

pessoas. Logo, o vínculo funda a subjetividade, tendo por pressuposto que o vínculo liga um 

sujeito a outro sujeito. Somente há sujeito onde há vínculo, de tal sorte que, sem um não há o 

outro. A vinculação é uma relação dos outros com os outros e entre os outros (Berenstein, 

2006). 



 90 

 Berenstein (2006) considera ainda que o vínculo estabelece fronteiras e espaços, 

territórios subjetivos, a partir dos e entre os quais se operam aproximações e separações. Já a 

subjetividade deve ser vista com relação ao individual e ao vincular, onde o um (indivíduo) 

que faz passa a fazer com os outros, a partir de sinalizações conscientes ou inconscientes que 

advêm do um, seja no sentido de fazer ou não fazer com o outro. Aqui surge a dimensão do 

imprevisível que opera na relação intersubjetiva, definindo a subjetividade também como a 

conjunção entre o que se produz ou não é produzido, do que se decide fazer ou não, portanto, 

não passível de ser conhecido.   

  Há também os aspectos espaciais e temporais do vínculo, a partir da imprevisibilidade, 

já que há uma suposta estabilidade no espaço e um suposto permanente no tempo vinculares 

que podem ser rompidos, ocasionando uma desubjetivação. Ou seja, na ruptura do vínculo 

fica-se condenado a ser o si mesmo desde que não poderá advir o outro sem o outro. O 

vínculo comporta um dentro e um fora, um exterior e um interior, um antes e um depois que 

se combinam e superpõem (Berenstein, 2006). 

Sob outra perspectiva Pichon-Rivière (2007, p. 3) define vínculo como “[....] a 

maneira particular pela qual cada indivíduo se relaciona com o outro ou outros, criando uma 

estrutura particular a cada caso e a cada momento [....]”. Estabelecendo duas grandes 

categorias, vínculos normais e patológicos, Pichon-Rivière subdivide esta última em diversas 

subcategorias (tais como vínculo paranóico, depressivo, obsessivo, hipocondríaco e histérico) 

com caracterologias atinentes à multiplicidade de expressões da subjetividade humana. 

Pichon-Rivière considera, também, que as modalidades de vínculos não são exclusivas 

em cada sujeito, podendo estabelecer vínculos diferenciados a depender do contexto em que o 

sujeito estabelece relações com o objeto: “Em nenhum sujeito se apresenta um tipo único de 

vínculo: todas as relações de objeto e todas as relações estabelecidas com o mundo são mistas. 

Existe uma divisão que é mais ou menos universal, no sentido de que por um lado se 
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estabelecem relações de um tipo, e por outro, de um tipo diverso. [....]” (Pichon-Rivière, 2007, 

p. 5)  

Outra concepção de vínculo estabelecida por Pichon-Rivière (2007, p. 17) funda-se no 

conceito de relação de objeto: 

[....] Um vínculo é, então, um tipo particular de relação de objeto; a relação de objeto é 

constituída por uma estrutura que funciona de determinada maneira. É uma estrutura dinâmica em 

contínuo movimento, que funciona acionada ou movida por fatores instintivos, por motivações 

psicológicas. [....] Podemos definir o vínculo como uma relação particular de objeto. Essa relação 

particular tem como conseqüência uma conduta mais ou menos fixa com esse objeto, formando um 

pattern , uma pauta de conduta que tende a se repetir automaticamente, tanto na relação interna 

como na relação externa com o objeto. [....]   

O conceito acima agrega três termos que se imbricam com o vínculo e que são 

importantes no estudo das relações entre o portador de transtorno mental e sua família: a 

estrutura dinâmica em contínuo movimento, as motivações psicológicas e a pauta de conduta 

(pattern). Desta forma, ao se abordar o vínculo, correlacionalmente se aborda a dinâmica, as 

motivações e as condutas, já que essas são as vigas de sustentação do vínculo.                                                           

 Neste estudo o vínculo será, então, considerado como uma relação intersubjetiva 

(Berenstein, 2006) que se sustenta numa estrutura dinâmica em contínuo movimento, nas 

motivações psicológicas e na pauta de conduta (Pichon-Riviére, 2007). Essa relação 

estabelece territórios subjetivos (Berenstein, 2006) em dimensões temporais e espaciais 

supostas, desde que passíveis de rupturas, o que implica numa desubjetivação.  

 

5.3   O vínculo e a ambivalência dos afetos 
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 Se estabelecer vínculo é formar uma relação de objeto, é estabelecer uma ligação entre 

sujeitos, o vínculo de ordem familiar tem características complexas que aqui serão 

brevemente examinadas sob a perspectiva da Psicanálise.  

 Antes de quaisquer considerações, é importante estabelecer a significação de afeto 

empregada como uma categoria analítica no decorrer das explanações e discussões que se dão 

neste estudo, evitando a redução de sua acepção para significações como as de afetuosidade 

ou afetividade. Toma-se aqui a definição de afeto encontrada em Laplanche (2001, p. 9): 

Termo que a psicanálise foi buscar na terminologia psicológica alemã e que exprime qualquer 

estado afetivo, penoso ou desagradável, vago ou qualificado, quer se apresente sob a forma de uma 

descarga maciça, quer como tonalidade geral. Segundo Freud, toda pulsão se exprime nos dois 

registros, do afeto e da representação. O afeto é a expressão quantitativa da quantidade de energia 

pulsional e das suas variações.    

De uma forma mais concisa Chemama (1995, p. 10) define afeto como “Um dos 

estados emocionais, cujo conjunto constitui a gama de todos os sentimentos humanos, do 

mais agradável ao mais insuportável, que se manifesta por uma descarga emocional violenta, 

física ou psíquica, imediata ou adiada.” 

Tanto Laplanche (2001) como Chemama (1995) mostram que na teoria freudiana, o 

afeto está ligado a um quantum de energia libidinal que o sujeito investe no objeto. O afeto, 

portanto, é o que no vínculo se apresenta como uma intensidade ou descarga de energia que o 

sujeito investe no objeto. A um só tempo, esse investimento faz retornar ao sujeito a energia 

investida no objeto, nele causando as manifestações finais da descarga como sensações.  

A teoria freudiana dos vínculos familiares se funda na perspectiva de que o filho, no 

seu processo constitutivo, desde o nascimento, tem a relação com os pais marcada por 

moções1 de apego e, a um só tempo, de corte, ou seja, de separação que paulatinamente opera 

                                                 
1 Conforme o “Novo Aurélio, o Dicionário da Língua Portuguesa, Século XXI”, Moção:  1. Ato ou efeito de 
mover (-se); movimento. 2. Abalo moral, choque, comoção. 3. Fig. Proposta, em uma assembléia, acerca do 
estudo de uma questão, ou relativa a qualquer incidente que surja nessa assembléia; proposta. Neste estudo, o 
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no sujeito a sua autonomização. Se a criança se volta na busca de proteção da mãe ou de 

quem lhe dedica os cuidados primordiais, ocorre concomitantemente a intervenção da 

realidade que convoca esse primeiro Outro cuidador a outros investimentos de energia que 

não unicamente o bebê.  

 Freud teorizou o pêndulo afetivo que marca a criança quanto à separação e ausência 

do agente maternador através da famosa brincadeira do fort-da perpetrada pelo seu neto, que 

foi interpretada como a tentativa da criança de simbolizar a perda e recuperação do obejto 

amado. 

 A concepção de oposições em busca de síntese, o que implica na dialética, move a 

teoria freudiana e a teoria psicanalítica em geral. Além da oposição fort-da, existe a 

concepção antitética das palavras primitivas que derivou a construção gramatical de todas as 

línguas calcada no sentido de afirmação e negação. Como decorrência, Freud propõe uma 

gramática específica para o inconsciente no qual a afirmação e a negação não se excluem e, 

sim, agem no campo das representações e dos afetos. Além de todos esses pares dialéticos, 

Freud propõe que o ser humano traz em si as aquisições filogenéticas do desenvolvimento da 

sua espécie e, a mais pregnante dentre elas é a agressividade.  

 A agressividade traz no seu bojo as características da sobrevivência e da supremacia 

das espécies. Altera-se no homem sob a ação da educação e dos efeitos civilizatórios através 

do processo denominado recalcamento (verdrangung), processo de alto custo psíquico e 

emocional, já que, requer um constante trabalho mental para represar impulsos que não se 

coadunam com as vicissitudes do laço social.  

Na sua teorização sobre o sofrimento psíquico que originou a terapia analítica, Freud 

centra seus arrazoados na busca de compreensão sobre o conflito entre as forças próprias da 

                                                                                                                                                         
termo moção é aplicado no sentido de movimento em direção ao outro ou comoção entre as partes, em se 
tratando de relações afetivas entre sujeitos, como no caso da relação entre familiares e o portador de transtorno 
mental, como se pode observar mais adiante no desenvolvimento do estudo. 



 94 

natureza humana e as exigências do processo civilizatório, conflito que reflete um 

permanente mal-estar. Sob tal perspectiva, a ambivalência se enraíza nas condições mais 

arcaicas do ser humano 

[....]A experiência mostra que a quantidade de ambivalência demonstrável varia muito entre 

indivíduos, grupos e raças. A acentuada ambivalência instintual num ser humano que vive nos dias 

atuais pode ser considerada como uma herança arcaica, pois temos motivos para supor que o papel 

desempenhado na vida instintual pelos impulsos ativos em sua forma inalterada foi maior nos 

tempos primevos do que é em média hoje em dia. (Freud, 1996d, pp. 136-137)  

 A ambivalência pontifica, portanto, a teoria freudiana dos vínculos afetivos. É 

significativo que, para dar conta da complexidade desses vínculos, Freud estabeleça no 

estudo da fobia do pequeno Hans a noção das vinculações ambivalentes, pois, no estudo 

dessa fobia, Freud ratifica o núcleo edipiano como o estruturante das demais formas de 

relações afetivas que se estabelecerão na vida do sujeito:  

[....] Aqui, então, temos um conflito devido à ambivalência: um amor bem fundamentado e um ódio 

não menos justificável dirigidos para a mesmíssima pessoa. A fobia de ‘Little Hans’ deve ter sido 

uma tentativa de solucionar esse conflito. Conflitos dessa natureza devidos à ambivalência são 

muito freqüentes e podem ter outro resultado típico, no qual um dos dois sentimentos conflitantes 

(em geral o da afeição) se torna imensamente intensificado e o outro desaparece. O grau exagerado 

e o caráter compulsivo da afeição, por si sós, traem o fato de que não é a única presente, mas está 

continuamente alerta para manter o sentimento oposto sob supressão, permitindo-nos postular a 

atuação de um processo que denominamos de repressão por meio da formação reativa (no ego). 

[....] (Freud, 1996a, pp. 104-105) 

 A ambivalência carrega-se de conflitos afetivos nos quais a presença do objeto de 

amor e ódio requer um constante recalcamento dos impulsos menos aceitáveis. A luta entre o 

amor e a destruição se instala nas relações interpessoais e o empuxo da educação no mundo 

subjetivo instaura uma intensa culpabilidade naquele que vota o afeto ambivalente: 

[....] Se a civilização constitui o caminho necessário de desenvolvimento, da família à humanidade 

como um todo, então, em resultado do conflito inato surgido da ambivalência, da eterna luta entre 

as tendências de amor e de morte, acha-se a ele inextricavelmente ligado um aumento do 

sentimento de culpa, que talvez atinja alturas que o indivíduo considere difíceis de tolerar. [....] 

(Freud, 1996c, pp. 135-136) 
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 A “dificuldade em tolerar” referida por Freud ocasiona muitas vezes a ruptura da 

relação, sendo, em muitas situações, uma ruptura dramática que resulta no ato de violência 

física ou na separação espacial dos corpos. No contexto familiar, os sentimentos de 

ambivalência que se processam entre pais, filhos, irmãos e casal, revelam as alternâncias 

emocionais que desgastam a convivência, gerando impactos na harmonia doméstica. 

 Muito embora a prevalência dos sentimentos ambivalentes em considerável número 

de contextos afetivos, Freud reconhece que  

 Não podemos chegar ao ponto de afirmar que a ambivalência de catexias emocionais seja uma 

lei universalmente válida, e que seja absolutamente impossível sentir grande amor por uma pessoa 

sem que esse amor seja acompanhado por um ódio talvez igualmente grande, ou vice-versa. Sem 

dúvida, os adultos normais conseguem separar essas duas atitudes uma da outra, e não estão 

obrigados a odiar seus objetos amorosos ou a amar seus inimigos tanto quanto a odiá-los. Isso, 

porém, parece resultar de desenvolvimentos posteriores. Nas primeiras fases da vida erótica, a 

ambivalência é evidentemente a regra. Não poucas pessoas retêm esse traço arcaico durante toda 

sua vida. [....] (Freud, 1996e, pp. 242-243) 

   A discussão sobre normalidade aqui não teria qualquer utilidade prática, porisso, a 

habilidade de separar duas atitudes também não entra em regime de considerações mais 

densas. A relativização de Freud quanto à universalidade dos afetos ambivalentes ganha 

consistência na medida em que se pode conceber que a normalidade enquanto normatividade 

implica nas regras sociais. Estas escamoteiam as denominadas “catexias emocionais”, ou 

seja, a quantidade de investimento energético direcionado ao objeto. Em contraposição, o que 

é da ordem do arcaico se manifesta em rompantes e, muitas vezes, supera o dique da 

racionalidade atribuída à vida adulta.  

 Nas dinâmicas familiares e interpessoais de uma forma geral, a continência ou não dos 

afetos pode sofrer uma ineficácia, a depender da contingência da relação. Assim, não se pode 

assegurar que mesmo os indivíduos capazes de escolher suas condutas na relação com o outro 

não possam demonstrar aspectos destrutivos do seu afeto em determinadas circunstâncias. A 

manifestação desses impulsos pode ser operada de forma sublimada através de mecanismos 
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verbais ou corporais em modalidades sutis, porém, não menos efetivas que as de caráter 

notório e declarado.   

 Dentro da mesma temática da ambivalência afetiva, Lacan conceitua o termo 

heinemoration (heine = ódio, moration = enamoração) para definir uma enamoração que 

inclui o ódio, o chamado amódio. Para Lacan o amódio 

[....] é o relevo que a psicanálise soube introduzir para nele inscrever a zona de sua experiência. 

Era, de sua parte, um testemunho de boa-vontade. Se pelo menos ele tivesse sabido chama-lo com 

outro nome que não esse, bastardo, de ambivalência, talvez ele tivesse tipo mais sucesso em 

revelar o contexto da época em que ela se insere. [....]  (Lacan, 1985, p.  122) 

 A moção do amódio em relação ao objeto revela raízes narcísicas nas quais a miragem 

do objeto pelo sujeito causa efeitos desconhecidos na subjetividade, enigma do afeto que se 

escoa pela pulsão mortífera: 

 A cumplicidade, sempre dissimulada, do amor com a morte é o ponto no qual se situa a 

articulação entre sofrimento e saber. O amante não sabe o que o faz sofrer porque aquilo do que ele 

sofre é da própria ignorância, ao supor o saber sobre seu ser ao Outro. Assim, o sofrimento 

amoroso se alimenta de uma falsa reciprocidade, máscara de um duplo narcisismo, cujo efeito faz 

transparecer, no excesso da paixão, o ódio ao amado. Lacan nos indicou esta ambivalência, 

utilizando um significante novo: amódio, ou seja, um enamoramento feito de amor e ódio. Desse 

modo, o amor presentifica o pulsional. (Vicente, 2009, p. 3) 

   O território dos afetos interpessoais para a abordagem freudiana e a lacaniana não 

guarda, dessa forma, panoramas romantizados nos quais o amor ético e cristão prevalece 

como paradigma.  O conceito de amor inclui o seu oposto e resulta na “máscara de duplo 

narcisismo” como referido por Vicente (2009).    

 

5.4   A dinâmica familiar como um campo de forças 
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Sendo a dinâmica o termo central que orienta este estudo, de visu, está se tratando de 

ação de forças. A Teoria de Campo de Lewin (1975) delineia especificamente os 

componentes do campo psicológico, partindo do princípio de que este é um espaço de 

interações psíquicas – o Meio Psicológico - (entre paciente e terapeuta na Gestalterapia, por 

exemplo,) onde energia, tensão, necessidade, valência e força (ou vetor) são suas principais 

componentes.  

Ribeiro (s.d) e Lewin (1975) referem que o campo tem diversos pontos e fontes de 

força, formando uma rede de forças. Outro aspecto importante é que “As ações dentro do 

campo são momentâneas (como figura e fundo que se sucedem e se sobrepõem) em virtude 

das forças e da relação entre elas, operando dentro do campo.” (Ribeiro, s.d., p. 101) 

 Dentro da Teoria de Campo duas componentes se aplicam ao presente estudo: valência 

e força (Lewin, 1975). Ambas dão consistência ao que aqui está sendo apontado por 

elementos presentes na dinâmica familiar do portador de transtorno mental que provocam 

tensão no vínculo deste com os seus familiares. 

 A valência é compreendida como o valor positivo ou negativo que a pessoa atribui a 

determinado objeto (aqui concebido como o que está em relação com o sujeito da 

experiência). Assim, valências positivas atraem e as negativas repelem. A valência orienta a 

direção da força (Ribeiro, s.d.; Lewin, 1975). 

 A força, por sua vez, é o que provoca a locomoção e toda vez que ela é aplicada existe 

uma reorganização do Meio Psicológico. A força tem por propriedades a direção, a energia e 

o ponto de aplicação (Ribeiro, s.d.; Lewin, 1975).   

Os conceitos acima, retirados da Teoria de Campo de Lewin, mostram-se, portanto, 

adequados ao estudo das dinâmicas familiares, não somente pelos aspectos semânticos 

presentes, como, também, por retratar a realidade apontada pelos estudos sobre a relação entre 
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o portador de transtorno mental e a família. Nesta relação, atração e repulsão (valências da 

força no campo) provocam a aplicação de forças que podem determinar o movimento na 

direção da internação. Assim, forças expulsivas são aquelas dotadas de valência negativa 

(repulsão) e forças aglutinadoras, aquelas dotadas de valência positiva (atração). 

 

5.5    Forças expulsivas e aglutinadoras como categorias empíricas do estudo 

 

Forças expulsivas e forças aglutinadoras foram estabelecidas como categorias 

empíricas. Elas balizaram uma parte substancial das análises dos achados deste estudo. Às 

forças expulsivas correspondem duas subcategorias: representações negativas e sobrecarga 

familiar. Um “guarda-chuva” de subcategorias corresponde às forças aglutinadoras 

denominadas de forças éticas da família compostas por adaptação, valores morais e ganhos 

afetivos. 

Segue-se uma explanação dos conceitos relativos às categorias.   

A representação negativa  

Há uma relação estreita entre a história da loucura e a história da sua representação 

que age na formulação dos diagnósticos psiquiátricos, impondo uma interpretação 

hegemônica no imaginário social, aspectos já discutidos amplamente nos dois primeiros 

capítulos. Assim, a loucura pode ser vista como um fenômeno que está submetido à 

interpretação social (Moraski  & Hildebrandt, 2005). Por outra, elaborar representações 

integra a vida humana, já que é subjacente ao desenvolvimento do Eu, da mente, da cultura e 

da sociedade.  

A referência ao que está ausente suscita a representação através dos símbolos, base da 

construção lingüística e da apropriação da fala. A representação é fundamental para o 
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estabelecimento das inter-relações que ordenam a vida social, formando e transformando a 

cultura através do tempo e do espaço (Jovchelovitch, 2008). 

A dimensão social da representação e a sua formação são uma “[....] tarefa pública, um 

processo contexto-dependente vinculado às condições sociais, políticas e históricas que 

configuram contexto determinados.” (Jovchelovitch, 2008, p. 36).  A representação, portanto, 

é uma estrutura mediadora na relação sujeito-outro-objeto, que realiza um trabalho 

comunicativo, através da produção de símbolos que implicam, por sua vez, em produção de 

sentidos, de significações.   

Existe uma “imagem pública do doente mental” (Miles, 1981) relacionada a conceitos 

instituídos sobre “doença mental” e “paciente mental” nos quais a negativação de ambos se 

relacionam a rejeição e discriminação. Inclui-se entre os elementos do imaginário social em 

torno da doença e do doente mental a existência de um estereótipo e de um estigma de ambos, 

além de um papel social a ser exercido pelo doente mental.        

 Delineou-se neste estudo, assim, o termo representação como referente a uma 

construção social em torno da doença e do doente mental que implica em uma imagem 

relacionada à rejeição e à discriminação. O adjetivo “negativa” decorre desses dois aspectos, 

sendo que, no presente estudo, trata-se de uma rejeição e ou discriminação presentes na 

família do portador de transtorno mental, que o leva, em situações extremas, ao re-

internamento em instituição psiquiátrica, por ser uma presença de difícil suportabilidade no 

contexto familiar.     

A sobrecarga familiar 

Os achados deste estudo reproduziram resultados de outros já realizados quanto ao 

tema da sobrecarga familiar. Estudos indicaram que os familiares apresentavam sobrecargas 

no convívio com os pacientes: ”Nos últimos anos, o conceito de sobrecarga familiar (family 
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burden) foi desenvolvido para definir os encargos econômicos, físicos e emocionais aos quais 

os familiares estão submetidos e o quanto a convivência com um paciente representa em peso 

material, subjetivo, organizativo e social.” (Melman, 2001, p. 79) 

Há uma relação de dependência entre o portador de transtorno mental e sua família, já 

que, comumente, aquele não tem autonomia econômica e financeira, acarretando custos com 

medicação, tratamento e manutenção. Muitas vezes o cuidador do portador de transtorno 

mental também se vê impedido de trabalhar, obrigando-o a ampliar esforços para garantir a 

sustentação financeira que a situação impõe. Há ainda as questões emocionais (estresse, 

instabilidade e insegurança) e sociais (afastamento social, vergonha e frustração) que a família 

do portador de transtorno mental vive como fatores agravantes na relação.   

 As forças éticas da família 

Em contraponto às forças que promovem a rejeição e o afastamento, a dinâmica 

psíquica da familia comporta, também, movimentos em sentido positivo, conforme Bello 

(2007). Entendendo-se aqui o positivo como sendo o que organiza, atrai e aglutina, pensa-se 

nas questões éticas que envolvem os laços familiares, determinando no cenário doméstico 

impositivos de ordem emocional, social e moral: “[....] As ligações sentimentais dentro da 

família e de outras comunidades são as mais significativas, impressionando fortemente quem 

observa tais associações.” (Bello, 2007, p. 100)    

 Bello (2007) alude a um “amor ético” que abrange dimensões psíquicas e espirituais 

que intervêm nas tomadas de posição entre os indivíduos e que estão sujeitos a critérios 

intelectuais “[....] que nascem da promoção maior ou menor da vida humana.” (Bello, 2007, p. 

100) 

 As famílias com portadores de transtorno mental podem adotar uma atitude de 

acolhimento e permanência do portador de transtorno mental pela capacidade de lidar com 
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situações adversas, percebendo as situações como inalteráveis ou aceitação apática do 

contexto. 

 Miles (1981) refere-se a três aspectos que possibilitam a permanência do portador de 

transtorno mental na família: 

• Adaptação – O ônus do convívio com a doença mental acaba por ser 

absorvido, a partir de um discurso familiar baseado no princípio de que a 

doença mental é “uma dessas coisas que acontecem”. Outros princípios podem 

ser aqui inseridos, tais como: crença religiosa (“é a vontade de Deus”, “é o 

meu carma”, “é para o meu crescimento”) ou impossibilidade material de 

descartar-se do portador de transtorno mental por contingências da rede de 

internamento, como, por exemplo, a falta de vagas.     

• Valores Morais – Relacionado ao sentimento dos deveres determinados pelo 

papel da família.  

• Ganhos afetivos - A presença do portador de transtorno mental pode significar 

alguma forma de ganho afetivo já que “[....] A presença de outro ser humano, 

ainda que retraído ou deprimido, pode contribuir para reduzir a solidão [....]” 

(Miles, 1981, p. 130). 

 

5.6   Modelo Conceitual-Teórico 

 

 Após a revisão de literatura e a construção do marco teórico deste estudo tem-se o 

modelo conceitual teórico que sintetiza a relação entre a revisão de literatura, o tema do 

estudo e os suportes teóricos para balizar as análises e discussões. Este modelo está, adiante, 

representado na figura 5.1.  
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Figura 5.1 – Modelo conceitual e teórico 
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___________________________________________________________________________ 

6  

 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

___________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

Este é um estudo de caráter exploratório, cujo objeto situou-se num contexto natural, 

ou seja, na ambiência doméstica do portador de transtorno mental e sua família, emoldurada 

por um contexto mais amplo que é o das políticas da Reforma Psiquiátrica. Abordar a cena 

privada onde se processa as dinâmicas da relação família-portador de transtorno mental 

requereu uma imersão nos diversos cenários familiares, conforme as possibilidades e alcances 

de um estudo como o que está delineado. Trata-se, assim, de um estudo qualitativo, já que, as 

metodologias qualitativas visam “[....] poder interpretar o mundo social do mesmo modo que 

os membros desse mundo em particular o fazem.” (Collis & Hussey, 2005) 

Delinearam-se categorias empíricas relacionadas à dinâmica familiar que pudessem 

balizar a estruturação da obtenção dos dados e construção da informação deste estudo, 

abrangendo aspectos objetivos e subjetivos da dinâmica familiar, conforme representado 

adiante: 
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Figura 6.1 – Categorias empíricas da dinâmica familiar consideradas no estudo 
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fez necesssária. 
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dotados de alguma estabilidade. Porém, as categorias não são elementos rígidos, 

compartimentados e, sim, um estado da produção teórica que visa organização e visibilidade, 

mantendo uma movimentação constante das articulações entre si.  

Para a compreensão do enfoque em torno da dinâmica familiar como aqui encetado, 

entende-se por: 

• Contexto econômico, as condições econômicas a partir do qual se opera a 
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condições de moradia, alimentação etc, ajuda a compreender: a prevalência 

de fatores como a sobrecarga financeira originada pelos custos do cuidado, 

o estado antes e depois da eclosão da doença na família, a possibilidade de 

custear prejuízos materiais ocasionados pelo rompante da crise psicótica e a 

recorrência à internação como forma de minimizar a situação financeira 

familiar;  

• Participação econômica do doente mental na renda familiar, o modo pelo 

qual o portador de transtorno mental integra a formação da renda familiar. 

Nesta dimensão buscou-se apreender qual a relação entre a irrupção da 

doença e as mudanças sócio-econômicas ocorridas na família a partir de 

então. Por se tratar de um estudo com famílias de baixa renda, a perda de 

um aporte de renda com o adoecimento de um pai, uma mãe, um filho ou 

filha mantenedora ou com comparecimento significativo como força de 

trabalho na família é de importância fundamental. Desta forma o lugar do 

doente na constelação familiar pode implicar em re-configurações da 

mesma com o seu adoecimento a partir do que ele produz para a 

sobrevivência da família.   

• Vínculo com o doente mental, a maneira singularizada pela qual o membro 

da família vota seus afetos, graus de dedicações, de aproximação e 

afastamento do doente mental. A forma particularizada com que cada 

membro se vincula ao doente estabelece certa modalidade de (des) 

equilíbrio no sistema familiar. Aqui, também, há de se considerar a posição 

do doente mental na constelação familiar, pois, a condição de pai, mãe, filho 

etc implica na estruturação de funções afetivas que organizam as relações 

domésticas; 
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• Relação com a internação, a forma pela qual o membro da família 

considera a participação ou não da instituição psiquiátrica no manejo da 

doença mental. A crença na ordem médica como paradigma da conduta 

familiar na relação com o louco tem raízes históricas, como já foi discutido. 

A internação se constitui, muitas vezes, um recurso de atenuamento da 

sobrecarga gerada pela convivência com o portador de transtorno mental e 

nas situações de eclosão da crise (ou surto psicótico).   

 Contexto econômico e participação do doente mental na renda familiar formam o 

conjunto de aspectos objetivos presentes no vínculo. Há entre eles, a priori, um imbricamento 

de causalidades que interessa ser analisado para que a dimensão da doença mental possa ser 

avaliada em termos de impacto sócio-econômico na vida das famílias. 

  Já o vínculo e a relação com a internação endereçam às questões subjetivas que se 

apresentam no convívio com o portador de transtorno mental. Neste convívio se situa o objeto 

primordial deste estudo, ou seja, as ambivalências afetivas que se apresentam entre a família e 

o doente mental e as implicações disto na internação do mesmo, a partir da atuação e da 

relação de intensidade entre forças expulsivas e forças aglutinadoras no vínculo. 

 

6.1   Caracterizando os participantes: famílias de baixa renda 

 

A ambiência doméstica das famílias participantes tem por moldura a pobreza. A 

pobreza é um fenômeno sócio-histórico-econômico que no Brasil tem aspectos muito 

complexos. Definir o que é a pobreza não somente envolve as questões da renda como 

também aspectos territoriais e ecológicos. Neste aspecto sabe-se que em muitas favelas, 



 107 

espaço atribuído à pobreza, há residências que possuem a “última palavra” em tecnologia 

convivendo com esgotos a céu aberto. 

Um misto de alguma capacidade de consumo e de precariedade ambiental integra os 

bolsões da pobreza brasileira, seja nos grandes centros urbanos, seja nas cidades de pequeno 

ou médio porte, seja nas regiões rurais. Alves (2007), utilizando o conceito de desigualdade 

ambiental mostra que a localização de famílias em locais de periculosidade e de riscos 

ambientais é indicador de sua situação sócio-econômica. Para Alves (2007), famílias com 

renda mensal inferior a três salários mínimos são consideradas de baixa renda, ocupando 

61,8% das áreas de risco ambiental.  

Dedecca et al. (2006) utiliza um critério definido pela Lei nº 8.742/ 93, que considera 

famílias de baixa renda aquelas que auferem rendimento per capita de até ¼ do salário 

mínimo. A autora considera a necessidade de se definir a condição de baixa renda a partir do 

conceito de linha da pobreza: “No Brasil, o atual governo adotou uma linha de pobreza que 

orientou a implementação de sua principal política pública de cunho social – o Programa 

Fome Zero –, que definiu a renda familiar per capita de R$ 71,53 ao mês.” (Dedecca et al., 

2006, p. 320). Dedecca et al. (2006), buscando caracterizar o que é uma família de baixa 

renda por volta de 2004, delineia que estas são famílias que percebem até um salário mínimo 

e têm em média quatro integrantes.  

Para efeito do presente estudo o critério definido pela Lei nº 8.742/ 93 foi aqui 

utilizado para referir-se ao termo família de baixa renda.   

A escolha sobre a condição de pobreza ou baixa renda tem relação direta com o fato 

de que são famílias nesta faixa sócio-econômica as mais dependentes dos serviços 

substitutivos oferecidos pelas políticas públicas de saúde mental que produz a problemática 

que integra o objeto deste estudo. Mas outros fatores, inclusive os apontados pela literatura, 

tornaram a condição de baixa renda uma condição eletiva de participação neste estudo.  
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Por exemplo, Miles (1981) considera que as famílias, embora se preocupem muito 

mais com os problemas emocionais na relação com o portador de transtorno mental, vivem 

drástica redução da renda e a desorganização da casa com a sua presença. Ora, esse é um 

efeito dramático, senão trágico, em famílias cuja renda per capta é insignificante (menos de 

¼ do salário mínimo). Miles (1981) também afirma que há estreita relação entre a classe 

social e os transtornos mentais que são encontrados em condições de baixa renda, 

principalmente em áreas deterioradas e favelas, principalmente a incidência de psicoses, em 

particular a esquizofrenia.    

Outro aspecto que se relaciona às condições de pobreza onde se produz o transtorno 

mental está relacionado à tensão ambiental (Miles, 1981): domicílios com exígua área útil 

dos lares de baixa renda numa cidade como Salvador, se incluem na descrição de um 

ambiente “excessivamente tensionante”, principalmente quando se trata de habitações típicas 

de favelas. Nelas não há mais que dois cômodos, sem ventilação, infraestrutura sanitária e 

outros itens que são requisitos básicos para se definir uma residência que propicie qualidade 

mínima de vida. É também nesses espaços domésticos reduzidos que se acotovelam famílias 

numerosas, características das de baixa renda.  

A pobreza, então, carrega uma modalidade de relação com a doença mental que, 

partindo da desinformação e, atribuindo as suas manifestações a fenômenos de ordem 

religiosa, quando não de “fingimento”, acabam por retardar o processo de acesso aos serviços 

psiquiátricos, a diagnose e a terapia. Daí decorre sérios prejuízos quanto a um tratamento 

eficaz da doença mental. Mesmo após o início do tratamento, mesmo que por meio do 

internamento, a compreensão da doença mental e a forma de com ela lidar sofre a influência 

de crenças que são mais arraigadas nas faixas da pobreza, devido à precariedade da educação 

e possibilidades de adquirir informações esclarecedoras.   
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Neste estudo, portanto, participaram famílias de baixa renda, com portadores de 

transtorno mental que foram re-internados em instituição psiquiátrica nos últimos dois anos. 

Estes portadores tinham diferentes posições na constelação familiar, predominando, porém, a 

posição de filho ou filha.   

Foram nove famílias participantes, usuárias dos serviços do Hospital Juliano Moreira, 

em Salvador, Bahia. A escolha comportou o acesso às mesmas através do referido hospital, 

passando pela aceitação das pessoas de exporem questões atinentes à intimidade familiar, 

algo que não é trivial na realização de uma pesquisa como a aqui proposta. O número de 

entrevistados na pesquisa, 21 participantes, constituiu-se um número suficiente para alcançar 

a exaustão temática, ou seja, a incidência de falas em que os temas se repetem em termos de 

significações sobre o objeto. Tais condições são compatíveis com a pesquisa qualitativa, 

desde que, segundo Minayo (2000, p. 102), “[....] Numa busca qualitativa, preocupamo-nos 

menos com a generalização e mais com o aprofundamento e abrangência da compreensão 

seja de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma política ou de uma 

representação.”  

  Minayo (2000) considera que uma amostragem qualitativa: privilegia os entrevistados, 

os quais detêm o material que o pesquisador visa obter; busca um número suficiente de 

entrevistas para que haja reincidências de informações; diversifica o conjunto dos 

entrevistados para capturar semelhanças e diferenças; busca um locus que exprima 

experiências e expressões objetivadas pela pesquisa. Esses aspectos foram atendidos na 

pesquisa encetada neste estudo. 

   

6.2  Na busca dos dados um modelo próximo ao método etnográfico: a incursão       

ambiental pontual 
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A relação mantida entre o pesquisador e as famílias participantes deste estudo, buscou 

distinguir as muitas formas que se mostram na relação com a loucura, as condições em que 

ela é aceita e as representações a ela ligadas. Similar à pesquisa etnográfica, buscou-se 

elementos para uma análise descritiva e interpretativa dos significados simbólicos que 

orientam as práticas cotidianas (Minayo, 2000; Breakwell et al., 2006), com o pressuposto de 

que as representações de mundo são estruturadas pelos participantes e não pelo pesquisador. 

Esteve em foco, também, os significados e intencionalidades que colocam o participante 

como ator e autor na pesquisa de caráter social. 

Neste ponto fica claro que a coleta de dados realizada pelo pesquisador não preencheu 

as características de uma vivência etnográfica como estabelecidas pelos moldes clássicos do 

método: um contato prolongado com uma comunidade específica e a captura dos elementos 

da sua cultura que se propõem a serem interpretados pelo “estrangeiro”. 

No presente estudo, pode-se pensar que foi realizada uma incursão ambiental pontual, 

caracterizada pela convivência de algumas horas com cada família entrevistada. Embora 

breves, os contatos tiveram grande densidade emocional e foram reveladores de intimidades e 

condições muito específicas que, no conjunto das famílias participantes, estabelece uma 

“comunidade” com integrantes afastados geograficamente (desde que as famílias são 

moradoras de diferentes bairros da cidade de Salvador), porém, reunidas sob um mesmo 

signo: a presença da loucura no seu seio e as conseqüências daí advindas. Além disso, o eixo 

hospitalar, qual seja, a posição de usuárias do Hospital Juliano Moreira, também as coloca 

sob um mesmo signo, muito importante na compreensão do tema aqui encetado. 

Assim, como um derivativo da etnografia, o presente estudo originou a necessidade da 

incursão ambiental pontual em conjunto com a observação participante como modus 

operandi na obtenção dos dados.  
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6.3  Instrumentos de coleta de dados: a observação participante e entrevistas não-

estruturadas 

 

A observação participante é um processo que coloca o observador em determinada 

situação na qual o face-a-face com os observados e a entrada no cenário cultural deles 

possibilitam a coleta de dados. O observador passa a fazer parte do contexto, modificando e 

sendo modificado por este contexto. 

Minayo (2000) ressalta ainda que o observador científico deve ter a atitude de 

respeito, empatia e inserção íntima (no que seja possível) com o grupo pesquisado, 

estabelecendo uma interação social que é parte da própria condição de pesquisa. Para tanto, é 

importante que o observador busque entender o que baliza a experiência cotidiana dos 

entrevistados, mantenha uma perspectiva na qual a relevância dos atores sociais e a 

abordagem teórica permitam uma interação no campo de pesquisa e que se coloque como 

uma pessoa comum desvestindo-se da postura de cientista para compartilhar o cotidiano dos 

observados: “[....] A observação participante ajuda, portanto, a vincular os fatos a suas 

representações e as contradições entre as leis e sua prática, através das próprias contradições 

vivenciadas no cotidiano do grupo.”  (Minayo, 2000, p. 146) 

Em conjunto com a observação participante, as entrevistas não-estruturadas são 

instrumentos importantes para capturar informações que não emergem de imediato na relação 

com os participantes. Minayo (2000) considera que ao lado da observação participante, a 

entrevista é a técnica mais usada em trabalhos de campo. A autora considera que dois tipos de 

dados podem ser colhidos pela entrevista: os que se referem a fatos que poderiam ser 

conseguidos por outras fontes (como o censo) e aqueles que se referem diretamente às 

atitudes, valores e opiniões do entrevistado. 
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Para Minayo (2000, p. 122) a entrevista não-estruturada persegue objetivos tais como 

“[....] a) a descrição de um caso individual; b) a compreensão das especificidades culturais 

mais profundas dos grupos; c) a comparabilidade de diversos casos.” A aplicabilidade das 

entrevistas nesta modalidade se encaixou, portanto, para o presente estudo, nos aspectos 

culturais dos grupos. 

Delineando os aspectos mais gerais da entrevista não-estruturada, Minayo (2000) 

afirma que esta modalidade busca manter, entre outras características, uma margem ampla de 

movimentação dos informantes, um relacionamento livre, aberto e informal e um 

aprofundamento do nível de informações ou opiniões do entrevistado. Outras características 

relevantes são: flexibilidade na ordem dos assuntos determinada pela ênfase do entrevistado 

no assunto; grande quantidade de material em extensão e profundidade, permitindo atingir 

regiões que seriam inacessíveis à simples pergunta e resposta de um questionário. 

 

6.4   Estrutura das entrevistas   

 

Quando o instrumento de abordagem do participante é uma entrevista semi-aberta, 

como o que aqui foi utilizado, pressupõe-se que a relação entre o pesquisador e o participante 

está sujeito a surpresas, achados e desencontros. Diferentemente do uso de questionários com 

respostas duais (afirmação ou negação) ou mesmo avaliativas (como numa escala Likert) que 

possam ser posteriormente transformados em escores e relacionados a índices, a entrevista 

aberta está sujeita a “flutuações” do ato da entrevista, dos humores que permeiam os 

envolvidos. 

Isso não implica necessariamente em “deixar correr” à vontade a coleta de dados. Pelo 

contrário, desde que há os objetivos gerais e específicos e uma questão proposta pelo estudo a 
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ser respondida, torna-se necessário que o diálogo seja balizado para alcançar tais propósitos. 

Rey (2005) aponta que o tema-objeto da pesquisa deve ser capturado dentro do espaço de 

liberdade que a conversação com o entrevistado permite.  

Neste estudo adotou-se um roteiro semi-estruturado que pudesse ser direcionado aos 

objetivos propostos e que capturasse alguns aspectos da dinâmica familiar relacionados à 

participação do doente mental na mesma. Buscou-se uma forma de propiciar a compreensão 

sobre a situação do doente mental no contexto econômico da sua família, já que se trata de 

um estudo com famílias de baixa renda. Sabe-se que a perda de um potencial colaborador, 

quando não o principal gerador de renda da família, torna-se vital para a sobrevivência 

familiar. A tabela abaixo faz uma correspondência entre perguntas, objetivos do estudo e 

categorias empíricas que orientaram as entrevistas: 

Tabela 6.1  
Correspondência entre as perguntas do roteiro, objetivos e dimensões da dinâmica familiar  
 

 

Pergunta 

 

Objetivo (específico) 

Categorias da 

dinâmica familiar 

1.  Como é o ganho da sua família para manter a 
casa 

- Contexto financeiro 

2.  Como é que a família divide o espaço da casa 
para todo mundo 

Analisar como as forças 
expulsivas e aglutinadoras, se 
apresentam no vínculo 

Vínculo com o doente 
mental 

3.  E onde fica .... na casa e as coisas que 
pertencem a ele   

Analisar como as forças 
expulsivas e aglutinadoras, se 
apresentam no vínculo 

Vínculo com o doente 
mental 

4.  O que é .... na sua vida Analisar como as forças 
expulsivas e aglutinadoras, se 
apresentam no vínculo 

Vínculo com o doente 
mental 

5.  O que é para você a internação de uma 
pessoa no hospital psiquiátrico     

Estabelecer os nexos entre a 
responsabilização dos cuidados 
do portador de transtorno mental 
pela família e a Reforma 
Psiquiátrica 

Relação com a 
internação  

6.  O que você pensa sobre a doença de .... Estabelecer os nexos entre a 
responsabilização dos cuidados 
do portador de transtorno mental 
pela família e a Reforma 
Psiquiátrica 

Vínculo com o doente 
mental  

7.  Como foi que você reagiu na primeira crise 
de .... 

Analisar como as forças 
expulsivas e aglutinadoras, se 
apresentam no vínculo 

Vínculo com o doente 
mental  
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Tabela 6.1 
Correspondência entre as perguntas do roteiro, objetivos e dimensões da dinâmica familiar 
(continuação) 
 

 

Pergunta 

 

Objetivo (específico) 

Categorias da 

dinâmica familiar 

8.  Como você reage quando .... entra em crise Descrever como os vínculos 
familiares são afetados pelo 
dilema internação versus não-
internação 

Vínculo com o doente 
mental  

9.  Como você vê a convivência com .... dentro 
de casa 

Analisar como as forças 
expulsivas e aglutinadoras, se 
apresentam no vínculo 

Vínculo com o doente 
mental 

13. O que leva a família a internar .... Descrever como os vínculos 
familiares são afetados pelo 
dilema internação versus não-
internação 

Vínculo com o doente 
mental 

14. O que você sente quando tem de internar .... 
por causa das crises 

Descrever como os vínculos 
familiares são afetados pelo 
dilema internação versus não-
internação 

Vínculo com o doente 
mental 

15. E quando... fica internado, longe de casa, o 
que você sente 

Descrever como os vínculos 
familiares são afetados pelo 
dilema internação versus não-
internação 

Relação com a 
internação 

16. .... ajuda com alguma coisa na despesa de 
casa? 

- Participação econômica 
do doente mental na 
família  

 

Observe-se que a perguntas 1 e a 16 não se relacionam diretamente aos objetivos aqui 

estabelecidos, entretanto, buscou-se com as mesmas estimular os entrevistados a configurar 

as condições de vida das suas famílias e o quanto a doença mental de um dos seus 

participantes interviria nas condições de vida das mesmas.   

Observe-se ainda, a partir da Tabela 6.1 acima, que categorias diferentes da dinâmica 

familiar como aqui concebida estão relacionadas neste estudo a partir de diferentes objetivos, 

tais como se pode observar com as dimensões “Relação com a internação” e “Vínculo com o 

doente mental”. Isto se dá em função da complexidade e inter-relacionamento dos sentidos 

subjetivos que envolvem os processos humanos que se tanta capturar a partir de uma 

ordenação lógica do pensamento.  
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A passagem entre o registro da representação e suas múltiplas imbricações para a 

condição de material estruturado e apreensível que propicia construções em uma pesquisa, 

propõe uma decomposição de facetas que estão, na dinâmica psíquica, sintetizadas. Segundo 

Rey (2005) o sentido subjetivo dá acesso a espaços onde se produz subjetividade, referentes a 

sínteses de momentos culturais e históricos que não podem ser captados pela razão 

dominante, na qual a aparência, a proximidade e o conscientemente significado ganham 

centralidade.  

 

6.5    Contatando com as famílias participantes: momento delicado  

 

Para se proceder aos contatos intensivos com famílias que vivem dramas como a 

convivência com o transtorno mental, é necessária uma série de cuidados, posto que, elas 

estão submetidas às fortes tensões emocionais que já foram anteriormente discutidas.   

Minayo (2000) sugere alguns passos para se estabelecer os laços entre o pesquisador e 

os entrevistados. Para ela as etapas a serem cumpridas são: a) apresentação: onde se 

estabelece uma mediação entre o entrevistador e o entrevistado através de uma pessoa de 

confiança do primeiro; b) menção do interesse da pesquisa, onde o pesquisador deve 

esclarecer a que instituição está vinculado e deve buscar clarear as preocupações do 

entrevistado; c) explicação dos motivos da pesquisa em linguagem comum; d) justificativa da 

escolha do entrevistado; e) garantia da anomicidade da entrevista e garantia do sigilo sobre a 

autoria das respostas; d) conversa inicial, onde se busca “quebrar o gelo”, iniciando-se, assim, 

os contatos mais intensivos com o entrevistado.    

Após os contatos iniciais, há o desafio da manutenção dos mesmos em clima de 

proximidade pessoal que não redunde, porém, no envolvimento pessoal do pesquisador. 
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Traça-se aí uma linha tênue entre os laços de empatia que vão se estabelecer entre o 

pesquisador e os participantes e uma posição intelectual e psicológica que propicie encontrar 

e analisar os achados que enriqueçam o seu estudo.  

A literatura que versa sobre pesquisa qualitativa realça sempre a impossibilidade de 

uma atitude intelectual asséptica do pesquisador. Vivenciar as variações de humor dos 

participantes, acompanhar as mudanças ambientais e ser afetado por tais contingências é 

parte da própria pesquisa.  

Ora, o contexto deste estudo acarretou um método que é essencialmente intersubjetivo 

e que implica na busca de significações, que por sua vez, implica em interpretações. Assim, a 

construção dos achados do estudo passa por métodos que sejam compatíveis com o caráter da 

experiência interpretável propiciada pelos métodos qualitativos. 

Para proceder às entrevistas com as famílias, foi feita, inicialmente, uma série de 

visitas ao Hospital Juliano Moreira, nas quais o contato com as assistentes sociais propiciou 

um primeiro momento de aproximação com os futuros participantes: ao fim de reuniões 

realizadas semanalmente no hospital, o pesquisador foi introduzido na sala onde as mesmas 

ocorreriam e, após explicar os seus objetivos de pesquisa, indagou sobre quem se 

disponibilizaria a realizar as entrevistas. Foi desde logo esclarecido o interesse de que essas 

entrevistas, se possível, fossem feitas nos domicílios, palco da convivência entre a família e o 

doente mental, para fins de observação, a qual ajudaria futuramente a compor a interpretação 

dos dados.  

Outra forma de abordar a família foi a indicação direta de algumas famílias por parte 

das assistentes sociais, quando o pesquisador explicitava a necessidade de estudar 

determinadas especificidades da relação família-portador de transtorno mental que ainda não 

havia sido contempladas em entrevistas já realizadas. 
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Em todas as situações foi observado o cuidado ético e a clareza das intenções do 

pesquisador, o que propiciou contatos e situações de entrevistas bastante favoráveis aos 

objetivos do presente estudo.   

  

6.6   O tratamento dos dados  

 

Minayo (2000, p. 199) afirma que “A expressão mais comumente usada para 

representar o tratamento de dados de uma pesquisa qualitativa é Análise de Conteúdo.” Muito 

embora considerando que a Análise de Conteúdo seja ainda bastante vinculada aos métodos 

quantitativos, devido à sua aplicação originária nos Estados Unidos nos anos 1920, Minayo 

(2000) e Bardin (1977) mostram uma mudança da sua aplicabilidade a partir de 1950, dentro 

de uma perspectiva não necessariamente quantitativa. Isso contribuiu para tanto os aspectos 

da comunicação não-verbal, onde surgem as questões relativas às significações, 

ultrapassando, assim, o campo dos conteúdos manifestos: 

Para isso a análise de conteúdo em termos gerais relaciona estruturas semânticas 

(significantes) com estruturas sociológicas (significados) dos enunciados. Articula a superfície dos 

textos descrita e analisada com os fatores que determinam suas características: variáveis 

psicossociais, contexto cultural, contexto e processo de produção da mensagem.  (Minayo, 2000, p. 

203) 

  Dentre as técnicas de Análise de Conteúdo, a Análise da Enunciação (Bardin, 1977; 

Minayo, 2000) mostrou-se a mais adequada aos procedimentos de organização da informação 

neste estudo, desde que ela pode ser aplicada às condições da entrevista semi-estruturada, 

método aqui utilizado nas entrevistas. 

   Segundo Minayo (2000) a Análise da Enunciação trabalha com as condições de 

produção da palavra e o continente do discurso e suas modalidades. A autora ainda aponta as 

etapas para a realização da técnica: 
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� Estabelecer o corpus, onde há um número delimitado de entrevistas, partindo do 

pressuposto de que a qualidade da análise substitui a quantidade do material obtido; 

� Preparação do material, onde cada entrevista é considerada como uma unidade básica 

de análise; 

� Etapas da análise, onde cada entrevista é tratada como uma unidade organizada e 

singular. Nesta etapa deve-se 

o observar o alinhamento e a dinâmica do discurso para delinear a estrutura 

lógica, 

o observar o estilo, 

o analisar os elementos atípicos e as figuras de retórica.   

Minayo (2000, p. 208) sintetiza o conceito de Análise da Enunciação dizendo que a 

sua proposta é  

[....] conseguir através do confronto entre a análise lógica, a análise seqüencial e a análise do estilo 

e dos elementos típicos de um texto, a compreensão do significado. A conexão entre os temas 

abordados e seu processo de produção evidenciariam os conflitos e contradições que permeiam e 

estruturam o discurso. 

 Dentro da perspectiva da Análise da Enunciação, procedeu-se a uma seleção de 

unidades-macro dos dados denominadas “famílias”, não implicando que este conceito 

coincida com o conceito de família do senso comum. “Família” aqui tem a conotação de um 

agrupamento em que há pelo menos, um cuidador e um doente mental. O cuidador, os 

parentes ou moradores do domicílio independente do laço parental com o doente mental, 

formaram a unidades-micro dos dados, denominadas de “familiares”.   

A seleção das “famílias” para se proceder à elaboração dos resultados e discussões 

deu-se após a análise das transcrições das entrevistas dos familiares, atendendo aos seguintes 

critérios: 
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• Caracterização de prevalência das forças expulsivas, possibilitando a 

compreensão da dinâmica familiar e a tensão provocada pela ambivalência 

afetiva ao ponto da ruptura do vínculo, o que maximiza o argumento da 

necessidade de internação e possibilitou a análise dos conflitos advindos da 

responsabilização familiar; 

• Caracterização de prevalência das forças aglutinadoras, possibilitando a 

compreensão da dinâmica familiar e a tensão provocada pela ambivalência 

afetiva que é superada pela ética agregadora do vínculo, o que minimiza ou 

neutraliza o argumento da necessidade de internação e possibilitou a análise 

da assunção da responsabilização familiar;  

• Surgimento freqüente nas entrevistas dos “familiares” de falas com lacunas, 

lapsos, alusões diretas ou indiretas ou mesmo declarações abertas sobre a 

relação com o doente, a doença, a responsabilização, o cuidado e a 

internação nas quais o pesquisador tenha observado uma menor intensidade 

da desejabilidade social. Aliás, salvo raros casos, a franqueza na 

abordagem dos temas foi constante das entrevistas. A relação com a 

loucura parece não permitir o escamoteamento dos afetos. O conhecido em 

Psicanálise sobre o valor da enunciação, ou seja, o paralelo ao manifesto na 

fala (discurso latente) propicia a inferência sobre aspectos emergentes do 

inconsciente. Isso enriquece as possibilidades de análise das ambivalências 

presentes nos vínculos e das genuínas intencionalidades do que fala com 

relação ao objeto, sem disso se aperceber (Bardin, 1977); 

• Características específicas da incidência da doença mental na família que 

agudizam a situação do cuidado e da responsabilização. Por exemplo, há 

famílias com mais de um portador de transtorno mental que demonstram 
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variações afetivas e emocionais no trato diferenciado com a doença e com o 

doente; 

• Atendimento à representatividade e pertinência da situação familiar que o 

contexto de estudo requereu. 

As demais “famílias” não foram incluídas nos resultados e discussões por não 

atenderem com maior completeza os aspectos acima, ou por não apresentarem tensionamentos 

significativos nas entrevistas quanto à internação do seu parente portador de transtorno mental 

ou por poderem ser englobadas na similaridade com “famílias” selecionadas. No primeiro 

caso, há uma mãe-cuidadora que independente das condições do seu filho (o qual ocasiona 

constantes prejuízos financeiros) e de colocá-la em situação de risco físico, não pensa em sua 

internação. Ora, neste estudo a propensão ao apelo à internação é um aspecto fundamental. No 

segundo caso, tem-se uma família com uma filha portadora de transtorno mental cujas 

características de cuidado e prevalência de forças aglutinadoras no vinculo são similares a 

uma das “famílias” cujos aspectos são analisados adiante.  

Uma terceira situação que aqui não foi açambarcada pelo estudo é o caso de abandono 

familiar de um paciente do Hospital Juliano Moreira que passou a ter um cuidador que se 

apresentou a esta instituição movido por sentimentos humanitários. Como fato recente ao 

tempo das entrevistas, esse caso tão peculiar não atinge o foco da pesquisa: falta nele um 

elemento primordial na relação de cuidado que é a função do tempo de convívio para o 

surgimento das tensões na relação e a caracterização mais efetiva da responsabilização do 

cuidador pelo doente mental, seus investimentos e construções de vínculos. 

As entrevistas não incluídas, no entanto, representam um rico material que pode ser 

trabalhado em outros momentos, podendo contribuir para a elucidação de questões diversas  

sobre o cuidado com o portador de transtorno mental.               
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Assim, após uma análise prévia do material inicialmente obtido, ou seja, 21 entrevistas 

de “familiares” integrantes de nove “famíllias”, com um tempo total de 8 horas de entrevista 

(tempo médio por participante de 23 minutos), estabeleceu-se um corpo de análise composto 

de seis “famílias”. Essas, no decorrer da apresentação dos resultados e discussões foram assim 

denominados: 

• Família de Abilio e Adroaldo com os familiares: Alcides – pai, Joselina – mãe, 

Ava - tia e madrinha de Abilio, Mário – primo. A função de cuidado é dividida 

entre a tia e os pais, com a participação do primo, filho de Ava, na contenção da 

crise de Abilio e ou de Adroaldo; 

• Família de Jacira com os familiares: Alba – irmã e principal cuidadora, Gilson – 

irmão e Cássia – prima e apoiadora de Alba nos cuidados;  

• Família de Milena com os familiares: Darlene – mãe e cuidadora, Alexandre – 

filho; 

• Família de Clóvis e Joelson com o familiar: Hilda – mãe e cuidadora; 

• Família de Gilda com os familiares: Helena – madrasta e Noêmia – irmã. Esse é 

um caso peculiar, desde que Gilda vive sozinha em pensionatos, custeada por sua 

própria aposentadoria e é cuidada pelos familiares em situações de crise antes de 

se proceder ao internamento, que, por sua vez, é um recurso contumazmente 

utilizado por aqueles; 

• Família de Pablo com os familiares: Idevaldo – pai, Adilsa – mãe, Italva – irmã, 

Lucinalva – irmã.  

Nas três primeiras famílias prevalecem as forças aglutinadoras e nas três últimas as 

forças expulsivas, lembrando que, aqui, “família” é uma macro-unidade de análise e não o 
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substantivo comum de uso na linguagem, dizendo-se o mesmo quanto ao termo “familiar”, 

micro-unidade de análise.   

O uso de nomes codificados atende aos requisitos éticos constantes do termo de 

consentimento livre e esclarecido e à pesquisa com seres humanos que garantem o sigilo das 

identidades dos participantes. 

 

6.7   Aspectos éticos 

 

O presente estudo foi realizado dentro dos parâmetros propostos pela Resolução CNS 

196/96 do Ministério da Saúde, a qual orienta a pesquisa envolvendo seres humanos. Foram 

dadas as garantias quanto a não vulnerabilidade e sigilo dos dados dos participantes, liberdade 

de informação e participação (autonomia), não-maleficência, beneficência, justiça e eqüidade, 

dentre outros, que constam como exigências éticas e científicas fundamentais da referida 

resolução. O projeto de estudo foi submetido e aprovado pelo Conselho de Ética de Ciências 

Humanas da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas – CEP-CH.  

Todas as entrevistas foram realizadas após a explanação aos entrevistados dos 

objetivos e a destinação eminentemente acadêmica das mesmas, da manutenção do sigilo das 

identidades e a forma como os dados seriam utilizados e transcritos na fase de análise, além da 

leitura do que consta do termo de consentimento livre e esclarecido.  

Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido e sem que ficasse 

qualquer dúvida explicitada pelo entrevistado sobre o modo como seriam realizadas as 

entrevistas, gravadas em um aparelho MP3 Player da Eletrovision com 1Gb de memória, 

procedeu-se, então, às mesmas. 
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___________________________________________________________________________ 

7 

O CONTATO COM A REALIDADE DAS FAMÍLIAS E A LOUCURA COMO AGIDO 

NO COTIDIANO: PROPOSIÇÃO DE MODELOS DE DINÂMICAS FAMILIARES 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Neste capítulo, inicialmente é descrito o processo da incursão pontual, à feição de uma 

descrição etnográfica na qual o pesquisador expõe as suas impressões sobre o contato com o 

campo a partir da observação participante. Todas as nove famílias pesquisadas foram 

consideradas no sentido de traçar os diversos perfis de dinâmicas familiares, acentuando a 

enorme variabilidade das mesmas, um genuíno caso-a-caso, o que mostra o quanto se tem 

aqui uma condição essencialmente idiográfica nas quais as generalizações são praticamente 

impossíveis. Isso contrasta com a visão globalizante e homegeneizadora das políticas públicas 

que têm dificuldades em superar o modelo da coletividade enquanto “uma coisa só”. As 

muitas dinâmicas familiares encontradas no estudo demonstram que o bordão “cada caso é um 

caso” precisa estar nas práticas da saúde mental para que as vicissitudes das famílias sejam 

trabalhadas de forma eficaz na responsabilização pelo doente mental. 

 Um projeto de estudo passa pela fase de concepção. Conceber é idealizar, é moldar 

um cenário onde as peças se encaixam, onde as representações dos objetos têm um a priori 

que se enquadram nos resultados, como um quebra-cabeça que paulatinamente vai 
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corresponder à forma que está proposta no jogo. A realização de um projeto esbarra, no 

entanto, num conjunto de forças vivas que costumeiramente contrariam idealizações, criam 

novos contextos de interesse, requerem novos olhares e mostram que o objeto procurado se 

apresenta sob diversos modos, não necessariamente na feição em que ele é concebido. 

 Na busca de apreensão do objeto deste estudo, foram contempladas duas modalidades 

de espaço de convivência com a loucura: a primeira, o Hospital Juliano Moreira, situado no 

bairro de Narandiba, em Salvador. A segunda modalidade, os espaços domésticos que 

receberam o pesquisador. 

 

7.1   O Hospital Juliano Moreira: fonte de saberes e práticas, ponte transferencial 

 

O Hospital Juliano Moreira é caudatário histórico do Asylo São João de Deus, 

inaugurado em junho de 1874, sob os auspícios da Santa Casa de Misericórdia, depois 

transformado em Hospital São João de Deus por decreto do governador J. J. Seabra em maio 

de 1912 e, finalmente, com a morte do Dr. Juliano Moreira em 27 de agosto de 1932, o 

interventor Juracy Magalhães homenageia o médico baiano alterando a denominação do 

Hospital São João de Deus para a atual. Situado no Solar Boa Vista, no bairro de Brotas até 

os anos oitenta do século passado, o Hospital Juliano Moreira é instalado a partir de março de 

1982 em uma nova e ampla construção no bairro de Narandiba onde ainda funciona.  

 O primeiro momento de contato com o mundo da loucura no presente estudo se dá em 

uma manhã de dezembro de 2008. A observação do ambiente na emergência do hospital 

proporciona um primeiro olhar sobre o sofrimento do doente mental e seus familiares. Uma 

cena se destaca entre outras cenas onde se mostram internos sentados em bancos gozando de 

liberdade naquele espaço, familiares aguardando pessoas em atendimento, outros aguardando 
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o momento da visita: um jovem de aproximadamente 23 anos está em posição espástica, 

olhar revirado, cabeça para trás e dentes fortemente cerrados, como se fora um cadáver 

enrijecido. De quando em vez, parecia recuperar a flexibilidade corporal, o foco normal de 

visão, olhava em torno e novamente caía na posição cadaverizada. A cada momento pessoas 

que o tinham trazido do interior da Bahia em carro particular, irmãs e cunhados, tentavam 

chamá-lo a si, sem sucesso. 

 O pesquisador busca conversar com alguns familiares de pessoas atendidas na 

emergência buscando sondar qual a reação que um familiar de doente mental apresentaria 

ante a proposta de um contato objetivando entender a realidade da família frente a doença. A 

receptividade das pessoas contatadas surpreende. Todas acham importante que os familiares 

sejam ouvidos. Todas demonstram que a relação com a responsabilidade de conviver com um 

filho, filha, marido, esposa, mãe, pai portador de transtorno mental é angustiante por não 

saberem lidar com os acessos da loucura e ao mesmo tempo, dedicarem os seus afetos mais 

caros ao doente. 

 Essa constatação é animadora. O ambiente da loucura, inicialmente estranha, vai se 

tornando familiar, em muitos sentidos. Familiar nas possibilidades de acolhimento, familiar 

quanto ao contato com a loucura em si. O rapaz espástico lembra as histéricas de Charcot tão 

bem estudadas por Freud e que integra parte da formação profissional do pesquisador, os 

familiares evocam o acolhimento de pessoas sofridas que já fizeram parte da história pessoal 

do mesmo. Idem para o sofrimento daquelas pessoas. O contexto produz uma associação no 

pesquisador, endereçando ao que diz Freud no estudo do sentimento do “estranho” em um 

texto com o mesmo nome: o que parece estranho é justamente o que há de mais familiar.  

 A cena hospitalar se mostra distante da realidade do vivido comum. Reflete, porém, a 

realidade não manifesta de muitos, desde que, a loucura está presente na vida de muitas 

famílias de forma mais ou menos intensa e angustiante, mostrando-se através das eclosões 
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dos transtornos alimentares, das fobias, dos transtornos obsessivo-compulsivos, das neuroses 

graves, das adicções. São de alguma maneira formas de enlouquecimento da racionalidade 

que se atam à chamada normalidade de maneira tênue pelo silêncio encobridor da família, 

pela intervenção medicamentosa, pela internação discreta em clínicas particulares ou pela 

atuação “psi” privada.  

A atmosfera do hospital, entretanto, fazia ver a loucura no que se pode conceber como 

em “estado bruto”. A alienação a um “outro mundo” povoado de vozes e imagens, a catatonia 

momentânea do jovem no corpo espástico e os movimentos típicos da impregnação 

medicamentosa não escamoteavam esse outro espaço do cotidiano da cidade, resumido ao 

território hospitalar no bairro de Narandiba. Aonde ou a quem a pobreza e o desconhecimento 

da fenomenologia da loucura dificultam o manejo das crises, o Hospital Juliano Moreira 

aparecia às percepções do pesquisador, naquele primeiro instante, como um ancoradouro 

salvador de pessoas que estavam à beira de um naufrágio existencial. 

   Após essa primeira incursão, seguiram-se outras na busca da relação formal com a 

instituição. O contato com as assistentes sociais revela-se acolhedora. A disponibilidade e a 

colaboração são as marcas efetivas da relação estabelecida com o pesquisador. 

 Antes de contatar com as famílias para proceder às entrevistas que forneceram os 

dados do estudo, tornou-se necessário entender a dinâmica da relação hospital-família-

portadores de transtorno mental. Esse prelúdio desvela uma série de nuances da instituição 

psiquiátrica que não se encontra na literatura. 

 Tais nuances incluem a constatação de categorias fundamentais para se entender como 

funciona o acolhimento, tratamento e retorno à família dos atendidos no hospital. Estas 

categorias demonstram a complexidade da situação da loucura no acolhimento hospitalar. 

Correspondendo às categorias, há atribuições de espaços, de territórios não estanques, 

fluidos, porém, bem definidos.  
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 Os pacientes em crise são aqueles que vêm pela primeira vez ou retornam ao hospital, 

porém, em condições que suportam o acompanhamento de um familiar ou responsável. A 

proposta é de um acolhimento que contemple essa presença próxima na expectativa de que, 

passada a crise, o doente mental retorne ao seu lar, após um tempo relativamente curto de 

permanência (entre duas a três semanas). 

 Os pacientes graves caracterizam-se pelas condições de crise e duração do estado 

mental que impossibilita a convivência doméstica permanecendo internados sem o convívio 

com um responsável ou familiar. A separação destes pacientes por gênero é inevitável, 

principalmente por questões atinentes à sexualidade. Os eventos de homossexualidade não 

são expressivos. O trânsito entre um “módulo” (conceito utilizado na instituição para 

designar as aglomerações categoriais aqui descritas) e outro é permitido para a maioria dos 

pacientes, embora sob a observância da equipe multidisciplinar (enfermeiras, auxiliares, 

assistentes sociais e psicólogos) e da segurança. 

 Os pacientes moradores são aqueles cuja permanência no hospital se dá seja pela 

cronicidade das condições mentais que não propiciam a alta hospitalar, seja porque a origem 

e a família são desconhecidas, seja porque a família se recusa a recebê-los de volta no lar. 

 Os pacientes do núcleo-dia utilizam serviços do hospital durante o dia e retornam aos 

seus lares e famílias no início da noite. Considerados estabilizados e capacitados o suficiente 

para o retorno ao convívio familiar, se integram em práticas grupais, técnicas laborais e 

psicológicas em setor específico do hospital, similar à estrutura de um CAPS. Nesta categoria 

se incluem ainda aqueles pacientes que mesmo em crise, e sem que ocorra internamento, a 

família dá o suporte necessário no ir e vir ao hospital para o devido acompanhamento. 

 Foi observado, em contato com a realidade do Hospital Juliano Moreira, a ocorrência 

dos familiares ou responsáveis se demorarem em fazer a devolução do interno após a alta 

hospitalar. Os argumentos mais comuns são a falta de “espaço em casa” para acomodar o 
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doente mental, a falta de dinheiro da passagem de ônibus para levá-lo de volta para casa, 

alegações de doenças na família que impossibilitam o retorno do paciente em alta, a não 

localização das famílias etc. Todos estes são parâmetros que podem indicar o grau de recusa 

do mesmo ou a resistência de sua re-integração ao convívio familiar, muito embora haja 

familiares que anseiem pelo retorno do interno ao seu lar.  

 Esses argumentos demonstram possíveis dificuldades face à condição de renda (baixa 

renda) da esmagadora maioria dos usuários do Hospital Juliano Moreira. Embora a pungente 

realidade da absoluta pobreza de muitas famílias, o que dificulta o acolhimento e a divisão de 

espaços domésticos com o louco, por outra, pode-se inferir aí uma dificuldade subjetiva de 

lidar com a loucura, revestida da racionalização sustentada pela dificuldade econômica ou de 

outra ordem.  

 A familiarização com as diversas situações dos internos e a concomitante implicação 

(ou desimplicação) dos seus parentes com o movimento de tratamento-alta hospitalar 

ressaltou, assim, impasses para a equipe multidisciplinar dos setores de tratamento. Isso se 

verificou, sobretudo, para as assistentes sociais que têm entre outras atribuições, a de 

trabalharem o retorno do paciente para a sua casa. Existe, contumazmente, neste processo, 

um exaustivo trabalho de localização de familiares e seus domicílios, de pesquisa da vida 

pregressa do interno advindo de outros estados, cidades do interior baiano ou das ruas de 

Salvador, por não portarem quaisquer tipos de documentos de identidade ou, quando os têm, 

serem muito precários.  

 Num segundo momento, quando alcançado o contato com familiares, há, também, 

muito costumeiramente, a necessidade de se trabalhar como os mesmos o retorno do portador 

de transtorno mental, ante as dificuldades arroladas para o seu reingresso na família. Nestes 

casos, não se escamoteia a vontade de que ele permaneça sob a custódia do poder público. 
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Isso requer a capacidade de se trabalhar na questão da responsabilização da família pelo 

doente, atendendo-se aos pressupostos das políticas públicas da Reforma Psiquiátrica. 

 É neste contexto que o pesquisador vai se aproximando paulatinamente do mundo 

dual da internação-retorno ao domicílio, dualidade sob a qual se busca entender os vínculos 

família-doente mental, suas dinâmicas e ambivalências que desaguam na hospitalização. É 

neste contexto que familiares são contatados e sondados sobre a possibilidade de participação 

no estudo através de entrevistas nos domicílios onde convivem com o louco. O Hospital 

Juliano Moreira, portanto, faz-se uma “ponte” transferencial que autoriza a relação 

pesquisador-famílias. 

 

7.2   As famílias visitadas                   

  

As famílias visitadas guardam vidas estilhaçadas, medo, insegurança, perplexidade 

ante a loucura, busca de sentido para a doença que se instaurou. Diferentemente do modelo 

representado pela solução do governo francês com os hospedeiros de Aynai-Le-Château 

(Jodelet, 2005), as casas visitadas pelo pesquisador recebem apenas as medicações para o 

doente. São, predominantemente, casas com famílias que vivem com um a dois salários 

mínimos e, às vezes, não têm qualquer renda.  

Também não há, como se pespega no relato de Jodelet (2005), um espaço distribuído 

entre o louco e a família que o hospeda, de sorte a poder constituir “mundos naquelas casas”. 

Os espaços domésticos visitados são, em sua esmagadora maioria, exíguos, precários, onde o 

doente e seus familiares renteiam sob muitas tensões. 

 O cenário do mundo campesino de Aynai é superposto, no presente trabalho, pelos 

territórios desordenados de invasões que se tornaram bairros populares, situados na periferia 
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de Salvador. A realidade das famílias pobres que nela se localizam é a de adaptação possível 

à geografia irregular da cidade: encostas e vales próximos são ocupados de forma irregular 

seja na disposição das moradias insalubres construídas sem esgotamento sanitário e sem 

ventilação interna, seja quanto à legalidade das ocupações que muitas vezes se consolida em 

programas de regularização promovidos pelo poder municipal, com vistas, também, à 

arrecadação de impostos.  

Nesses locais visitados durante a pesquisa ficou a impressão de que a devolução do 

que é pago como tributo ao poder público tem, na maioria das situações, é uma devolução 

mínima na forma de infra-estrutura, incluídos aí os serviços territorializados da saúde mental. 

A qualidade dos serviços dos CAPS I e II nestes bairros também é uma mostra evidente da 

desvalia em que as famílias entrevistadas se vêm na relação com o poder público: ou não 

existem nas proximidades - o que demanda deslocamentos demorados em ônibus para 

unidades mais próximas – ou, por deficiências, não cumprem a demanda estabelecida.  

Bairros como o Calabetão, Cabula, Plataforma, Cajazeiras, Calçada, Alto do 

Coqueirinho, entre outros, onde moram as famílias que foram entrevistadas nesta pesquisa 

guardam “amontoados” de habitações que não têm nenhuma distância entre si, situadas em 

vielas ou “pirambeiras” com quase 60 metros de subida, nas quais a higiene pública está 

muito distante de ser praticada.  

A distribuição territorial das famílias por Salvador foi absolutamente aleatória, porém, 

a realidade da moradia de cada uma delas e do seu parente portador de transtorno mental 

foram absolutamente convergentes. Mesmo quanto ao caso da família de Gilda, exceção da 

condição de renda entre as demais (família com renda superior a dois salários mínimos; 

madrasta e irmã moravam em um bairro de classe média baixa), a habitação onde Gilda era 

colhida nas suas crises, mostrou-se somente um pouco acima do padrão das demais famílias 
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no que tange à localização, espaço construído, qualidade da construção e disposição dos 

cômodos.  

Atente-se para o fato de que onde Gilda efetivamente mora sozinha, fora das situações 

de crise, não foi observado pelo pesquisador, pois, no momento da entrevista ela se 

encontrava morando com um irmão numa localidade litorânea da região metropolitana de 

Salvador. Essa habitação humilde, segundo seus familiares, foi, porém, a única possível de 

instalá-la fora da hospitalização, já que Helena, sua madrasta, não mais a aceitou para a 

convivência em crise. Esta moradia momentânea de Gilda junto com o seu irmão não foi 

visitada pelo fato de o pesquisador não ter conseguido contato com o mesmo. 

Gilda muda constantemente de pensionatos, pois, a sua condição de portadora não é 

suportada pelos proprietários e os demais moradores, quando percebida.  Além disso, face aos 

relatos sobre a mesma e o seu rendimento mensal, uma aposentadoria em torno de dois 

salários mínimos, a sua moradia de caráter temporário, numa cidade de alto custo de vida 

como Salvador, terá mínimas condições de conforto, acolhimento e segurança. Tais aspectos 

são extremamente importantes para a vida do doente mental.      

 Os domicílios das famílias visitadas pelo pesquisador são quase que padronizadas na 

sua exigüidade, muito embora possam estar distantes geograficamente entre si. As suas 

similitudes arquitetônicas parecem se basear na igual condição de pobreza que leva a uma 

solução básica para abrigar a família: casas de três cômodos cada qual com não mais de 

quatro metros quadrados. São sanitários, quartos e cozinhas de dois metros quadrados. Como 

um respiradouro, pequenos pátios de dimensões similares, sempre próximos à cozinha, por 

onde precária circulação de ar atenua a sensação de enclausuramento.  

Por sua vez, a sensação de enclausuramento se mostra mais intensa posto que a 

iluminação seja precária. Há poucas janelas, a umidade das paredes com pinturas desgastadas 

ou sem pinturas é constante nestas habitações, originando uma atmosfera doméstica abafada, 
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um “sufoco” concreto que reflete o “sufoco” existencial que se opera na realidade sócio-

econômica e afetiva das famílias. 

Nos exíguos espaços domésticos, em algumas situações observadas, o doente mental 

compartilha os pequenos quartos e salas com os demais da casa. Noutras, ele é segregado pelo 

perigo que pode representar levando ao gradeamento do quarto que o isola para evitar que se 

evada, agrida algum familiar ou propicie a saída para o trabalho do seu único cuidador ou 

responsável. Esse é o caso de Milena, cuja mãe Darlene e o filho Alexandre, empreendem um 

esforço enorme para arrecadar não mais de R$350,00 mensais.  

O caso de Jacira, similar ao de Milena, tem um gradeamento ”atenuado”, quando a 

família não pode dispor de adultos para vigiar os seus movimentos. É necessário, dizem, que a 

mesma fique trancada para evitar que ela ataque as crianças (há muitas onde Jacira mora) 

quando há uma irrupção da crise. Tal condição ocorreu quando Jacira quase enforca e mata a 

sua sobrinha, filha de Alba, sua irmã, quando esta saiu da presença de ambas por alguns 

instantes.  

 As famílias visitadas raramente demonstraram alegrias. O desalento advindo do 

enfrentamento da doença do ente querido traz, com o passar dos anos, a sensação de uma 

tarefa de Sísifo. É uma tarefa de carregar pedras nas costas por uma montanha íngreme e, 

depois, a necessidade de repetir a escalada por nunca conseguir completar a tarefa de atingir o 

cume do monte com o seu fardo.  

 O que se captou durante as visitas realizadas foi um conjunto de falas no qual, ao lado 

dos sentimentos de amor e cuidado há, também, sentimentos recônditos de agressividade, 

expressos de forma inconsciente. Esse é o caso de Joselina, mãe de Abilio e Adroaldo, que 

relata a tentativa de continência de um dos filhos em crise por parte de um pequeno grupo de 

pessoas e, numa fala espontânea, diz: “que chamaram a polícia pela gente para matar ele”. 

Esse filho veio a morrer de septicemia após um mês dessa tentativa de continência, na qual 
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ele recebeu uma pancada de uma pá na cabeça que, ainda segundo essa mãe, “separou o osso 

da mente”. 

 Captou-se, também, que o desvario da crise é a mais assustadora das situações vividas 

pelos familiares. A crise tem uma dimensão enigmática que acentua a loucura como algo 

incompreensível e causadora do horror, momento em que os laços de afeto evanescem e se 

impõe a necessidade de controle sobre o corpo e a mente do louco. 

 As faces da loucura enquanto animalidade (“às vezes ela se transforma e a cara dela 

parece a de um bicho, de um vampiro”, afirma Alba, irmã de Jacira), doença ameaçadora ou 

mistério da natureza persistem no imaginário de muitos familiares entrevistados. Entretanto,  

a compreensão do que seja o transtorno mental está meridianamente estabelecida entre eles 

como uma doença que não contagia. Dessa maneira, os receios dos hospedeiros observados 

por Jodelet (2005) em Aynai como a transmissibilidade da loucura pela baba, pelo suor ou 

pelo uso de utensílios domésticos (garfos, facas, copos etc) não foram constatados nas 

famílias participantes deste estudo. As falas de uma mãe e de um pai, recortadas abaixo, 

demonstram que a incidência do discurso médico na dinâmica familiar retira os fantasmas da 

transmissibilidade da esquizofrenia (sufrenia): 

 Não, lá em casa mermo não teve separação de copo porque a doença dele não pega. A médica 

que trata dele disse que a doença não pega. É uma doença que chama sufrenia, não pega em 

ninguém.  A doença é deles mermo. Quando não dá em pequeno, dá em depois de homem. O 

outro... Teve depois de homi... Abilio foi depois de desoutio anos... (Joselina, mãe de Abilio e 

Adroaldo) 

 Essa doença não pega de ninguém... (Alcides, pai de Abilio e Adroaldo)  

 Finalmente, nos domicílios visitados, na maioria das situações, não há uma família na 

concepção burguesa estabelecida a partir do século XVIII, com sua interioridade e vida 

privada configurada pelo casal parental e sua prole. Desarticuladas pela incidência da loucura 

no seu meio, as famílias entrevistadas remodelam o conceito de “família” propondo outro 
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olhar para a formação do vínculo que se estabelece na relação com o louco (Severo et al., 

2007). 

 

7.3   Famílias como arranjos vinculares de enfrentamento da loucura 

 

Durante as incursões aos domicílios realizadas pelo pesquisador, sucedeu-se uma série 

de observações sobre os arranjos vinculares em torno dos doentes mentais. No “imaginário da 

fase de projeto”, havia uma expectativa de abordar contextos relativamente consistentes e 

organizados, semelhantes às dos hospedeiros de Aynai (Jodelet, 2005). Porém, na incursão 

realizada, o conceito de família se diluiu para dar conta de uma realidade em que subsistem 

vínculos com sentimentos fortemente ambivalentes voltados para a condição por vezes 

insuportável da loucura.  

 Se no conceito freudiano e lacaniano aqui já discutido o objeto da ambivalência se 

localiza nos avatares do desejo edípico, da rivalidade em torno do objeto parental desejado ou 

algo similar, neste estudo a ambivalência concentra-se no campo das imaginarizações em 

torno do ser louco. Inelutavelmente, as representações negativadoras da cultura se mostraram 

presentes nas falas, ratificando a aura de medo, insegurança, ameaça, furor, animalidade e 

irresponsabilidade que ronda o louco.  

 Em contraposição, os afetos votados ao parente portador de transtorno mental 

mostraram-se como balizadores de uma ética do amor familiar, afetos nos quais as muitas 

sobrecargas presentes nos vínculos não destituem as expressões de carinho, preocupação e 

cuidado. Nas palavras de um pai, de uma mãe, irmã ou irmão sempre se apresentam 

preocupações com o futuro do doente, caso eles faltem. Também o aspecto nutritivo é 

recorrente como significado de cuidar (“levar o café prá ele”, “dar o pão”, “colocar comida 
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no prato dele”) além do aspecto do asseio (“ajudar a se limpar e a tomar banho”, “lavo o 

quarto”, “troco a roupa de cama quando urina ou defeca”). Tudo indica prevalecer nestas 

expressões a representação de incapacidade de um infante sendo muito comum o uso da 

expressão “parece uma criança”: 

Oh meu Deus! O Pablo é como uma criança. Ele nunca cresceu. Só Deus sabe! É porque o 

senhor não é mãe prá sentir... Só Deus sabe! O que eu sinto às vezes... Eu me sinto, me faço de 

forte, mas ele é diferente de todos doente porque ele é como uma criança, uma criança que se 

tornou muito agressivo. É um sofrimento... Não sei nem o que falar o que eu sinto sabe? Só Deus 

sabe... Ele é uma criança... Uma criança... Só que a criança cresceu né? (Adilsa, mãe de Pablo) 

 Um olhar sobre a dupla condição de adulto (pela idade cronológica) e infante (pela 

condição psíquica) ajuda a compreender mais uma vertente da ambivalência presente nos 

vínculos com o louco: o ser adulto implica na autonomização, na produtividade, na 

capacidade de ajudar e participar da renda, “pagando” aquilo que consome na rede doméstica. 

O infante evoca a dependência de diversas ordens e requer o cuidado por estar num contexto 

do qual não pode dar conta sem o amparo do adulto.  

 Essa dicotomia que aparece entre um corpo adulto e um funcionamento mental que 

endereça a condições arcaicas acaba por estabelecer na família uma dificuldade em entender 

o que “emperrou” no desenvolvimento da pessoa portadora de transtorno mental. Expressões 

como “não sei como isso aconteceu”, “queria que alguém me explicasse”, “fiz tudo por ele” e 

outras, dão a conotação aproximada da báscula que representa o corpo e o funcionamento 

psíquico díspares. Elas ocorrem quando as habilidades e capacidades de um não são 

correspondidas pelo outro e resulta na infantilização de uma pessoa.      

 Na ética do amor familiar, categoria que assoma da experiência dos contatos, 

prevalece os sentimentos de deveres e obrigações não só pelos laços sangüíneos como 

também de simpatias que vão além da parentalidade.  
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 Neste sentido, há um caso que mostra um tocante contexto relacionado a um paciente 

do Hospital Juliano Moreira, aqui chamado de Helio, o qual, abandonado na internação pela 

tia, sua única parente, passa a ser cuidado por um vizinho (aqui denominado de Roberto) 

onde residia sozinho. Compadecido pela situação de Helio, que vagava pelas ruas catando 

lixo e acumulando-o na sua casa, desaparecendo por vários dias e morando em local 

potencialmente perigoso, Roberto resolveu assumir os cuidados do mesmo.  

 Na sua entrevista Roberto diz que é um dever cuidar de um ser humano nas condições 

de Helio, sem ter alguém que cuide dele. A solidariedade assume o caráter de vínculo 

familial. Roberto afirma que gosta muito de Helio, já que, quando não está em crise, Helio é 

uma boa pessoa, a quem Roberto conhece há muito tempo. Ao saber da história de abandono 

pela família, Roberto passa a ser a família de Helio, evitando, assim, que Helio se torne um 

paciente morador do Hospital Juliano Moreira. 

 Buscando traçar um perfil das dinâmicas familiares encontradas, segue-se uma 

proposição esquemática dessas dinâmicas. Os modos de vinculação dentro das dinâmicas se 

baseiam em quatro parâmetros: cuidador principal e responsável pelo portador de transtorno, 

consistência do vínculo, rede de apoio nos cuidados, consistência do vínculo da rede com o 

portador e força prevalente nos vínculos, que podem assumir as condições abaixo:  

• Cuidador principal/responsável e rede de apoio => a constituição é de parentes 

de 1o grau, denotado por P1o G (mãe, pai, madrasta, padrasto, irmão, irmã, filho, 

filha), parente próximo, denotado por PP (tio ou primo até o 3º grau, padrinho, 

tia ou prima até o 3º grau, madrinha) ou amigo/amiga, denotado por AMG.  

O cuidador principal é a pessoa que cuida do doente mental. O papel de cuidador 

é o mais pregnante na família por se relacionar diretamente com o doente no 

cotidiano e apresentar os maiores efeitos das sobrecargas. Já o responsável é a 
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pessoa que se responsabiliza legalmente pelo doente mental, não sendo 

necessariamente o seu cuidador. Os papéis de cuidador e ou responsável são 

centrais na vida familiar por ser através deles que a reinserção do doente mental 

na vida social tem a sua fiança. Como já visto na revisão de literatura, este é um 

papel fundamentalmente feminino, muito embora haja situações em que pessoas 

do sexo masculino o exerçam. Tal é o caso de Roberto, que se propôs ser 

cuidador de Helio e de um irmão de Gilda, que a acolheu em sua casa durante 

algum tempo, tendo em vista que sua madrasta Helena se recusou a cuidar dela 

em momentos de crise, desde quando o pai de Gilda morreu. Assim, o cuidador é 

o garante da condição do doente mental seja quanto à sua internação (quando, 

então, abre mão da função do cuidar), seja quanto à sua permanência junto à 

família, já que a sobrecarga do cuidado incide sobre ele de forma mais intensa.  

Quanto à rede de apoio, ela é importante para que o cuidador possa ter o mínimo 

de amparo não só afetivo-emocional, como para situações concretas em que a 

contenção do doente em crise exige força braçal. Como o cuidado é exercido por 

mulheres na maioria dos casos, a contenção de um doente do sexo masculino 

pode se tornar algo impossível se não houver ajuda de pessoas próximas, sejam 

vizinhos (casos raros) ou parentes. Embora o cuidado não esteja diretamente 

relacionado a uma rede de apoio ao cuidador, esta pode tornar menos árdua a 

tarefa da convivência doméstica com o portador. Redes de apoio são consistidas 

por parentes de até terceiro grau, pois, entre as famílias visitadas, de baixa renda, 

nesta pesquisa, constatou-se que pessoas com laços parentais próximos 

costumam fazer aglomerados de habitações. Isso propicia, por sua vez, a divisão 

de tarefas do cotidiano, não somente ligadas ao doente mental, como das 
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crianças, velhos etc. Famílias com rede de apoio por parentes estão bem 

configuradas na “Família de Abilio e Adroaldo” e na “Família de Jacira”. 

Redes de apoio (Oliveira & Bastos, 2000) formadas por vizinhos não-

aparentados não foram encontradas nesta pesquisa. Os relatos de familiares 

mostram o contrário. A reação à presença do doente mental e mesmo a tentativa 

de linchamento do mesmo não são incomuns. Este é o caso da “Família de 

Clóvis e Joelson” cuja mãe, Hilda, relatou as ameaças de agressão a Clóvis dos 

moradores do local onde vivia com os filhos. Idem para a “Família de Milena”, 

que por diversas vezes esteve por ser espancada por vizinhos. Há ainda a 

situação da “Família de Pablo”, acuada pela vizinhança que não aceita a conduta 

de Pablo, constantemente ameaçada de despejo pelo proprietário do imóvel em 

que moram.  

• Consistência do vínculo => vínculo consistente, denotado por VC – vínculo entre 

o(s) cuidador(es) principal(ais) que se mostra resiliente nas adversidades dos 

cuidados do portador de transtorno mental; vínculo frágil, denotado por VF – 

vínculo entre o(s) cuidador(es) principal(ais) que se mostra propenso a ou que 

efetivou a ruptura nas adversidades dos cuidados do portador de transtorno 

mental.  

A depender da consistência do vínculo entre o cuidador e o portador de 

transtorno mental, penderá a propensão ao (re) internamento do doente mental ou 

à sua manutenção na família. Vínculos fortes, repassados de uma ética de amor 

familiar efetiva ou que trazem ganhos psicoafetivos mesmo que sob sofrimentos 

do cuidador, garantem a não-insititucionalização do doente mental. Essa é a 

situação de Graça, mãe de Josair, que, mesmo tendo freqüentes ameaças à sua 

integridade física e prejuízos materiais causados pelo filho pela destruição de 
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aparelhos e móveis da casa, não permite o seu internamento. Ela considera a 

hospitalização uma situação inaceitável para o filho sob o ponto de vista do seu 

amor de mãe;   

• Consistência do vínculo da rede de apoio => vínculo solidário, denotado por VS 

– vínculo entre pessoas não cuidadoras e o doente mental, que significa 

acatamento do mesmo nas condições adversas dos cuidados do portador de 

transtorno mental, além de cooperar com o cuidador principal; vínculo 

fragilmente solidário, denotado por VFS – vínculo entre pessoas não cuidadoras 

e o doente mental, que significa acatamento relativo do mesmo nas condições 

adversas dos cuidados do portador de transtorno mental, além de pouca ou 

nenhuma cooperação com o cuidador principal. 

Aqui a consistência do vínculo foi analisada pelo ponto de vista da solidariedade 

ou não ao contexto do cuidado, pois, na maioria das situações, os entrevistados 

da rede de apoio mostraram-se mais interessados no sofrimento e no alívio da 

sobrecarga do cuidador do que em prover cuidados ao doente mental. A “Família 

de Abilio e Adroaldo”, a “Família de Milena” assim como a “Família de Jacira”, 

formam parentescos de primeiro e segundo graus que garantem uma atenuação 

nos cuidados do doente mental. As demais “famílias” não contam com tal apoio. 

Os cuidadores(as) contam somente com suas próprias condições para exercerem 

a responsabilização dos cuidados do doente. 

• Força prevalente => forças expulsivas, denotado por FE e forças aglutinadoras, 

denotadas por FA. Estas duas formam categorias empíricas que foram já 

explicitadas em “5.4   A dinâmica familiar como um campo de forças” (vide p. 

96). 
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 O eixo que estabelece a prevalência das forças na dinâmica dos vínculos familiares é a 

condição da crise. Esta representa ou a possibilidade de ruptura temporária com a internação 

e o posterior retorno do louco para a família, ou a tentativa de permanência institucional, ou, 

ainda, a renúncia à responsabilização, causando o abandono do doente mental. Em 

praticamente todas as falas, a crise é a coluna mestra que regula o suportável e o insuportável 

da manutenção do vínculo e o peso para o qual pende a possibilidade de sua subsistência ou 

não.  

 Uma primeira dinâmica familiar segue adiante na figura 7.1. 

 

 

 
Figura 7.1 – Dinâmica “cuidador-doente mental com rede de apoio parental solidária” 

Esta dinâmica se apresenta com parentes da família nuclear como cuidadores e 

responsáveis pelo portador de transtorno mental com uma rede de apoio solidária de 

parentes próximos, onde prevalecem as forças aglutinadoras. Denominada Dinâmica 

“cuidador-doente mental com rede de apoio parental solidária”, demonstra solidez suficiente 
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para acolher a loucura como componente do cotidiano. A internação é vista como um recurso 

para apoiar a família e o doente na situação de crise. Vivendo essa dinâmica há a “Família de 

Abilio e Adroaldo”, com três filhos doentes mentais de pais que vivem separados, porém, 

ambos cuidam dos dois filhos ainda vivos. O que morreu, recebeu uma pancada de pá na 

tentativa de continência da crise, conforme descrito acima. Nesta família há uma proximidade 

de tia e primos que ajudam os pais (idosos) no cuidado dos dois doentes mentais, 

constituindo-se numa rede solidária de apoio. 

 Dinâmica similar se observa no caso de Jacira, cuidada pela irmã Alba. A família é 

um verdadeiro agregado de diversos parentescos (irmãos, primos, sobrinhos, cunhados e 

concunhados). Todos são moradores em uma pequena chácara na periferia de Salvador, 

formando, também, uma rede solidária que convive com a doente mental e apóia 

indiretamente a cuidadora-irmã, muito embora haja receios quanto à loucura (“uma vez ela 

parecia um bicho, um vampiro querendo tirar meu sangue”, Alba, irmã de Jacira).  

Outra modalidade de dinâmica familiar é delineada na figura 7.2. 
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Figura 7.2 – Dinâmica “cuidador-doente mental com rede de apoio parental pouco solidária” 

A dinâmica acima é a de parentes da família nucelar como cuidadores e responsáveis 

pelo portador de transtorno mental com uma rede de apoio fragilmente solidária de parentes 

da família nuclear, onde prevalecem as forças aglutinadoras. Esta dinâmica será denominada 

Dinâmica “cuidador-doente mental com rede de apoio parental pouco solidária”. Ela 

apresenta solidez nos vínculos, no mínimo por parte da mãe. A internação é considerada 

como condição de afastamento necessário ante o incontrolável da crise. Saudades, visão 

negativa sobre passagem em hospitais psiquiátricos e a necessidade do portador de transtorno 

mental conviver com sua família predominam nos discursos, tal como na Dinâmica 

“cuidador-doente mental com rede de apoio parental solidária”.  

 Uma das mães que se inclui nesta estrutura, Graça, evita o internamento a todo custo 

do seu filho Josair, bastante agressivo nas crises. Morando numa casa de quatro cômodos, foi 

obrigada a mudar-se para a parte de cima da construção. Passou a viver com outro filho, dado 
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que Josair quebrou todos os móveis da casa e costuma utilizar aparelhos eletrônicos em 

grande altura, não lhe permitindo o descanso após o dia de trabalho como empregada 

doméstica. 

Outra mãe, Darlene, que amealha ganhos mensais insignificantes fazendo biscates, 

tem a sua filha Milena dentro de casa. Devido a tentativas de fuga da filha e problemas com a 

vizinhança, que já tentaram linchá-la, tem projetos de colocar grades no seu quarto para 

proteger à filha, a si mesma e aos netos, filhos de Milena que ela cuida.  

Certa noite, Darlene acorda com a filha olhando-a fixamente com intuitos agressivos, 

segundo ela. Darlene enfrenta o seu medo da loucura da filha com o semblante do destemor. 

Embora o clima de tensão permanente no domicílio de três cômodos e a queixa de que o 

estado de Milena não lhe permite obter uma renda que se aproxime pelo menos do salário 

mínimo, Darlene deseja que a filha possa melhorar e conviva com todos. 

 Na Dinâmica “cuidador-doente mental com rede de apoio parental pouco solidária”, a 

rede de apoio é constituída pelo parentesco de primeiro grau. As mães-cuidadoras buscam 

contar com a ajuda intensiva de outros filhos ou netos para os cuidados do doente mental, 

entretanto, essa ajuda é comumente baseada num vínculo fragilmente solidário (VFS) em 

relação ao doente.  

Em uma das famílias, a família de Cleide, no entanto, foi encontrada uma situação de 

co-responsabilização pela doente mental divida entre sua mãe Tercia e seu irmão Moacir, 

como uma variante da dinâmica. Fica a cargo desse irmão a resolução das providências legais 

ou médicas no que tange às internações, o acompanhamento do tratamento de Cleide, sua 

localização pelo bairro ou pela cidade quando esta desaparece do lar.  
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Os cuidados e acompanhamentos domésticos de Cleide são feitos pela mãe. Neste 

caso, os vínculos do não-cuidador são mais solidários, mais em função de apoio à mãe do que 

propriamente pela própria condição de Cleide.  

Mais uma variante da Dinâmica “cuidador-doente mental com rede de apoio parental 

pouco solidária” encontrada apresenta um aspecto peculiar: o doente mental tem o seu 

próprio domicílio (pensão, quarto, apartamento, casa), porém, em estados de crise os parentes 

são convocados a gerir a situação e a reintegra no convívio estreito com a família nucelar.  

Esse é o caso de Gilda, que endereça a um contexto no qual ela é cuidada por um 

irmão (que não concedeu entrevista na época da coleta de dados e nem posteriormente, 

quando o pesquisador tentou localizá-lo e não conseguiu). Sua madrasta Helena, que se 

responsabilizava por ela e, em muitas situações, dela também cuidava, abriu mão do cuidado. 

Isso se deu paulatinamente a partir da morte do seu marido, pai de Gilda. A alegação durante 

as entrevistas para essa “passagem do bastão” é a de que ela, a madrasta, estava muito velha 

para enfrentar as dificuldades da doença de Gilda por esta não lhe obedecer etc. 

Os sucessivos internamentos de Gilda não apagam as esperanças dos parentes e de sua 

madrasta de que “ela viva bem” e que se integre ao convívio dos irmãos, gerindo a sua vida 

solitária de forma satisfatória. A família de Gilda tem uma configuração dispersiva e a 

referência a uma “família” se mantém apenas para a condição de crise, já que Gilda constitui 

por si mesma a sua “família”. 

De uma forma geral, no cotidiano dos cuidadores da Dinâmica “cuidador-doente 

mental com rede de apoio parental pouco solidária”, a responsabilidade e o cuidado com o 

portador de transtorno mental são, na sua maioria, das mães. A rede de apoio nos cuidados do 

portador de transtorno mental não supre o suficiente para evitar-lhes os sentimentos de 

sobrecarga e de solidão na relação com a loucura.  
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Ainda sob a perspectiva da vinculação consistente cuidador-portador de transtorno 

mental, foi encontrada uma modalidade familiar baseada no sentimento humanitário no qual a 

amizade determina a vinculação. É o caso já citado de Helio “adotado” por Roberto. Essa é a 

Dinâmica “díade cuidador amigo – doente mental”:  

 
Figura 7.3 – Dinâmica “díade cuidador amigo – doente mental” 

Sem contar com rede de apoio e colocando-se como responsável e cuidador de Helio,  

mesmo que cada qual continue a morar em separado, Roberto considera-se capaz de dar conta 

da tarefa de acompanhar a situação de Helio. Trata-se de um caso do gênero masculino da 

condição de cuidador e responsável onde predomina a atuação do gênero feminino. Similar 

ao caso de Gilda, retratado acima, Helio mora sozinho, mas o seu cuidado no domicílio é 

garantido pelo vizinho Roberto, que não aceita o abrigamento do doente mental como 

destino.  

Com base no ganho afetivo e numa ética humanitária que não está subordinada aos 

deveres consangüíneos, esta dinâmica vincular demonstra um conceito de “família” que se 

estabelece fora dos padrões comuns a ela atribuídos. À época das entrevistas, Roberto falou 
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de uma aceitação de Helio pela vizinhança desde quando o seu “mal” não inclui auto ou 

hetero-agressividade, senão uma propensão a acumular lixo dentro de casa. 

Mais uma dinâmica familiar, orientada por forças expulsivas, se apresenta na “Família 

de Clóvis e Joelson” e na “Família de Pablo”. A primeira é formada pela mãe Hilda, e seus 

dois filhos doentes mentais. Joelson mostra-se manejável nos cuidados maternos. Clóvis, ao 

contrário, além da doença é usuário de drogas.  

Hilda é uma mãe desesperada. Relatando que a sua vida é despedaçada pela condição 

dos filhos, localiza em Clóvis, preponderantemente, a desorganização, “a bagunça” em que 

vive. Quanto a Joelson prevalecem afetos aglutinadores. No que se refere a Clóvis, a sua 

vontade é liberar-se dos encargos que ele representa. Esta dinâmica familiar pode ser assim 

concebida:  

 

Figura 7.4 - Dinâmica “díade cuidador-doente mental disruptiva” 
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A moradia de Clóvis não só no Hospital Juliano Moreira como em qualquer 

dispositivo da justiça (manicômio judiciário, prisão) é desejada por Hilda. Sem rede de apoio, 

a sua solidão no trato com os dois filhos leva-a ao desespero. Clóvis exaspera-a mais 

agudamente, pois, reúne-se a traficantes que utilizam o domicílio construído por Hilda para 

nele viver, sendo dele expulsa com o outro filho, Joelson, pela violência e companhias de 

Clóvis. Hilda relata que a vizinhança já fez abaixo-assinados e tentativas de linchamento de 

Clóvis.  

Situação similar se dá com a família de Pablo, cuja deambulação e hábito de 

desnudar-se em público, além de gritos, colocam-no e à família formada por Idevaldo, seu 

pai, Adilsa, sua mãe e as irmãs Italva e Lucinalva, em situação social muito vulnerável. 

Idevaldo, o pai, alega que a conduta de Pablo é incompatível com qualquer ordenamento da 

vida doméstica, pois, Pablo não pode ser contido entre as quatro paredes da residência exígua 

com algo em torno de 18 m², de sorte a não “incomodar os vizinhos”.  

Além disso, o domicílio se localiza numa “pirambeira” de 60 metros de altura, 

oferecendo riscos à integridade de familiares e do próprio doente em qualquer descuido na 

movimentação pelo local, já que a falta de muros de proteção, escadarias de acesso inseguras 

e a inclinação da encosta podem trazer quedas fatais. A recusa da família de Pablo em tê-lo 

de volta ao convívio é recheada de muitos arrazoados sobre a situação da moradia e os 

aspectos da vergonha de sua conduta, além da organização da vida doméstica: “ou ele fica lá 

(no internamento) ou a nossa família será destruída” (Idevaldo, pai de Pablo).    

Pode-se inferir que na Dinâmica “díade cuidador-doente mental disruptiva”, a falta de 

uma rede de apoio no cuidado do portador de transtorno mental pode agravar o contexto 

familiar e fazer prevalecerem forças expulsivas. Mas, em contraponto, a Dinâmica “díade 

cuidador amigo-doente mental”,  também sem rede de apoio ao cuidador, não pensa no 

“descarte” do doente mental.  
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Outro ponto que as histórias da “Família de Clóvis e Joelson” e a da “Família de 

Pablo” levam a pensar é sobre o fato de que cada situação familiar única, propõe, a partir das 

forças que compõem o campo (evocando aqui a Teoria de Campo), tentativas muito 

singulares de solução do seu mal-estar.  

Na tríade Clóvis, Joelson, Hilda, aqui retratada, a violência, o uso de drogas e as 

ligações de Clóvis com traficantes e seu uso de drogas aparecem como o insuportável da 

situação, mais que as crises ocasionadas pela sua doença. Com efeito, Hilda afirma que se o 

filho fosse somente doente, para ela o problema seria mais suportável. Numa tentativa de 

clarear o que considera exasperador em Clóvis, Hilda afirma que ele é “50% vagabundo, 

descarado e 50% doido”, porém, a condição de “vagabundo e descarado” é o que nela causa 

mais dissabores.  Assim, sob o olhar de Hilda, Clóvis vive em permanente crise, seja pela 

doença seja pelo hábito das drogas. 

A rede de apoio nos casos aqui enfocados somente funciona quando há algum 

parentesco que se solidariza com quem cuida. Não há o movimento da coletividade próxima 

ao doente mental que constitua apoio a ele mesmo, diferentemente de outras situações 

socialmente plausíveis de doenças nas quais estratégias solidárias fazem arranjos 

comunitários para prover cuidados das doenças entre famílias pobres. Tal como enfocado nos 

estudos de Oliveira e Bastos (2000), a presença da doença mental na comunidade das famílias 

pobres se constitui em problemas de relacionamento e riscos à integridade do doente.  

O recurso à cura em igrejas e religiões mostrou-se em vão nos casos aqui estudados, 

segundo os relatos. A tentativa de se confrontar com um poder mágico (“o inimigo”, “o diabo 

que entrou no corpo”, “um espírito ruim que tomou conta”) cujo teor é o do mal encarnado no 

portador, coloca-o sob uma hostilidade dos seus mais próximos, dentro e fora da família.        
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7.4    Aspectos sócio-demográficos das incursões pontuais realizadas  

 Um breve retrato quantitativo de alguns achados durante as visitas realizadas segue em 

algumas tabelas que sintetizam aspectos sócio-demográficos relacionados às famílias 

entrevistadas. Para essas tabelas todas as famílias participantes foram consideradas. 

 A primeira tabela refere-se às dinâmicas familiares, suas freqüências, freqüências dos 

gêneros dos portadores de transtorno mental e freqüências dos gêneros dos cuidadores dos 

portadores de transtornos mentais.  

 Tabela 7.1 

Freqüências de dinâmicas familiares e gêneros 

Gênero dos 
portadores de 

transtorno mental 
(freq.) 

Gênero dos cuidadores 
do portador de 

transtorno mental 
(freq.) 

 
 
 
 
Dinâmicas 

 
 
 
 
Freqüência Masc. Fem. Masc. Fem. 

“cuidador-doente mental 
com rede de apoio parental 
solidária” 

2 2 1 1 2 

“cuidador-doente mental 
com rede de apoio parental 
pouco solidária” 

3 1 2 0 3 

“díade cuidador amigo-
doente mental” 

1 1 0 1 0 

“díade cuidador-doente 
mental disruptiva” 

3 3 1 0 2 

     

Observe-se na tabela acima que há um “erro” de contagem: na última linha da tabela 

deveria haver pelo menos mais um cuidador (masculino ou feminino), porém, o caso de Gilda 

não permite caracterizar um cuidador efetivo. Após a fase de entrevistas, o pesquisador, em 

contato com a equipe multidisciplinar do hospital, foi informado de que Gilda fora re-

internada pelo irmão e que o desejo da família seria que Gilda passasse a ser moradora do 

Hospital Juliano Moreira.  

Após problemáticos contatos com a família e a elaboração de um projeto terapêutico 

por parte dos profissionais do hospital, Noêmia, irmã de Gilda, aceitou responsabilizar-se por 
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ela, desde que Gilda mantivesse sua vida autônoma. Assim, a prevalência das forças 

expulsivas no vínculo família-doente mental chegou, no caso de Gilda, ao ponto de uma 

recusa de re-inclusão na família.  

A re-inserção de Gilda na sociedade se dará em função dos destinos do projeto 

terapêutico, tudo o indica. Em função do tempo de construção deste trabalho não foi possível 

obter maiores esclarecimentos sobre o contexto de vida de Gilda.  Aliás, nos três casos de 

forças expulsivas na última linha da tabela, o retorno do doente mental à família não é 

desejado ou o é em condições muito específicas que são abordadas mais adiante neste 

trabalho.  

Algumas inferências e correlações podem ser feitas a partir dos dados da tabela 7.1. 

Por exemplo, há uma pregnância das forças aglutinadoras entre as famílias estudadas.   

Um fato interessante mostrado nas freqüências da tabela é a ocorrência de vínculos 

fragilmente solidários quando a rede de apoio é constituída por parentes de 1o grau na 

Dinâmica “cuidador-doente mental com rede de apoio parental pouco solidária”. Isso pode 

apontar para o fato de que a família nuclear do doente mental nem sempre é uma garantia de 

locus de cuidado.  

Esse aspecto pode ser compreendido pelo efeito da ferida narcísica (Melman, 2001). 

Perceber uma pessoa do laço consanguíneo como alguém com quem se viveu a infância e de 

quem não se percebia alterações de conduta numa condição de louco, traz profundo mal-

estar. 

Tristeza né? Ver ele assim depois, de repente, ficar assim... Ele foi crescendo, ficando uma 

criança diferente... (Lucinalva, irmã de Pablo).  

A fala de Lucinalva, abaixo, traduz a dificuldade de suportar um irmão doente mental 

na medida em que imagens diferenciadas estão presentes na relação afetiva: uma aceitável e 
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outra a ameaçadora. Ao relembrar a primeira crise de Pablo, na qual se opera definitivamente 

a “mudança” desse, Lucinalva diz: 

Terrível... Vendo meu pai lá, meu pai não tava nem falando direito, minha mãe tava lá com ele 

lá. Foi lá prá ver a internação dele. Meu pai tava todo acabado, em casa tava tudo desarrumado. Lá 

meu pai não tava nem falando lá, nem nada... Estranhei quando eu cheguei assim em casa, quando 

eu vi... 

  Mário traz a mesma tonalidade discursiva que remete a uma perda relacionada à 

mudança da imagem dos seus primos Abilio e Adroaldo: 

É difícil, né? Porque nós vai crescendo, todo mundo ali brincando, se divertindo... De repente 

um passa a ter uma deficiência assim que nós não espera... É difícil, né? Sofrimento também muito 

pros pai, porque os pais espera quando os filhos cresça venha ajuda né?... Em alguma coisa e não 

dar mais trabalho, ficar trancado em casa com medo deles matar, porque eles são muito agressivos 

também com os pais. 

Outro dado que não se pode menoscabar a partir dos números acima é o que se refere 

à margem de prevalência de doentes mentais do sexo masculino que se coaduna com estudos 

sobre gênero e doença mental (Rabelo, Cardoso & Melo, 2005). Neste caso, entre os 

entrevistados, a relação com as representações da loucura, seus medos e receios não 

apresentaram diferenças relacionadas ao gênero do doente. O mesmo se pode dizer quanto 

aos sentimentos de ambivalência do entorno familiar votado ao mesmo. Assim, não 

prevaleceu entre os participantes do estudo a noção do senso comum de que a condição de 

gênero despertaria sentimentos mais ou menos acolhedores nos seus familiares. 

 Um achado também fundamental para caracterizar as famílias visitadas é o que guarda 

relação direta entre nível de renda das famílias, dimensões dos domicílios e localização 

(invasão ou não). Famílias de baixa renda formam a esmagadora maioria (recebem até um 

salário mínimo [SM]) de participantes neste estudo, conforme a tabela 7.2.   
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Tabela 7.2 

Nível de renda e condições de moradia 

Nível de renda M² do domicílio (aprox.) Localização 
= ou < 1 SM 
(freq.) 

>2 SM 
(freq.) 

<18 m² 
(freq) 

> 18 m² 
(freq) 

Invasão 
(freq) 

Bairro 
(freq) 

7 2 8 1 7 2 

   

Note-se que o termo “invasão”, neste estudo, refere-se concomitantemente a periferia 

de Salvador. Uma das duas famílias visitadas que moram em bairro, vive também em um 

bairro de periferia. A relação entre loucura e condições precárias de vida proposta por Miles 

(1981) surge aqui com uma proposta tentadora de inferência. No entanto, esse viés 

sociológico necessitaria de uma pesquisa direcionada à realidade local para confirmar os 

achados de pesquisas americanas e européias sobre o tema referido por Miles. Por exemplo, 

Almeida Filho e Santana (1986), não encontraram ratificação de hipóteses neste sentido em 

populações de baixa renda estudadas na região metropolitana de Salvador.  

Entretanto, a necessidade de segurança da família ante o espaço exíguo e as ameaças 

perpetradas ou prometidas pelo doente mental guardam um relação direta com a disposição 

espacial mínima das habitações e a acentuação do caráter discriminatório da doença, de forma 

latente ou manifesta. Os casos de Milena e Jacira são típicos de um “gradeamento”, 

restringindo a circulação de ambas nas suas casas, por se constituírem ameaças à integridade 

dos demais moradores. O caso de Pablo, na hipótese de uma volta para o lar, conforme a fala 

de seu pai Idevaldo, seria o de instalá-lo numa edícula próxima à casa da sua família. Abilio e 

Adroaldo já têm suas edículas construídas para que ambos tenham seus próprios espaços, o 

que pode ser compreendido como uma evitação do compartilhamento amiúde do espaço 

familiar.  

Essas medidas estratégicas empreendidas pelos familiares mostram que o convívio 

com o louco em residências com espaços internos exíguos acaba por causar feitos 

reforçadores da representação da doença, seja pelo caráter excludente e prisional do 
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“gradeamento”, seja pela condição não aproximativa das edículas ou de outras medidas 

aparteadoras do doente mental. Mesmo não sendo conclusiva, a relação entre espaço 

doméstico e doença mental parece guardar alguma relação.   

 Finalmente, é importante caracterizar os participantes das entrevistas. A tabela 7.3 

busca delinear o perfil dos participantes do estudo: freqüências do gênero dos entrevistados, 

seu grau de parentesco ou afinidades afetivas com o portador do doente mental, convívio do 

participante no mesmo domicílio ou não com o doente, condição de cuidador ou não e se 

compartilha os momentos da crise do doente.  

 Tabela 7.3  

Perfil dos participantes do estudo 

Gênero 

 
 
Masc. 

 
 
Fem. 

 
 
 
Grau de 
parentesco 

Convive com o 
portador de 
transtorno 
mental no 
mesmo 
domicílio 

 

 

 

Cuidador (a) 

 

 

 

Atua na crise 

1  amigo não sim sim 
 4 mãe sim sim sim 
 2 mãe não sim sim 
1  pai não sim sim 
2  pai não não sim 
 1 irmã sim sim sim 
 2 irmã sim não não 
 1 tia sim sim sim 
 1 madrasta não não não 
2  irmão sim não sim 
 1 irmã não não não 
1  filho sim não sim 
 1 prima sim sim sim 
1  primo não não sim 

  

A tabela acima demonstra que a maioria dos entrevistados (12 de 21) convive 

diretamente com os portadores de doença mental. Porém, mesmo aqueles que não têm essa 

convivência são, em sua maioria, envolvidos na crise. Assim, a experiência com a loucura no 

que ela tem de mais afligente, a crise, atinge uma vasta constelação parental, convocando a 

rede direta ou indireta de relações do louco a apoiar o seu cuidador nesse momento. A crise 
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aglutina as forças familiares, estreitam vínculos de solidariedade e, estando o doente mental 

no domicílio ou não, despertam nos familiares não só o temor como a necessidade de amparo: 

Penso na dificuldades de cada dia que passa... Eu vou ficando mais velho, eles também... E vai 

chegar um tempo que eu não posso defender e precisar de outras pessoas né?... Pessoas quando 

vão, muitas vezes, tentar controlar, eles espancam prá poder controlar, e... A gente pensa tudo isso 

aí. De repente sai, e outras pessoas não querem saber se eles têm deficiência ou não, aí acaba 

fazendo uma maldade... A gente se preocupa muito... (Mário, primo de Abilio e Adroaldo) 

 Outra mostra dos achados deste estudo se refere ao perfil dos portadores de transtorno 

mental que segue na tabela 7.4. 

 Tabela 7.4 

Perfil dos portadores de transtorno mental cujas famílias foram entrevistadas 

Doente Mental 

Identificação Gênero 

Onde vive no 
momento da 
pesquisa 

Diagnóstico 
de Doença 
Mental  

Recebe 
alguma 
renda? 

Posição na 
constelação 
familiar 

Cleide fem. com os pais psicose não filha 
Helio masc. hospital psicose sim (LOAS) sozinho 
Jacira fem. com a irmã psicose sim (LOAS) irmã 
Milena fem. com a mãe esquizofrenia não filha 
Abilio masc. hospital esquizofrenia sim (LOAS) filho 
Adroaldo masc.  com os pais esquizofrenia sim (LOAS) filho 
Clóvis masc. hospital psicose sim (LOAS) filho 
Joelson masc. com a mãe retardo grave sim (LOAS) filho 
Gilda fem. com o irmão psicose sim (aposentada) enteada / irmã 
Josair masc. com a mãe psicose não filho 
Pablo masc. hospital retardo grave sim (LOAS) filho 

 

Observe-se que a origem da renda da maioria dos portadores que têm alguma renda 

provêm do LOAS, o que significa um salário mínimo mensal. O LOAS é um benefício pago 

pela Previdência Social a pessoas idosas, maiores de 65 anos, ou pessoas com deficiência, 

que não conseguem prover à sua subsistência ou tê-la provida por sua família, cuja renda per 

capita seja comprovadamente inferior a ¼ do salário mínimo.  

 

7.5   Vergonha, causalidades e etiologias  
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Sentimentos de vergonha social e culpabilidade quanto à existência de um doente 

mental na família não apareceram nas falas dos entrevistados, como apontados por Melman 

(2001) e Miles (1981) em outros estudos: 

 Eu não tenho vergonha não... (Alcides, pai de Abilio e Adroaldo) 

 Eu não sinto vergonha não, eu sinto raiva, porque até a mim tratam como se eu fosse uma 

doida, “é vem a mãe do doido ali”... (Joselina,  mãe de Abilio e Adroaldo) 

Há, no entanto, embaraços sociais provocados pelo doente mental na sua relação com 

a vizinhança: prejuízos patrimoniais, ameaças de agressões, situações de litígio com 

circunstantes que não aceitam a presença do louco, causando efeitos sociais numa 

comunidade que não compreende e não aceita a doença, colocando em risco a integridade do 

próprio doente. 

 Porque ele tinha aquelas traquinagem dele maluco. Como? Tinha tirado a roupa, tinha tirado a 

cerca lá, derrubado tudo... Eu disse: meu Deus... E não podia chegar perto dele. Aí quando eu fui 

olhar ele tava com os olhos desse tamanho... Meu Deus o que que eu faço? (Adilsa, mãe de Pablo) 

 Não sinto vergonha não né?... Porque... Não, não sinto vergonha não... Só mesmo preocupação, 

né? [de eles agredirem ou serem agredidos] (Mário, primo de Abilio e Adroaldo)  

 A vergonha explícita relacionada à loucura apareceu apenas em um dos casos, o de 

Gilda, com uma conotação peculiar: como uma ferida familiar causada pela impossibilidade 

do controle e não pelo fato da doença existir na família, como é apontado na literatura. 

 Causa vergonha, causa... Num sei... A gente fica... As pessoas... Assim ela mermo .. Saber 

depois que ela melhorava... Porque hoje em dia ela não melhora mais como antes, mas antigamente 

ela melhorava. Quando ela saiu mesmo do Ana Nery ela saiu perfeita... (Helena, madrasta de 

Gilda) 

 Quanto à etiologia há uma dispersão de causalidades que passam por “uma coisa que a 

gente não entende direito” (“apareceu depois daquilo”, “já nasceu assim”, “é genético”, “é 

um defeito a cabeça”), por uma redundância (“é doidice mesmo”) e pela drogadição (“foi 

depois que ele passou a usar droga”). Raras vezes houve atribuição afirmativa a causas 

místicas, porém, ocorreu a noção de “encosto, tem uma coisa ruim que pega ele”: 
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 Eu não acredito em encosto, como antigamente na Bíblia dizem... Está na Bíblia... Não sou eu 

que digo que os espíritos humanos ficavam nas pessoas e as pessoas né?... (Helena, madrasta de 

Gilda) 

  O “não acredito” é seguido pelo duplo reforço sobre a verdade bíbilica. Isso pode ser 

interpretado como uma hesitação sobre causações que pendulam entre a racionalidade do 

discurso científico e o que há de “misterioso” na loucura.  

 A busca pelas causalidades não passou por uma implicação imediata da criação dos 

pais ou de questionamentos da estrutura familiar, como pensado pela antipsiquiatria dos anos 

de 1950 e 1960 (Miles, 1981). 

 O sentido da doença para a maioria dos familiares entrevistados está, portanto, ligado 

a causalidades materiais, a uma “coisa” que se dá na cabeça de certo ponto em diante da vida 

do louco. Deve ter remédio para acalmar ele, evitar a crise, que, alguns pensam, pode 

melhorar um dia, porém “nunca vai ficar bom como era”. Raros são os que pensam o 

contrário com o argumento de que “não nasceram com isso, isso tem que sair”.   

 Não foram, também, percebidas retrações sociais dos familiares em função da 

vergonha ou mal-estar causados pela doença, como retratados por Melman (2001). Todos 

buscam manter as suas relações sociais. Os maiores impedimentos para tanto são originados 

pelo cuidado em si do doente, que absorve o cuidador, principalmente, impedindo-o de obter 

ganhos com o trabalho. 

Com essas informações coligidas nas incursões junto às famílias, desdobram-se outras 

fontes preciosas de informações sobre as dinâmicas dos vínculos aqui estudados. As falas 

ratificaram categorias aventadas pela literatura e trouxeram algumas outras que ajudam a 

entender mais profundamente o contexto das dinâmicas familiares. 
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___________________________________________________________________________ 

8 

PROPOSIÇÃO DE ALGUNS MODELOS COMPREENSIVOS  DE COMPONENTES DAS 

DINÂMICAS FAMILIARES, ARTICULANDO AS FALAS E AS CATEGORIAS 

ESTABELECIDAS 

___________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

Neste capítulo são mostrados os achados das entrevistas e suas relações com as 

categorias estabelecidas no estudo, sejam as obtidas na revisão de literatura, sejam as 

categorias empíricas relacionadas à dinâmica familiar. Foram utilizadas principalmente as 

“famílias” designadas no capítulo anterior em “6.6   O tratamento dos dados” (vide p. 117). 

São discutidas as categorias:  

a) Relacionadas à qualidade da força do campo (vide “5.5    Forças expulsivas e aglutinadoras 

como categorias empíricas do estudo” [p. 98]): 

 i)  forças expulsivas:  

i.1) sobrecarga familiar – financeira, problemas no desenvolvimento de rotinas 

familiares, ocorrência de doença física e emocional pelo convívio com o 

doente mental;  
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i.2) representações negativas sobre o doente mental ou a doença mental; 

ii) forças aglutinadoras: 

 ii.1) adaptação ao contexto de convivência com o doente mental; 

ii.2) valores morais que se apresentam no vínculo família-doente mental; 

ii.3) ganhos afetivos advindos da relação com o doente mental. 

b) Relacionadas à abordagem das dinâmicas familiares (vide figura 6.1 [p. 104]): 

i) Contexto econômico e participação do doente mental na renda famíliar; 

ii) Vínculo com o doente mental; 

iii) Relação com a internação do doente mental; 

 Adiante são utilizadas as falas obtidas das “famílias” selecionadas pelos critérios 

estabelecidos no capítulo anterior em “6.6   O tratamento dos dados” (vide p. 117).  Como em 

fragmentos anteriores aqui já utilizados, preservou-se a forma mais original possível das 

falas, por caracterizarem a condição sócio-cultural em que foram produzidas. Elas são 

correlatas, por sua vez, às concepções da doença e do doente mental por parte dos 

entrevistados, já que, quando são produzidas, a linguagem e as significações guardam uma 

relação direta com a gestalt fonética das palavras, ou mais exatamente do significante (Lacan, 

2005). Portanto, sem, a correção do léxico, a aproximação entre a grafia e o que foi ouvido 

nas transcrições é uma busca de manter-se a fidelidade ao que foi produzido pelos 

entrevistados.    

 

8.1   A categoria sobrecarga familiar 
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Um dos pontos mais discutidos na revisão de literatura sobre a responsabilização 

familiar por ser efeito da relação direta com o irredutível da doença mental, as modalidades 

de sobrecarga nos cuidados do doente mental aventadas neste estudo apareceram nas falas 

dos entrevistados: problematização das rotinas familiares, financeira e doença física e 

emocional. A tônica neste sentido se mostra mais evidente entre os cuidadores, embora não 

esteja ausente nos demais componentes da constelação familiar. 

  

8.1.1   Problematização das rotinas familiares 

 A preocupação no cuidado mostrou-se em diversas falas como uma propensão à 

normalização da conduta do doente mental pelo uso da medicação e à aplicação da função 

nutridora. No trecho abaixo a medicalização e a alimentação fazem uma ponte entre si, 

indicadora de convívio suportável, porém, o movimento do doente mental pelo território de 

sua moradia é um complicador das rotinas:  

 Cuidio! Cuidio! Não deixo passar fome! Não deixo sem tomar remédio, toda a hora fico 

falando prá ele não ficar na rua, mas ele sai porque também não pode prender. Se pudesse fazer um 

negócio como no hospital que não fosse prá rua, mas não pode se prender... É crime... Não pode! 

Tem que deixar na rua... Aí a galera bagunça... O pessoal de idade, não! Mas o pessoal moderninho 

bagunça com ele... Esse daí, outro dia, o cara ia tomar o relógio da mão dele.   

 É muita carga e num é porque já tão grande... O Abilio mermo... O negoço é que o povo hoje 

em dia não gosta desse tipo de gente: é doente mental, é velho, é bêbado... Esse pessoal assim sofre 

na mão dos outro... 

 Eu vou cuidiando aí, enquanto Deus me der vida, vou dando remédio, vou cuidiando... 

(Joselina, mãe de Abilio e Adroaldo) 

 “Você vai tomar o remédio prá você ficar... Oxente neném! Depois você diz ‘Que é minha tia... 

que é minha madrinha’, querendo me matar”. Aí ele pega o remédio e bebe... Aí ele toma o 

remédio: “Aí tá vendo? Todo mundo quer me matar aí me dando esse remédio envenenado!” Aí 

tem hora que a gente da risada com as cosas que ele fala, mas quando tá atacado, meu irmão!  

Ninguém segura ele... Ninguém encosta de junto... (Ava, tia de Abilio e Adroaldo)   

 É eu que limpo, cuido dela. Aí quando eu saio Cássia fica com ela. Dou comida... Só é Cássia 

que fica porque o pessoal tem medo dela... A gente não tem medo dela não...  Na rua ninguém quer 
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entrar... O pessoal na rua: “Jacira tá aí? Ah! Jacira... não vou entrar não que Jacira pega”. Eu disse: 

“num pega não, ela tá tomando medicamento, ela tá calma.” (Alba, irmã de Jacira)  

 Sem “estar atacado” o doente mental pode ser “cuidado” tendo por ênfase a função 

normalizadora e a nutricional. O “estar atacado” é a condição de descontrole de quem cuida 

sobre o mesmo, o que implica na desordem do funcionamento doméstico:  

  Não... Eu fechei aquela grade dali, mas quando eu fechei a grade eu senti que ela piorou, que 

ela se sentiu trancada. Eu disse: “Pô! Jacira tá demais!”... Tirando a roupa... Nua... Aí andando no 

quintal... Eu mandando ela vestir... Ela não querendo vestir... Gritando: “vista a roupa”. Aí o que 

foi que eu fiz? E ela não se dá bem com fernegam. Eu tenho prá mim que teve uma vez que eu dei 

o fernegam a ela que eu senti ela diferente com esse remédio... (Alba, irmã de Jacira)  

 Ah... Ele... Atacado, não! Ele bom... Tá com fome? Dou a comida: tome aqui. Tá com fome? 

Tome aí. Quer água? Tome aí... Quer uma banana, uma manga? Tem aí... Tá dentro de casa, comer, 

ele vai... Eu sou pai, eu gosto todo ele. Ele atacado... Quase já perdi a vida com esses dois filhos... 

Esse aí tá melhorzinho... Esse aí atacado, velho!... (Alcides, pai de Abilio e Adroaldo) 

 Quanto à alimentação regular, esta guarda a noção usual de que uma boa alimentação 

evita doenças diversas que são adições de problemas ao dia-a-dia da família. Assim, evitar 

que outras doenças, além da própria doença mental, sejam acrescidas ao rol dos males do 

portador de transtorno mental, é uma estratégia que parece estar implícita na fala de Joselina, 

Alcides e Alba.  

 Além disso, pode-se relacionar o binômio alimentar-cuidar como base da relação de 

atenção praticada com a pessoa fragilizada, seja ela a criança, o inválido ou os doentes não 

autonomizados. É possível inferir-se que tal binômio aqui também se apresente. 

 Ainda referenciando as falas acima, observa-se que a possibilidade de conter em um 

espaço plausível o movimento do louco se propaga no desejo familiar para manejar as 

dificuldades enfrentadas no cotidiano. Há tentativas de não ocasionar incômodos no convívio 

social, tal como se opera na internação em manicômio. A regulação do doente mental é a 

regulação aceitável do cotidiano. Sem ela, o ordenamento familiar está em jogo. O uso do 

remédio e a contenção em um espaço determinado se mostram como estratégias essenciais 
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para tanto. Essa contenção visa, também, a preservação da integridade do doente e a evitação 

de diversos prejuízos à vida da família, conforme as palavras acima e as que seguem:  

 ... E ameaça? Nego dava cachaça, dinheiro, batia, tirava sangue... Quantas vezes o povo vinha 

aqui correndo, esse que morreu, o povo vinha atrás de revólver... Nós numa cara, meu irmão: “não 

é ele não, não é ele não, ele é doido”... Aí todo... Subia com o revólver na mão prá matar ele.   

(Alcides, pai de Abilio e Adroaldo) 

 “Esse que morreu” é um irmão de Abilio e Adroaldo, esquizofrênico, que morreu de 

septicemia após receber uma pancada na cabeça dada com uma pá por um vizinho em uma 

situação de contenção de crise, situação com tintas nítidas de um linchamento.  

 Adiante segue um esquema da concepção de homeostase da dinâmica familiar 

sintetizada nos fragmentos das falas acima:  

   

 

 

 

  

  

Figura 8.1 – Homeostase familiar a partir das funções medicamentosa e nutricional como 

“cuidado” 
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ela pegou... Eu tava assim deitada aqui, aí ela ficou assim olhando. Eu vou levantar... No que eu 

levantei ela disse: “Tá com medo de mim é?”... “Eu não tenho medo de você não! Eu tenho medo 

dos pobrema que vai acontecer... Aí sim que eu tenho medo... Mas medo de você eu não tenho, 

não!”. Ela mata, meu véio... Se der vacilo ela faz miséria aqui dentro de casa... Quebra com tudo... 

Xinga todo mundo... (Darlene, mãe de Milena) 

 ... Quando a gente chegou aqui a médica dizia que era o remédio... Que talvez mudasse de 

remédio... Botasse outro remédio e fazia efeito. Ela mudou num sei quantas vezes de remédio, num 

dava jeito. Passou até remédio prá gente comprar, remédio caro que lá não tinha no Juliano 

Moreira. A gente deu... Ainda tem remédio aí... E eu entupindo de remédio, sem saber o que fazer... 

Levava na emergência, trazia prá casa... Ele cheio de remédio... Eu já tava dando tudo quanto era 

remédio prá ver se ele dormia... (Adilsa, mãe de Pablo) 

 Os circunstantes do entorno familiar também são causa de  

 Preocupações sabe?... Com as pessoas na rua eles são agressivos a criança, pessoas indefesas 

como: adultos, idosos... (Mário, primo de Abilio e Adroaldo)  

 ... Os vizinho: “A procura a senhora internar essa criatura. Eu tou vendo a hora de ela matar 

uma pessoa aqui na rua”. Os vizinho me chama atenção prá eu dar providencia de internar. Chegou 

uma vizinha aqui... Ela socou-lhe o tapa no rosto... Uma vizinha já idosa... Ela aí... Não, não posso 

fazer nada... Não posso ficar aqui ouvindo... Fecho a porta prá ela não sair... Eu fico trancada com 

ela prá ela não sair... (Darlene, mãe de Milena) 

  ... O pessoal não quer entender que viu que ela já brigou com M.: “Que nada! Não vou deixar 

não!”. A gente evita de ela ter contato com as crianças também, né? É indefesa com a gente adulto. 

Não que a gente pode se defender, mas e as meninas? (Alba, irmã de Jacira)  

 Os problemas associados às rotinas familiares são, portanto, bastante diversificados. 

Abrangem uma gama de situações que vão desde a recusa do doente em atender aos ditames 

da função alimentar e da função medicamentosa, até a necessidade de vigilância quanto à sua 

integridade, a integridades dos parentes e dos circunstantes à família, tais como vizinhos e 

demais moradores da localidade.   

 

8.1.2   Aspectos financeiros 

 Aspectos financeiros da sobrecarga aparecem nas falas dos entrevistados não só como 

danos provocados a terceiros fora da família, como no caso da “Família de Abilio e 
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Adroaldo”.  Surgem problemas à própria sobrevivência econômica da estrutura doméstica, 

pela perda de oportunidades de gerar renda como no caso de Darlene, mãe de Milena: 

 Ele atacado, meu velho... Eu já paguei vários vidro de carro... O dinheiro que eu ganho é 

pouquinho prá pagar vidro de carro... Ah, os donos do carro caem no meu casco: “eu quero o vidro 

do meu carro”. Aí eu pegava esse dinheiro: “Quanto é? É tanto... Toma aí”. No outro dia já está 

com pau e pedra na mão. No dia tornava a quebrar o táxi do homem. Tinha que pagar... (Alcides, 

pai de Abilio e Adroaldo)  

 A gente já pagou foi caro viu? Aí meu outro irmão que mora lá no São Caetano... Aí juntava 

meu irmão, essa daqui e eu... Meu filho mandava os dono do carro ver quanto era... E a gente 

pagava prá não matarem ele... (Ava, tia de Abilio e Adroaldo) 

 ... Perco emprego, perco faxina, perco tudo por causa dela... Esse último emprego mermo que 

eu perdi agora... Trabalhava em A. De tanto atestado, atestado, atestado, mandaram eu embora. Aí 

já tou quatro anos desempregada. Eu não posso, não posso mermo... Eu nem sei o que eu vou fazer 

com ela. (Darlene, mãe de Milena) 

 Estas situações refletem os encargos com reparação de danos materiais, seja à própria 

família, seja a terceiros, situações que significam pesados ônus ao cotidiano familiar, tornando 

a convivência com o doente mental uma fonte de aflições. Além dos relatos acima, a vida de 

Graça, mãe de Josair é, também, aflitiva, Josair costuma quebrar a televisão, os dvd´s, móveis 

etc, que Graça, empregada doméstica, repõe após cada “surto” violento de Josair. Graça, 

apesar disso, se recusa a qualquer movimento de internação do seu filho. Resignada, ela se 

mostra incansável ante a situação, mesmo com a sua casa desnudada de móveis e utensílios e 

o que considera um infindável prejuízo financeiro ocasionado por Josair.    

 Outra situação interna à família é causada pela dificuldade em manter condições 

estáveis de moradia, o que aqui se chama de nomadismo familiar.  

 Os problemas mentais de Clóvis levam sua mãe Hilda e seu irmão Joelson, também 

doente mental, a terem prejuízos materiais e gastos com aluguéis, apesar de Hilda ter 

construído uma casa da qual Clóvis se apossou com o comportamento ameaçador e com a 

utilização de drogas em companhias violentas. Em função desse quadro, sua mãe e seu irmão  

vivem de forma errante:  
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 Eu tou com um bocado de móvel aqui... Eu tenho móvel em quatro lugar, porque ainda com 

essa situação eu num vou alugar uma casa totalmente agora, sem saber se eu vou ficar lá ou se eu 

não vou, porque Clóvis tá lá sozinho. Eu tenho que ir um dia sim, um dia não. Tem que levar 

comida, levar tudo prá casa...  Eu peguei ele, botei na casa de recuperação lá em Candeias... 

Quando eu cheguei aqui em Salvador, que eu voltei no outro dia, o cadeado tava tudo arrombado. 

Já não tinha muita coisa prá levar lá porque eu já tinha me mudado, eu já tinha tirado as coisas lá de 

valor e botado um pouco na casa de um, um pouco na casa de outro. Ficou assim... Quando eu 

voltei, até o colchão dessa criatura... Levaram o colchão.  

 Usa... Drogado... A policia disse: “Minha senhora eu me comovo com sua situação, mas não 

sei o que fazer!” E eu fiquei assim, entre a vida e a morte. De um mês prá cá eu abandonei tudo lá e 

saí...  (Hilda, mãe de Clóvis e Joelson) 

 Certo dia, na fase de pesquisa, Hilda contata com o pesquisador por telefone e num 

desabafo diz: 

 Moço... Perdi tudo... Não tenho casa, não tenho mais nada... Os cara que toma droga com 

Clóvis, aqueles amigo dele lá, entraram lá e levaram tudo... Até uma pia, moço!... Não deixaram 

nada... Eu não sei mais o que faço, não!... Eu tenho que entregar Clóvis para alguém cuidar, porque 

eu não güento mais... O Juliano, a justiça, alguém tem que cuidar dele porque eu não güento mais 

moço... Eu tô disisperada! Minha vida tá destruída, porque ele tá acabando com a minha vida...  

 Depreende-se que junto ao transtorno mental, Clóvis, ao usar drogas, onera a sua 

família de forma exasperadora. As palavras de Hilda demonstram que, obviamente, não há 

somente o ônus material como, também, o emocional. 

   A “Família de Pablo”, a única que tem o padrão constituído nos moldes da família 

tradicional, contando com o casal de pais unidos e a sua prole, vive drama semelhante ao da 

“Família de Clóvis e Joelson”. A doença mental de Pablo obriga a família a mudar 

constantemente de endereço. Enquanto não haja uma moradia fixa com espaço garantido para 

a deambulação de Pablo e um lugar dentro da propriedade desejada que o deixe com espaço 

próprio separado dos demais, algo como uma edícula, a solução pensada pela família é o 

abrigamento de Pablo no Hospital Juliano Moreira. Essa é uma solução idêntica à que foi 

destinada para os irmãos Abilio e Adroaldo e para Jacira.  A agressividade de Pablo manifesta 

na convivência com os seus atinge também os parcos bens familiares:  
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 E ele... Quando ele parte agora prá cima das pessoas é insuportável. Eu via lá quando a gente 

levou ele daquela vez... Os dois seguranças né? Pegar ele lá... Amarrar na cama... E ele 

arrebentando tudo, dando pontapé. E aí eu disse: “Meu deus o que que eu faço?”  Só que com o 

decorrer do tempo eu sinto falta dele mas eu digo: “Onde que eu vou botar o Pablo?” Já procurei 

um lugar prá morar que tem espaço... O lugar aqui não dá... O espaço prá ele não dá, que ele 

arrebenta tudo aqui! 

 Porque eu não tenho condições... Nós não temos condições... Eu tenho procurado um lugar 

onde tenha espaço prá ele ficar à vontade. Que Deus me ajudasse que eu pudesse construir assim... 

Porque não dá prá conviver com a gente mais não, o senhor tá entendendo? 

 É por causa da agressividade dele... Ele arrebenta tudo! O senhor tá entendendo? (Idevaldo, pai 

de Pablo) 

 A sobrecarga financeira se concentra basicamente nos resultados da ação agressiva dos 

doentes sobre o patrimônio familiar ou alheio, conforme se pode depreender das falas. O 

cuidado em si não apareceu como ônus acrescido à vida familiar porque o doente tem um 

benefício previdenciário com o qual a família conta para a aquisição de roupas, alimento, 

materiais diversos de limpeza, colchões etc.  

Na ausência de benefícios, o doente não contará com nada a mais que os outros 

componentes da família. Em ambas a situações, os medicamentos são providos pelo Hospital 

Juliano Moreira e / ou pelo CAPS (SUS). Este contexto é representado na figura 8.2. 
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 O que se depreende nas falas obtidas neste estudo é que a medicação ocupa um lugar 

central de preocupações concretas com o bem-estar do doente mental junto à alimentação, 

vestuário, higiene etc. Depreende-se também que a convivência com o doente mental é 

afetada negativamente pelo nomadismo e / ou pela reparação dos danos materiais ocasionados 

pelos “surtos”.  

 Observe-se ainda que em situações nas quais o doente mental recebe benefícios, a 

família utiliza parte destes para compor a renda, tal como no caso de Abilio e Adroaldo, já 

referenciado e, também, no caso de Pablo e dos irmãos Clóvis e Joelson: 

 É um salário e pouco, acho que não é um salário e meio não e tenho o salário do menino... 

Dele... Que é ela que recebe. Então, é com isso que nóis vivemos.  

 Eu já tive até pensando: o salário dele é uma ajuda familiar, o senhor tá entendendo? Mas, 

inclusive, uma ocasião eu já abri mão do salário dele lá no hospital... Mas como é coisa por lei, 

coisa do governo, não pode ser assim, não! Fique aí... Que eu já quis até passar... Fosse dar pro 

sustento dele lá e a gente dava prá cobrir alguma despesa... E a gente dispensava e no caso passaria 

porque eu só posso contar na verdade mermo é com minha aposentadoria. É pouca, porque o resto 

eu tenho minhas filhas... (Idevaldo, pai de Pablo) 

 Com a aposentadoria dele (Joelson)... Esse daqui tem um ano que se aposentou que ele nem 

sabe ainda... Esse daqui não sabe ainda não tem certeza que eu tou pegando o dinheiro dele. (Hilda, 

mãe de Clóvis e Joelson) 

  

8.1.3   Doença física e emocional 

 Não foram encontrados indícios de adoecimento físico no cuidado com os doentes 

mentais. Entretanto, a condição emocional da maioria dos cuidadores mostra-se numa 

proximidade muito estreita com os quadros de estresse e depressividade.  

 Eu sinto, hoje agora... Esse ano eu não acompanhei no hospital, longe de minha filha eu me 

sinto mal, me sinto mal, muito mal... Mas eu tive que me afastar um pouco dela, porque senão eu 

me acabo, eu me liquido... Porque num sei se haja tanto merecimento da parte dela, desde quando 

ela melhora ela joga os cachorros em cima da gente... É de mim, do irmão, de todos os irmãos, 

entendeu? (Helena, madrasta de Gilda) 
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   Aqui vale retomar o contato entre o pesquisador e Hilda, mãe de Clóvis e Joelson, que 

em certos momentos teve um empuxo à escuta terapêutica. O telefonema relatado acima e o 

momento da entrevista com Hilda demonstraram uma condição psíquica próxima à exaustão. 

Os impasses entre o afeto materno de cuidar e acolher e o irredutível da convivência com 

Clóvis colocaram Hilda num contexto de desesperação efetivamente preocupante: à escuta e 

ao olhar do pesquisador, Hilda parecia estar à beira de um severo ataque histérico. Retomando 

a sua fala: 

 Eu tenho que entregar Clóvis para alguém cuidar, porque eu não güento mais... Eu tô 

disisperada! Minha vida tá destruída, porque ele tá acabando com a minha vida... 

 A fala de Hilda ante os impactos emocionais no trato com o irredutível da loucura não 

é solitária, seja dentro do lar, seja fora dele. Abaixo segue um trecho da entrevista de Adilsa 

que, com entonação depressiva no ato da entrevista, fala em seu nome e no nome de Idevaldo, 

seu marido, acerca da condição de Pablo: 

 ... Ele foi internado com quinze anos... Foi... Quinze anos... Ele teve uma crise forte, levei no 

Juliano Moreira... Quando eu saí de lá... Meu Deus!... Ele ficou naquela grade... O pai também na 

merma hora queria tirar... Aquela dor que a gente sente... “Minha mãe!”... Oh, meu Deus do céu!... 

Ele tinha quinze anos... Não vou suportar... Mas só Deus sabe a dor que a gente sente quando a 

gente volta prá casa e a pessoa fica lá internada... É um sofrimento eterno! Só Deus! É um suplício, 

a gente que tem paciente assim internado assim como ele... Às vezes tem gente... Só a pessoa 

vivendo prá saber... Às vezes tem gente que critica né? Ah! Deixam... Internam o filho... Interna o 

paciente que é prá ficar numa boa... Mas, sabe? A gente tá aqui e ele tá lá... Mas só Deus sabe o 

sofrimento da gente... Eu pelo menos tenho pai... É porque eu não mostro... Mas o pai é um 

sofrimento... Ele não vai lá porque ele não suporta né? E eu ainda vou que eu sou mãe... Assim... 

Mãe é diferente... (Adilsa, mãe de Pablo)  

 A mesma “dor” se mostra nos afetos de Joselina com relação aos contextos de 

violência associados à doença dos seus filhos (Abilio e Adroaldo): 

 Senti muita coisa... Eu senti tanto mal que pensei que ele ia ficar bom e eu ia morrer porque eu 

não podia agarrar ele que ele vinha em cima de mim prá me matar... No mermo tempo eu começava 

a chorar... Na merma hora ele dizia: “Ô mamãe não chore não... Coitadinha de minha mãe... Ô mãe 

eu tenho pena da senhora...” 
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 Darlene, mãe de Milena, fala da dificuldade em se defrontar com as crises da filha. A 

loucura ganha um tom de permeabilidade em que a doença de uma se projeta na outra.  A 

teoria da identificação entre o sujeito que ama e o seu objeto amado pode estar em jogo. 

Trata-se de uma relação entre mãe e filha, porém, independente do amor votado ao objeto, a 

introjeção dos traços desse, denotada pelo “... tou doida também...”, parece ser aqui o foco da 

questão: 

 Aí eu fico pavorada, fico muito pavorada... Fico nervosa... Me tira do controle... Fico muito 

pavorada... Ave Maria!... É pavor de ódio... Me parece que eu tou até doente... Grito com ela... É 

uma crise danada... Tem hora que eu paro assim: “Meu Deus, eu tou doida também?”... De nervoso 

que eu fico... Muito nervosa... Eu fico quando ela tá assim... 

 A contravenção moral produzida no discurso do louco ocasiona um mal-estar que gera 

o sentimento de “morte”, de elisão subjetiva de quem ouve. A dicotomia entre um estado 

“normal” e a passagem para o estado “alterado” origina essa busca de “morte”, que é de 

ordem psíquica, pelo confronto do real da loucura com o estatuto da normatividade, 

incompreensível para o não-louco:  

     A merma coisa quando ele ficou melhor: “Ô mãe eu vou comprar uma casa que eu vou viajar... 

eu vou mim embora... Eu vou morar em São Paulo... Vou fazer uma casa lá em Copacabana na 

beira da praia...” Tanta agonia que esse pessoal quando tá em crise fala... Acho que fala com 

coisa... Não entende direito, nem entende a gente. Tem hora que ele diz que eu não sou mãe dele... 

O outro diz que eu sou mulé dele... Ave Maria! Eu sinto parecendo que eu vou até morrer: “Eu vou 

lhe matar... eu vou lhe matar...” Aí quando a crise passa ele diz: “Ô mamãe eu falei aquilo prá 

senhora... não foi minha culpa... me perdôe... não vou falar mais ...” No outro dia começa a agonia 

do mermo jeito... (Joselina, mãe de Abilio e Adroaldo) 

 Atribuições de problemas físicos advindos do cuidado com o doente mental também 

apareceram nas falas: 

 Ele voltava assim normal... Pedia desculpa, né? Aí ia levando sempre naquilo... Mas chegou 

um tempo que foi insuportável... O pai dele de tanto se bater com ele ficou com dor na coluna 

(Adilsa, mãe de Pablo) 

 Então, aqui, eu tinha que tomar a frente de tudo... Tomava tombo... Eu tenho um pitombo aqui 

nas costas que foi proviniente de uma queda que eu levei dele... Misericórdia! (Idevaldo, pai de 

Pablo) 
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 É... Vem morar aqui porque eu não posso morar junto com eles, que eles são violentos... São 

violentos... Quando estão em crise, meu rei! Eu apanho... Eu já fui até operada aqui (região do 

pulmão). Ele me deu um pontapé que eu me bati na parede... (Joselina, mãe de Abilio e Adroaldo) 

 Um esquema conceitual do adoecimento de familiares no cuidado do doente mental 

segue abaixo.  

  

  

 

 

 

 

 Figura 8.3 – Modos de adoecimento de familiares no cuidado com o doente mental 
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 Assim como na literatura sobre o tema, as representações da loucura, como já 

afirmado aqui, permanecem vinculadas ao temor, ao perigo imediato, à morte, ao que é 

demoníaco etc. A compreensão das causas busca se articular ao saber médico, assumindo 

alguma “cientificidade” ao serem empregados termos como “sufrenia” (esquizofrenia), 

“nervoso”, ou “uma bolha que incha lá na cabeça dele”. Porém, a discriminação entre a 

atuação do louco e os seus motivos não estabelece proximidade suficiente para que a loucura 

se mostre como um fenômeno não-fantasmático.  

 Dentro do que os participantes consideraram “condição normal” dos doentes, ou seja, 

apatia ou impregnação pelo uso das medicações, conduta não auto ou hetero-agressiva, 

ausência de prejuízos materiais, o louco tem a sua humanidade. A crise é o divisor de águas 

que o retira dessa humanidade e o inscreve em representações não-humanas. Seguem alguns 

fragmentos nos quais as diversas representações aparecem: 

• Demoníaco, animalidade:  

 Essa criatura é valente demais! Ela voa prá dentro... ela fica irredutível!  Eu nunca vi... Eu 

disse a doutor M.: “doutor M. o que é isso? Nunca vi na minha vida!” Eu fiquei com medo! Ela 

pareceu um vampiro... Aquele do mutante... Foi mermo!... Assim... Querendo morder... Ela só 

queria ver sangue... Eu disse a doutor M.: “O que é isso doutor? Que é aquilo ali? É um bicho, 

é?”... Parecendo um bicho... Parece que num é outra pessoa de outro mundo... Num é uma pessoa... 

Assim... eu acho que uma pessoa perdeu a mente, acabou a vida. Ali, num sei... Parece um bicho... 

Nem um cachorro, né? Que tem vez que você chama o animal, ele te atende e ela... Eu não sei  que 

ela entende a gente... Eu não consigo compreender esse pessoal doente de retorno mental... Não, 

não sei o que ela entende! Não sei o que passa pela cabeça deles, né? Tem vez que a gente entende 

ela assim... Ela fala ainda mais... Jacira que não fala nada... Fala tudo embolado! Tem umas que 

fala... (Alba, irmã de Jacira)   

 A gente nem imaginava o que era bem, sabe?... Pensava que era uma coisa ruim que tava 

pegando... O outro pensava que era... É assim... Um capeta lá, é... (Mário, primo de Abilio e 

Adroaldo) 

 Olha eu acho tanta coisa... Eu não sei se é encosto de alguma coisa que pegou nela de mulé de 

marido dela... O pai do filho dela arranjou uma rapariga... Num sei se foi ela, se foi outros 

namorado que ela já teve... Eu não tou sabendo... (Darlene, mãe de Milena) 
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 Eu acho que é encosto... Eu... Às vezes ela vai pro hospital se trata lá... Quando volta de novo, 

nem dura muito cai de novo em depressão. Esse negócio de novo... Eu acho que é coisa espiritual, 

assim... (Alexandre, filho de Milena) 

• Estranho: 

 ... Quarta-feira agora eu fui visitar ele... Ele tava insuportável... Num quis saber de mim. 

Quando eu chegava perto dele, ele me empurrava: “Vá embora!”... E ele até querendo me dar 

pezada... Fui na cama dele... Ele me empurrando e eu sai de lá... Esse tempo todo ele não voltou a 

si como nos outros dias... Ele revoltado, bastante zangado... E eu fui embora... Ele nem ligou... 

(Adilsa, mãe de Pablo)  

• Imprevisível:  

 ... De repente ele esquece tudo! Ele é carinhoso e ao mesmo tempo depois ele volta aquela 

agressividade... Até me desconhece, me empurra, me cospe... (Adilsa, mãe de Pablo)  

 .... De repente quando foi passar pelos exame ele foi piorando! Ele começou a ameaçar a gente 

de isso, daquilo, de gilete... Essas coisas... De furar os olhos... Às vezes ela tava assim no quarto... 

Assim no quarto... Não na cozinha... Fazendo alguma coisa, ele chegava por de trás dava murro 

nela e puxava o cabelo da irmã... Então, até aí, enquanto eu pude, eu fui segurando ele... (Idevaldo, 

pai de Pablo)  

 Já porque eles... O pessoal tá passando, eles de repente, assim de surpresa... Aí ruma um pau, 

pedrada...Como nossas casa aí, tudo aí tem janela quebrada aí, deles... Ataca aqui em baixo, ruma 

pedra lá em cima e fica difícil mesmo... O pior de tudo é prá criança, né? É como eu tô te falando, 

porque criança não pode se defender, não sabe se defender...  É... O cara tá bom, de repente começa 

quebrar tudo, sair gritando e se joga em paredão, e sai com pedra e pau agredindo os outros, uma 

coisa estranha, né? (Mário, primo de Abilio e Adroaldo) 

• Transgressão: 

 Os meninos descia as calças prá ele e ele... Parece assim... Que é uma criança...  O que ensina a 

ele, ele aprende. Então, ele começou também a fazer a mesma coisa: descia as calças e às vezes 

segurava ele... Ele já era rapaz, né? E aí ele foi ficando daquele jeito: pior e pior e pior e pior e 

chegou um ponto...  (Idevaldo, pai de Pablo)  

 Acho que fala com coisa... Não entende direito, nem entende a gente. Tem hora que ele diz que 

eu não sou mãe dele... O outro diz que eu sou mulé dele... (Joselina, mãe de Abilio e Adroaldo)    

 ... Os menino botava cd prá ele dançar... Ele dança... Ele brinca... Mas quando tá atacado... Sai 

de baixo... Quando tá atacado, ele quer que a gente seja mulé dele... Ele quer que a outra tia seja 

mulé dele... É de uma hora prá outra, aí eu já sei disso... Eu digo: “Olhe, não fique aí na janela... eu 

já tou meia velha, não vou agüentar apanhar de você”... “Não, neném, vou bater em você não... tá 

vendo você aí? Você não quer ser minha mulé, você não quer me dar!”... Aí diz tanta imoralidade, 
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meu irmão! “Se respeita seu cachorro que eu sou sua tia e sua madrinha!”. “É neném você está 

certa. Destá você!...” (Ava, tia de Abilio e Adroaldo) 

• Agressividade, violência, medo, ameaça: 

 Tava em crise, em crise, em crise mesmo... Quase caio, eu pedi não sei que, eu pedi não sei 

que... Cadê os vizinhos? Cadê os vizinhos me acudir? Ficava tudo com medo deles. Era, era... Eu 

corria, eu corria prá não morrer... Faca, não sei onde ele acha faca, corria atrás da gente de faca, de 

faca mesmo... Que eu corria dele dentro desses mato com medo, prá ele não me matar... (Alcides, 

pai de Abilio e Adroaldo)   

 Eu fico com medo, às vezes eu corro, às vezes eu me escondo, é né? Não é? (Joselina, mãe de 
Abilio e Adroaldo) 

 Às vezes ela tava assim no quarto... Assim no quarto... Não na cozinha... Fazendo alguma 

coisa, ele chegava por de trás dava murro nela e puxava o cabelo da irmã... Então, até aí, enquanto 

eu pude, eu fui segurando ele... E ela levava ele prá fazer o tratamento certinho... O tratamento... 

Mas chegou um ponto que eu não controlava mais ele mais prá nada. Ele inclusive muitas vezes... 

Ele deu dentada na gente, dava murro na mãe, entendeu? (Idevaldo, pai de Pablo) 

 ... Eles pegam pedaço de ferro, madeira, faca, caco de vidro... Quando não é isso, sai por aí 

quebrando carro dos outros, retrovisores, entendeu?... Batendo nos outros... (Mário, primo de 

Abilio e Adroaldo) 

 Eu fico assustada... Como eu fico, ele fica. Quando ele tá dormindo é difícil eu dormir. Eu não 

durmo, eu tenho medo da reação dela... 

 ... Ela pegou o broco prá rumar na cara da menina. Aí a gente tomou a frente, não deixou 

pegar... É uma moça que mora ali... Ela já saiu atrás dela prá querer pegá todo mundo... Ela bota 

essa escada aqui no fundo, sobe... Todo mundo que passa ela xinga, pinta o diabo: “Vou matar 

você! Vou rumar isso! Vou rumar isso!”. Já tentou a irmã... Quase que mata a irmã dentro de casa... 

a irmã aí no quintal... Só aí lavando roupa... Pegou ela por aqui assim... Precisou mais de seis 

pessoas prá tirar a mão dela do cabelo da irmã... Quase que mata a irmã. Agora assim... Se a gente 

deixa essa criatura sozinha é capaz de fazer uma mizéra... (Darlene, mãe Milena)   

 Já apanhei muito... Já tomei muito murro... Já... Minha avó também... Ela bate nela aí dá 

murro... Aí eu tenho que segurar ela... Meu irmão fica mais na rua... (Alexandre, filho de Milena) 

 Estas representações não-humanas, articuladas à crise, falam por si mesmas. A relação 

com o doente mental passa, portanto, por dois estados a ele relacionados: crise e não-crise. 

Num ele deixa de ser humano para condensar os signos da bestialidade, da morte, da 

irracionalidade, do descontrole. Na crise, mães não reconhecem filhos ou filhas e filhos ou 

filhas não reconhecem mães.  
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 A suspensão do estado de reconhecimento da pessoa do portador de transtorno mental 

retira-o temporariamente da humanidade e o lança numa condição indefinida mostrada em 

afirmações como “... não entende direito, nem entende a gente...”, “... uma coisa estranha, 

né?...”, “... num é uma pessoa... Assim... Eu acho que uma pessoa perdeu a mente, acabou a 

vida. Ali, num sei... parece um bicho...”. Essa suspensão da humanidade do louco acarreta 

perdas de quem dele cuida, ocasiona dores morais que são insuportáveis como se pode 

constatar nos fragmentos acima, porém, maximizadas nas afirmações de Adilsa, mãe de 

Pablo, quando vê o seu filho transtornado no hospital sem reconhecê-la como tal. São perdas 

em mão dupla: do lado do louco e do lado de quem tem afeição por ele. Ambas as partes se 

tornam estranhas uma à outra. 

 Observe-se que as representações de imprevisível estão em cadeias de significação 

muito próximas às das representações de agressividade, violência, medo, ameaça. As duas 

representações são fundamentais na homeostase positiva (enquanto suportável) da dinâmica 

familiar, por endereçarem à possibilidade pelo menos mínima de garantia das integridades 

físicas de todos. Transgressão é vista com tolerância, como se pode ver na afirmação de Ava 

e Joselina, respectivamente tia e mãe de Abilio e Adroaldo, tendo em vista que tudo indica 

haver uma compreensão antecipada de que é falho o reconhecimento simbólico da interdição 

do desejo sexual. O mesmo se pode constatar nas palavras de Idevaldo, pai de Pablo. A 

associação entre libido desatada e loucura aqui se apresentam com bastante clareza, refletindo 

uma representação de caráter histórico. 

 A dimensão do desconhecido, do inexplicável e do aterrorizante da loucura vai surgir 

na representação do demoníaco e da animalidade. Estes dois significantes estão juntos dentro 

das tradições teológicas judaico-cristãs, sabendo-se que o demônio e a besta são uma mesma 

coisa e guardam relação direta com o inimigo que só pode ser combatido por Deus ( = 

religião). O temor à bestialidade surgida na crise é uma das expressões mais fortes da loucura 
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no que ela tem de inaceitável, por ser, definitivamente, aquela que anula a humanidade do 

louco. 

 É interessante pensar-se que ser estranho, transgressividade, imprevisibilidade, 

agressividade, atemorização, violência e ameaça, são condutas que podem incidir nas 

relações interpessoais diárias de forma mais ou menos intensa. No louco elas assumem caráter 

maximizado, porém, isso o deixa representacionalmente com uma réstia de humanidade, 

aceitável pelo contexto familiar em graus muito acentuados. Bestializar-se, não!  O 

imaginário que envolve a demonologização da loucura estabelece, mais que outras atitudes, 

uma ruptura entre o que é plausível ou não no ser humano, podendo implicar no internamento 

do doente mental. 

 A relação entre as representações negativas e a dinâmica familiar pode ser assim 

concebida: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4 – Representações negativas do doente mental e a dinâmica familiar 
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Observe-se pela figura 8.4 que o insuportável na dinâmica familiar leva à busca da 

instituição psiquiátrica para proceder-se à re-humanização do doente mental. Isso se dá não só 

no sentido de retirá-lo da bestialidade como do excessivo desvio do que é normalizador, para 

o que, a medicalização surge como recurso por excelência, segundo pôde ser percebido nas 

entrevistas. 

  

8.3   Adaptação ao contexto de convivência com o doente mental 

  

 A naturalização da loucura no convívio das famílias com o portador de transtorno 

mental foi considerada como uma força aglutinadora dos vínculos. Entretanto, esta adaptação 

é sempre precária no sentido de que há uma propensão do recurso à internação quando o 

insuportável da doença irrompe no cotidiano.  

 A adaptação ao convívio com a loucura pode ser regulada pela interveniência dos 

dispositivos de apoio às famílias tais como atuação dos agentes de saúde mental pela via da 

clínica ampliada nos domicílios dos portadores, funcionamento regular da rede matricial que 

dê apoio via NAPS e CAPS etc. Entretanto, salvo em duas entrevistas obtidas na “Família de 

Cleide” e na “Família de Milena”, os recursos oferecidos pelos dispositivos matriciais são 

irregulares e deficientes, faltando, por exemplo, a presença de médicos como revelado por 

Darlene, mãe de Milena. A família de Cleide também recorre ao CAPS do seu território, 

porém, a ênfase, como no caso de Cleide, é sempre a do provimento da medicação. Processos 

terapêuticos e outros elementos de um projeto terapêutico mais amplo não surgiram nas falas, 

apontando um sintomático vácuo de atuação do programa de atenção à saúde mental. 

 As famílias demonstraram, assim, pelas suas falas, que “adaptação” refere-se sempre a 

um cotidiano de cuidados no qual o louco não esteja “atacado”, em “crise”. A recorrência aos 
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estados apontados na figura 8.4 – crise e não-crise – ajudam a entender o que se concebe na 

realidade das famílias abordadas neste estudo como “adapatadas” aos movimentos do 

familiar doente mental. 

 Uma forma de adaptação no convívio inclui estratégias diversivas: 

 Às vezes chama prá pegar um babinha ali... Tal... Prá ver se eles esquece mais... Assim... De 

alguma coisa ou lembra, entendeu?... Se divertir um pouquinho, né? Mas... (Mário, primo de Abilio 

e Adroaldo)  

 Ajuda...  Quero comprar televisão prá eles, prá cada um deles, porque também não pode ficar 

sem ver nada... (Joselina, mãe de Abilio e Adroaldo) 

        Inclui também “docinhos e gororoba” termo cunhado por Jodelet (2005) para 

descrever estratégias de acolhimento e adaptação dos pensionistas de Ainay às rotinas 

familiares dos hospedeiros: 

 Eu venho... Venho ver, compro merenda, dou a eles... Vão prá fumar... Prá fumar... Esse 

povo... Só tomar café... Vai lá todo dia prá tomar café... É, vão, os dois... É o caminho de casa... 

Dou merenda, dou café, dou fumo prá fumar cigarro... Fica lá conversando... Ele atacado, não! 

Arromba a porta... Comprei uma porta dessa, ele arrombou a porta... (Alcides, pai de Abilio e 

Adroaldo) 

 Retoma-se a função nutridora, já comentada, que surge aqui noutra feição, como uma 

forma de “agradar” ao doente mental de sorte a mantê-lo “calmo”, “não-atacado”, fazendo 

com que a adaptação à sua presença se opere de forma menos angustiosa. Novamente retoma-

se um fragmento da fala de Alcides considerada na categoria “Problematização das rotinas 

familiares” (vide “8.1.1   Problematização das rotinas familiares” [p. 159])  

 Ah!... Ele... Atacado, não! Ele bom... Tá com fome? Dou a comida: tome aqui. Tá com fome? 

Tome aí. Quer água? Tome aí... Quer uma banana, uma manga? Tem aí... Tá dentro de casa, 

comer, ele vai... Eu sou pai, eu gosto todo ele. 

 A proximidade, na cadeia da fala, entre a função nutridora e a manifestação de 

afetuosidade se amalgamam à própria função simbólica de paternação, galvanizando 

processos adaptativos que somente se rompem quando o “ataque” ganha proporções 

insuportáveis. A adaptação e a não-problematização das rotinas familiares são sinônimos, 
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porque uma implica na outra. Problemas na rotina familiar quase sempre significam que a 

“normalização” do louco não se dá de forma desejável pela família.  

 O gradeamento é uma forma às avessas de adaptação do doente mental à rotina 

familiar, posto que, a saída do “gradeamento manicomial” implicaria numa liberdade de ir e 

vir do mesmo, o que não se observou em algumas famílias participantes do estudo, como aqui 

já foi aventado. A continência do doente visando a sua segurança e a dos demais é o 

argumento primordial para que a contenção por grades se efetive, mantendo o louco dentro de 

casa, embora com restrições similares às da instituição: medicalização, ao ponto da 

impregnação (o fernegan é muito citado como medicação de uso para “apaziguar” o doente) e 

restrição de movimentos a um pequeno espaço da residência no qual fica trancado e do qual é 

liberado quando demonstra estar “controlado” ou “não-atacado”. Tal é o caso de Jacira:  

 Não... Eu fechei aquela grade dali, mas quando eu fechei a grade eu senti que ela piorou, que 

ela se sentiu trancada. Eu disse: “Pô! Jacira tá demais!”... (Alba, irmã de Jacira)  

 Segundo a fala de Darlene, instalar grades na residência para “segurar” sua filha 

Milena em casa é um projeto que ela deseja concretizar em breve (talvez já concretizado, 

tendo em vista o lapso de tempo entre o momento da realização da entrevista e esta análise). 

Desejo também expresso por Joselina, mãe de Abilio e Adroaldo que recua em tal querer por 

questões legais que perpassam o seu imaginário: 

 ... Toda a hora fico falando prá ele não ficar na rua, mas ele sai porque também não pode 

prender, se pudesse fazer um negócio como no hospital que não fosse prá rua... Mas não pode... Se 

prender é crime... Não pode!... Tem que deixar na rua ... 

 A adaptação da família ao convívio com o doente mental, conforme se pôde colher 

junto às famílias participantes, se organiza num quadrilátero cujas extremidades interagem 

aos pares, trios ou simultâneamente, sendo um complemento ao que está representado na 

homeostase familiar a partir das funções medicamentosa e nutricional como “cuidado” (vide 

figura 8.1 [p. 161]). 
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Figura 8.5 – Recursos utilizados para adaptar o doente mental à rotina familiar 
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Aqui a Teoria do Vínculo de Pichon-Rivière serve para mostrar o quanto a relação direta com 

o objeto é importante para que haja ligações consistentes entre as partes.         

 Quanto à força simbólica da parentalidade presente na relação que determina deveres 

do cuidado e da manutenção do vínculo, pode-se detectá-la na fala de uma mãe e de um 

irmão:  

 Qué queu posso fazer? Carregar a cruz até Deus me ajudar...  

 Eu vou cuidiando aí, enquanto Deus me der vida, vou dando remédio, vou cuidiando... Agora... 

Quando eu fechar os olhos há de ter um parente também que olhe prá ele...  (Joselina, mãe de 

Abilio e Adroaldo) 

 Jacira é uma pessoa prá mim... é uma pessoa boa... É minha irmã! Também pessoa legal .. É 

uma pessoa que caiu doente... Tem que cuidar, né? Já foi são... Também estudava... Recaiu nessa 

doença aí... Você não pode fazer nada... Aí tem que cuidar... (Gilson, irmão de Jacira)  

 A “cruz” a ser carregada é um ônus que deixa a cuidadora num dilema (“qué queu 

posso fazer?”) irresolvível ante os problemas de trato com a loucura (“... você não pode fazer 

nada...”). O fato de a família ter uma efetiva força simbólica da parentalidade faz com que o 

vínculo com o doente mental seja consistente até a morte (“quando eu fechar os olhos”). A 

ordem enunciada por uma mãe, por exemplo, propaga o cuidado na geração seguinte (“... 

também que olhe para ele...” e “... é minha irmã... aí tem que cuidar...”). 

 Essa é a situação de Jacira, muito embora o cunho da afetividade intra-geracional 

também se mostre intenso: 

 É junto, é... Jacira também!... Eu disse: “É... agora vai dar prá eu trazer Jacira prá qui ...”. Aí 

mãinha ficava pedindo que ela queria tá perto dela... Eu disse “Ah! Vou fazer essa coisa prá trazer 

ela prá perto... Aí trouxe ...”.  Nisso aí ela nunca mais teve essa crise... Só que voltou pro Juliano... 

Eu só interno quando não tem jeito mermo, que eu vejo quando ela agride... Eu só interno assim... 

mas, desde quando ela dá crisezinha dela aí que eu puder manter, eu deixo... Ela... Qualquer 

besteira que eu vou chegar no Juliano “tome aqui”? Não! Quem sabe ela dá aquela crise hoje e 

amanhã ela tá melhor? ... 

 A afetividade no vínculo se mantém vívida mesmo quando a internação ocorre, 

estabelecendo forças de atração, de retorno do doente ao lar:  
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 Eu fico preocupada com esse que num tá em casa, faz falta assim... Com toda a ruindade da 

doença dele... Mas, quando ele sai assim eu fico preocupada. Onti mermo... Onti de noite mermo... 

eu tava preocupada com Abilio que ele disse: “Mamãe eu quero ir embora prá casa, que dia a 

senhora vem me buscar, mamãe?”... Eu digo: “Eu num sei não meu filho... só quem sabe é o 

médico e a assistente social!”... (Joselina, mãe de Abilio e Adroaldo) 

 A afetividade carrega-se também de um tom de fantasia na qual o doente ocupa um 

lugar transferido, com um teor agalmático, recurso psicológico que ajuda a reforçar o 

vínculo:    

 Jacira prá mim é como se fosse tudo... Assim... Porque eu trato ela como se fosse minha filha... 

No caso, quando Alba sai, que ela vai resolver problema aqui na rua, aí eu cuido dela direitinho, 

tapio ela, brinco com ela, né?... Como se fosse tratando a minha filha... Então, ela é tudo, né?... 

(Cássia, prima de Jacira)  

 Embora a autoridade hospitalar seja um determinante da volta à família, a cadeia de 

fala acima transcrita mostra uma proximidade entre o afeto materno e o desejo filial que se 

coadunam para a promessa do retorno. Num outro pólo do afeto familial, Idevaldo, pai de 

Pablo vive um dilema cuja resolução ainda é a internação, porém, condições materiais 

impedem que a afetuosidade paternal realize a aproximação entre o portador e sua família: 

 ... Só que com o decorrer do tempo eu sinto falta dele... Mas, eu digo: “Onde que eu vou botar 

o Pablo?”... Já procurei um lugar prá morar que tem espaço... O lugar aqui não dá... O espaço prá 

ele não dá que ele arrebenta tudo aqui... 

  Sentimentos de manutenção de unidade da família são cultivados mesmo que a família 

tenha uma preponderância de forças expulsivas, como no caso da “Família de Pablo”. 

Segundo Adilsa, mãe de Pablo: 

 Uma pessoa como ele dentro de casa... a maior vontade da gente era ter ele aqui junto com a 

gente, junto da sua família, porque o lugar dele é aqui... Só que não tem condições... Só Deus pode 

fazer o milagre... É o que a gente tá aguardando, né?... Confiando em Deus, porque na situação que 

eu vejo ele lá não tem como ele conviver com a gente aqui... Porque ele é como eu já disse: é por 

minuto aquela melhora dele... Depois ele volta... Se ele vier prá cá ele destrói a gente tudo ... 

 No caso de famílias com preponderância de forças aglutinadoras o “estar em casa” 

tem a significação do “lugar certo” para o doente mental: 
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 Hoje eu me sinto assim, que ali o lugar num é um lugar prá ela ficar eficiente... É um lugar prá 

ela ficar assim... Junto com a família... Você precisa mais do apoio da família. Não... Eu sinto 

saudade... Assim... Eu fico sentindo saudade prá ela sair de lá, né? Porque tem coisa de lá de dentro 

assim... Que um mistura com os outro... Eu num vejo ela... Mas eu vejo uma se beijando com a 

outra... Então: “Isso aí não é lugar de Jacira, lugar de Jacira é com a família mermo que aqui a 

gente tá vendo e lá no hospital... a gente tá aqui... mas, como é que tá Jacira lá?... Mermo que trata 

bem... mas, como é que tá ela? Será que ela tá bem ou não?”... A gente fica preocupado... (Cássia, 

prima de Jacira)  

 Abaixo, a ética do amor familiar e como ela atua na dinâmica da família ao se 

defrontar com a crise do doente mental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.6 – A ética do amor familiar no contexto da família 

 As linhas pontilhadas buscam enfatizar o caráter eminentemente subjetivo da ética do 

amor familiar, na qual, as suas três modalidades quase sempre interagem entre si, podendo, 

Contexto familiar 

internação 
temporária 

crise 

 
 
          não-crise 

Ética do amor 
familiar 

 
força simbólica 
da parentalidade 

 
afetividade 

 
sentimentos de 

unidade  

 
é 
t 
i 
c 
a  
 
f 
o 
r 
t 
e 
 
a 
g 
l 
u 
t 
i 
n 
a 

é 
t 
i 
c 
a 
 
f 
r 
á 
g 
i 
l 
 
e 
x 
p 
u 
l 
s 
a 

crise 

ruptura do 
vínculo 



 182 

em determinadas dinâmicas familiares, prevalecer uma sobre as outras, conforme se pôde 

captar das entrevistas realizadas. Nas famílias com forte ética, a condição do doente mental 

(não-crise ou crise) é absorvida no cotidiano, integra a vida subjetiva da família e, quando há 

condições não suportáveis, o seu internamento é temporário, após o que, a sua re-inclusão no 

cotidiano familiar é desejada. Nos contextos de ética do familiar frágil, a condição de crise é 

um forte argumento para a ruptura do vínculo, muitas vezes de forma prolongada e até 

mesmo definitiva.  

 

8.5   Ganhos afetivos advindos da relação com o doente mental 

  

 O conceito de “ganho” tem aqui um vetor de aglutinação, em termos de força. No 

entanto, ela tem uma valência negativa, já que, em situações em que o ganho afetivo se dá 

pelo cuidado do doente mental, pode instaurar-se a condição do gozo ou “lucro secundário da 

doença”. Esse é um conceito psicanalítico que remete a uma relação estabelecida entre sujeito 

(cuidador) e objeto (doente) para a perseveração do sofrimento (valor negativo). Este é  

encarado, então, como algo que traz ao sujeito (e ao objeto, no caso um ser humano) um 

concomitante prazer (valor positivo), com a resultante empuxada ao sofrimento (sofrimento > 

prazer, então, resta sofrimento) do qual o sujeito, por sua vez, não quer abrir mão. A 

Psicanálise se utiliza da relação sado-masoquista para exemplificar didaticamente a questão 

do gozo, no que ela implica de dialética e paradoxo: prazer e sofrimento orientando a relação. 

 O campo psicanalítico também ajuda a entender, tanto a partir do conceito do “lucro 

secundário da doença” (em Freud) como do gozo (em Lacan), que os fantasmas do desejo não 

obedecem a qualquer racionalidade. Daí decorre que as situações relacionais entabuladas 

entre pessoas podem comportar os mais paradoxais vínculos, mantidos sob as mais difíceis 
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conjunturas, sem que as partes abram mão da ligação, mantedo, mesmo precariamente, uma 

sustentação psíquica para as partes. A falta dessa ligação pode desarticular a organização 

psíquica de ambas.  

 Comumente articulada à psicose, o gozo na forma de ganhos secundários, dentro do 

universo das entrevistas realizadas neste estudo, não foi captado. Pode-se inferir que, mesmo 

com termos que indicam a infantilização do doente mental, com o seu lugar de anomia ou 

mesmo de dependência para a satisfação de necessidades básicas, não se verificou uma 

relação gozante entre as partes.  

 As mães, a quem a literatura psicanalítica atribui a propensão ao gozo do filho na 

psicose, não demonstraram, pelas suas falas, tal propensão. Isso pode ser atribuído ao fato de 

as premências e urgências no cuidado frente às condições da pobreza, além da forte 

componente que o doente representa ao comprometimento da homeostase familiar, ocupam 

lugar mais importante do que o caráter de usufruto objetal que poderia prevalecer, ordenando 

o gozo. 

 Mesmo em palavras como as que se seguem abaixo, nas quais se pode perceber uma 

relação sexualizada às avessas, indicativo de algo da ordem do gozo, o imperativo, no 

entanto, é o do estabelecimento da ordem simbólica pela evocação da insituição como outro 

social que intervem na situação gozante:  

 Ela quebra tudo dentro de casa... A gente não deixa tomar frente... Ela embola comigo no chão 

prá eu dominar ela... Eu embolo com ela... Ela me bate... Aí eu dou... “Me respeita que eu sou sua 

mãe! Me respeita!”... Aí dou nela... “Ah! você lá no Juliano... vou dizer que a senhora tá me 

batendo... tá me espancando ...”... “Diga pode dizer ...” Aí se embola eu e o filho dela dá uns tapa...  

esse daqui que sofre mais... (Darlene, mãe de Milena) 

 O “embolar”, o “me bate”, endereçam à proximidade e à afetuosidade escrita por 

“linhas tortas” – propensão gozante que evoca a lição freudiana do “Espanca-se uma 

criança”, seminal, em termos analíticos, para o entendimento do gozo. Porém, o surgimento 
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imediato da evocação da autoridade (”Me respeita que eu sou sua mãe!”) neutraliza, a partir 

da cadeia de fala mostrada neste fragmento, a possibilidade do gozo, desde que a autoridade, 

como agente da lei simbólica, interdita o gozo.  

 

8.6   Contexto econômico e participação do doente mental na renda  familiar   

  

 Predominou neste estudo o perfil de filho ou filha na constelação familiar em posição 

de dependência. Por ter irrompido a doença em período inicial de inserção na atividade 

produtiva, em torno dos 18 a 24 anos de idade, a composição da renda familiar não foi 

alterada significativamente pela falta de mais uma força de trabalho ou de responsabilidades 

domésticas.  

 As famílias entrevistadas demonstraram que houve um movimento de acomodação 

com a presença da doença mental e as restrições sócio-econômico-financeiras foram 

naturalizadas junto a tantas outras restrições naturalizadas pelas camadas pobres da 

população no seu cotidiano.  

No caso da “Família de Abilio e Adroaldo”, em que um dos filhos facultou moradia 

para a mãe antes da irrupção definitiva da doença, os percebimentos das aposentadorias dos 

pais de Abilio e Adroaldo proporcionam uma absorção da doença na família. Com isso não 

ocorrem transtornos financeiros diferenciados daqueles inerentes à condição da pobreza. Pelo 

contrário, os benefícios obtidos por ambos, acrescidos daqueles percebidos pelos doentes 

mentais, ajudam a parentes próximos, os quais, ao participarem da rede de apoio aos 

cuidadores (Joselina e Alcides, pais idosos de Abilio e Adroaldo), deixam de gerar renda 

própria. Há, portanto, um retorno por isso: 
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 E quem ajuda eles, né? Porque os sobrinho não trabalha. Esse dinheirinho deles eu também 

tenho que dar ao sobrinho dele. O irmão também trabalha, mas não é de carteira assinada. Ele faz 

biscate... É prá ajudar porque todo mundo é pobre não tem nada. (Joselina, mãe de Abilio e 

Adroaldo) 

 Relembre-se que a origem da renda da maioria dos portadores que têm alguma renda 

provêm do LOAS, conforme mostrado na tabela 7.4 (vide p. 154). Assim, a posição dos 

doentes mentais na constelação não demonstrou forte interveniência para considerações sobre 

os impactos econômicos da doença nas dinâmicas familiares. Isso pode se constituir numa 

limitação do presente estudo, ocasionada, possivelmente, pelas características de obtenção 

dos participantes.  

Nas situações de percebimento de renda por parte do doente mental, notou-se nas falas 

dos entrevistados que os recursos são eminentemente empregados na aquisição de 

medicações, nas melhorias das instalações físicas onde os doentes vivem, em compras de 

colchões, camas, utensílios domésticos, materiais de limpeza e de higiene etc. Com isso o 

orçamento doméstico, tão restrito em famílias pobres, é aliviado nos custos dos cuidados. 

Entretanto, observou-se em muitas falas que os benefícios do doente mental comparecem 

para aliviar o orçamento doméstico mesmo quando o doente está internado e sem ocasionar 

despesas na família, como na situação de Pablo, mostrada em “8.1.2   Aspectos financeiros” 

(vide p. 162). 

Alguns(mas) cuidadores(as) percebem aposentadoria: Alcides e Joselina, pais de 

Abilio e Adroaldo; Idevaldo pai de Pablo (a mãe, Adilsa, exerce prendas domésticas); 

Helena, madrasta de Gilda. Outros não percebem renda: Alba (casada, exercendo prendas 

domésticas), irmã de Jacira; Hilda, mãe de Clóvis e Joelson. Darlene, mãe de Milena tem 

parcos rendimentos em função do cuidado com a filha. Nesse caso, segundo ela, suas filhas 

que moram próximas e Alexandre, filho de Milena, ajudam na composição da renda mensal.  
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Como já dito, nas famílias participantes não se observou qualquer incidência 

significativa de sobrecarga financeira ocasionada pelo doente mental. Seguindo uma 

tendência muito comum na realidade de famílias de baixa renda (e em algumas de média 

renda, também), familiares portadores de deficiência, invalidez ou idosos que percebem 

benefícios previdenciários passam a ter participação vital na escassa entrada de recursos da 

economia doméstica, tornando-se muitas vezes os mantenedores dessas famílias. As palavras 

de Joselina acima confirmam isso. Idem pelas que foram enunciadas por Idevaldo acerca dos 

proventos de Pablo:  

 ... O salário dele é uma ajuda familiar, o senhor tá entendendo? Mas, inclusive, uma ocasião eu 

já abri mão do salário dele lá no hospital... Mas como é coisa por lei, coisa do governo, não pode 

ser assim, não! Fique aí... 

 ... Agora eu já quis abrir mão desse salário dele se fosse prá um beneficio lá do hospital... Aí o 

salário do Pablo agora vai ficar sobre a nossa responsabilidade aqui... Do governo... Prá manter o 

Pablo... Contando que ele tivesse bem entendeu? (Idevaldo, pai de Pablo) 

 A lógica que apóia a fala acima medeia entre um usufruto coletivo do ganho de Pablo 

e o custeio de sua manutenção (“contando que ele tivesse bem”, quando raramente ou nunca 

está). Pablo estava, ao tempo da entrevista, praticamente abrigado no Hospital Juliano 

Moreira e as suas condições de retorno à família exigem recursos que não estariam 

disponíveis em qualquer horizonte próximo na realidade sócio-econômica da família. “Sendo 

coisa do governo...” não pode devolver e não é gasto com Pablo, internado. A doença aqui 

traz lucros mais que secundários: trata-se de uma fonte de aporte de renda que alivia o 

orçamento. 

 Hilda é muito mais clara no manejo dos benefícios percebidos pelos filhos, pois, ela 

vive  
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 Com a aposentadoria dele (Joelson)... Esse daqui tem um ano que se aposentou que ele nem 

sabe ainda... Esse daqui não sabe ainda não tem certeza que eu tou pegando o dinheiro dele. (Hilda, 

mãe de Clóvis e Joelson) 

 A única situação em que a incidência da doença mental se revelou mais drástica no 

contexto econômico familiar deu-se no caso de Milena: a mãe Darlene e Alexandre, filho de 

Milena, não conseguem empregos permanentes e remunerados em função dos constantes 

incidentes do cotidiano causados por Milena.  

 ... Perco emprego, perco faxina, perco tudo por causa dela... Esse último emprego mermo que 

eu perdi agora... Trabalhava em A. De tanto atestado, atestado, atestado, mandaram eu embora. Aí 

já tou quatro anos desempregada. (Darlene, mãe de Milena) 

 Entretanto, talvez a questão não seja somente o cuidado com Milena. Outros fatores 

de inclusão no mercado de trabalho podem ter feito da doença de Milena um “bode 

expiatório” para os problemas econômicos da família: 

 ... Eu trabalhava, mas a vida foi rodando, rodando, passando de idade... Aí mandaram eu 

embora... Aí, pronto!... Tornei a arrumar outro emprego... Aí fui vivendo... Agora que não achei 

mais mermo por causa da idade... (Darlene, mãe de Milena) 

 O que os achados sobre contexto econômico e participação do doente mental na renda 

familiar mostraram de forma mais interessante foi o processo de apropriação dos benefícios 

para a composição da renda familiar. Embora predominasse o argumento de que “é prá gastar 

com ele”, argumento típico da desejabilidade social, evidenciou-se em algumas falas dúbias e 

outras mais evidentes a destinação multifária dos ganhos do louco. A figura 8.7  representa 

essa realidade. 

  

 

 

 

 



 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.7 – Destinação da renda do doente mental no contexto econômico da família 

No esquema acima o caso de Gilda não pode ser incluído devido ao fato de ela morar 

sozinha e a sua renda, provavelmente, é toda invertida nos gastos com a sua manutenção e 

moradia nômade em pensões. Também se pode excluir o caso de Milena que não recebe 

benefício. 
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compreensão do que é crise para os familiares entrevistados é importante neste ponto: trata-se 

de uma condição na qual o doente não está sociável, sua conduta pode passar de um estado de 

apatia para o de violência. Subitamente ele pode parecer um animal, um demônio, ou seja, 

assumir os contornos da bestialidade como já discutido em “8.2   Representações negativas 

sobre o doente mental ou a doença mental” (vide p. 169). 

 Um esquema conceitual do que aqui se busca entender no jogo da ambivalência dos 

afetos somado à crise, para colocar em cotejo as forças expulsivas e aglutinadoras, segue 

adiante na figura 8.8. 

  

 

 

 

 

 

Figura 8.8 – Ambivalência afetiva, crise e correlação de forças 
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Famílias como arranjos vinculares de enfrentamento da loucura” [p. 134], figura 7.1 [p. 140] 

e figura 7.2 [p. 142]). 

 No campo subjetivo a ambivalência afetiva perpassa a relação com o doente guiando-

a no que é ou não suportável na loucura, porém sustentando o vínculo, dado que o afeto tem 

valência positiva. Já a crise é uma irrupção da conduta, algo que se apresenta como um 

fenômeno inaceitável, podendo ser o fator decisivo para a ruptura do vínculo. Entretanto, o 

vínculo é restaurado quando se atribui um sentido ao ato do louco:  

 ... Teve uma vez que ela bateu em mãinha... Num vou mentir não... Abandonei ela lá no 

Juliano... Fiquei com raiva dela mesmo... Ah, gente!... Que ela deu um bocado de murro em 

mãinha, jogou mãinha no chão, mãinha ficou três meses sem andar na cama... Aí disse que não 

queria saber dela... Larguei ela lá no Juliano... 

 Tem vez que eu tou com raiva... Tem vez que me dá assim uma raiva por dentro de mim: “Que 

nada! Mãinha morreu, deixou você nas minhas costa, que num sei o que você fica aí... eu vou levar 

você prá igreja!”. Aí ligo a televisão chamo por Deus, boto ela na igreja... Aí os cristãos comentam 

também que ela tá agressiva... “Que nada! Vou te botar lá no Juliano... vou te deixar lá!”... Tem vez 

que digo a ela assim... Com raiva... “Essa mulé!”... Fica um no pé de meu ouvido... Aí tem vez que 

a coisa novamente...  Aí dou risada prá ela, pego na mão dela: “Me dê tua mão... bora tomá banho, 

tomá café...”. 

 ... Aí eu fui aprendendo a convivência com ela, a não sentir raiva dela, que eu sei que não é 

dela, que ela faz isso aí. Daí prá frente o pessoal conversou comigo... Aí passei a não ter mais raiva 

dela, que eu não tenho mais. Aí ela agrediu essa daí e eu não tenho raiva dela... Eu sei que foi um 

momento de fúria dela, que ela podia fazer com qualquer pessoa. (Alba, irmã de Jacira)   

 A compreensão racional da doença e sua fenomenologia atenuam ou desfazem a 

emoção negativa direcionada ao doente como diz Alba:  

 Eu acho que ela é uma pessoa especial... Uma pessoa doente... Uma pessoa que a gente tem 

que ter mais atenção com ela... Carinho com ela, né? Porque ela não é igualmente a gente... 

 Aprender a decifrar os sinais das doenças ajuda a suportar as crises: 

 Tá... Que eu dou dando na boca... Se eu deixar a comida dela ela larga, que eu já sei quando ela 

tá em crise: ela não come, ela larga lá. Aí no Juliano cê sabe que ninguém... Muito... Também uma 

enfermeira não vai tá ali... Tá se preocupando prá dar comida na boca... Ela veio muito fraca... 

(Alba, irmã de Jacira)  
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 Ela muda a expressão dela... Muda... Ela fica meia assim... Parece que tá parada... Parece 

quando a gente tá tomando cerveja: a gente não fica meia azuentada? O estado dela é mermo assim: 

toda assustada... Começa a falar menos... Num fala nada... Só quieta... Tem hora que ela  

desembesta começa a falar aí alto, xinga todo mundo... Aí eu: “Milena você não tomou remédio 

hoje, não?”... (Darlene, mãe de Milena) 

 No momento da entrevista com Alba, Jacira, ao seu olhar, estava em crise, porém, 

vigiada na sua edícula e impregnada pelas medicações. A raiva (valência negativa do afeto) e 

o gesto de dar na boca (valência positiva do afeto), enunciados por Alba, são antípodas, 

porém, revelam duplo movimento do afeto entre as irmãs.    

 O afeto do acolhimento doméstico supera a problemática do convívio com a loucura:  

 ... Eu vou que não tem jeito viu? Eu interno ela mermo que jeito não tem... Eu prefiro aqui... 

Eu prefiro cuidar dela aqui com todo poblema... Com toda coisa... Eu prefiro Jacira aqui dentro de 

casa... (Alba, irmã de Jacira)  

 Eu interno ela mas com o coração mermo apertado... Eu não gosto de internar ela... Mas eu só 

interno ela no ultimo furo, que eu não tenho jeito a dar mermo. Aí eu interno... (Darlene, mãe de 

Milena)   

 A internação é uma ruptura na ecologia familiar que se dá por condição limítrofe, 

porém, mesmo nessa condição, a preocupação prevalece: 

 ... Eu fui lá... Eu vi ... Eu disse: “Eu te internei porque você queria matar minha filha, bater, 

tudo. Eu sei que não vou tá falando isso direto a você que ninguém gosta, né?”... Que às vezes 

também ela entende também aquele negoço... Ali eu senti que ela ficou com raiva de mim, me 

recusou... Ela me viu primeiro e eu não tinha visto ela, e eu procurando ela... Aí quando eu avistei 

ela, ela se recusou, fez assim prá eu não pegar nela. Eu disse: “Eu num tou com raiva de você, não! 

Eu sei que cê fez isso com minha filha e tudo... mas não tenho raiva de você, não! Que mãinha 

faleceu que cê tá assim... porque nossa mãe faleceu... mas mermo assim eu venho te visitar, viu? 

Todo dia... eu trouxe até uma merenda prá você aqui... tome!” (Alba, irmã de Jacira)  

 É ruim... Eu acho ruim, eu acho péssimo... eu vou todo dia quando ela tá internada ... Eu tenho 

assim... Aquele receio que num trata bem ela... Mesmo dessa vez agora ela se misturou com um tal 

de um homem... E briguei no posto de enfermagem... Eu briguei... Eu disse: “Se minha filha 

aparecer com alguma doença dentro de casa o responsável vai ser vocês que vocês tão vendo 

separar de mulher e de home... cês tão deixando ela misturada com homem...” Quando eu chegava 

lá, Milena tava lá em cima no meio dos home, com dois, três home e os porteiro chegava e me 

dizia: “Tão fazendo geral na sua filha”. Eu não dormia, eu não dormia... Preocupada... (Darlene, 

mãe de Milena) 
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 A presença do doente na família é desejada: 

 Eu senti falta... Eu senti falta... Todo mundo aqui... E “Jacira tá fazendo falta, viu? Jacira tá 

fazendo falta”... (Alba, irmã de Jacira)  

 ... Porque aqui todo mundo gosta dela, né? Todo mundo ama ela... Faz carinho nela... E lá, ela 

não acha carinho... Pode achar... Mas não é da maneira que a gente trata ela aqui... (Cássia, prima 

de Jacira)  

 Ela não fica sofrendo certo? Ela não passa humilhação... Ela merma veio toda marcada de tanta 

dentada que deram nela... Toda amarrada... Aí eu preferia mais dentro de casa... Mas tem hora... Eu 

não tenho condições de ter ela dentro de casa... Eu tenho urgente de internar... Aê internado, 

pronto! O problema vai crescer mais... (Darlene, mãe de Milena) 

 Ah, claro, né? A gente fica preocupado, sem saber o que está acontecendo lá... porque tá 

demorando de voltar... (Mário, primo de Abilio e Adroaldo)  

 A superação do medo é também importante, para que o vínculo se mantenha 

consistente: 

 ... Mas depois eu vim perdendo o medo que a doença ali dela... Aí ele agrediu também mãinha 

também sem mãinha fazer nada nela...  

 ... Porque eu já sei que ela tem essa doença, eu num vou também ficar nervosa e vou bater... 

Num vou bater... Num vou fazer nada disso... Porque eu sei que ali é uma doença dela... Tem que 

fazer o máximo possível prá não demonstrar que eu tou com medo dela... No caso sempre ir se 

afastando um pouco dela e tapiar ela também, né? Dar um negoço a ela : “Toma aqui Jacira, prá 

você!”... Brincar com ela... Dar uma atenção a ela... (Cássia, prima de Jacira)  

 Embora os afetos positivos que agregam o louco à família, há o afeto negativo, que 

surge recalcado: 

 Mas eu não tenho ódio dele não... E quando ele era são... Eles dois quando eles era são... Eles 

não era ruim prá mim... Nunca foram ruim prá mim... (Joselina, mãe de Abilio e Adroaldo) 

 Ao falar de um outro filho, também doente mental e morto depois de uma tentativa de 

contenção da crise, Joselina revela o quanto o afeto negativo se mostra em paralelo ao 

positivo, podendo chegar ao desejo de morte: 

 O vizinho bateu nas costas dele, na cabeça... Aí foi na hora que a gente já tinha chamado a 

SAMU... Aí chamaram o carro da poliça prá a gente,  prá a poliça matar ele... Aí o policial chegou 

e disse: “Não, eu não vou fazer nada com ele não! Ele é um doente mental... eu não posso fazer 

nada contra ele...”  
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 O desenvolvimento da cadeia da fala de Joselina deixa “escapulir” o “... prá puliça 

matar ele...”, fragmento onde se condensa o desejo agressivo votado ao filho louco já morto e 

que pode ser correlacionado ao “... eu não tenho  ódio dele não...” votado ao filho vivo. As 

palavras de Alba sobre Jacira também se alinham nesse termo do amódio suscitado pelo 

doente mental:  “... tem vez que me dá assim uma raiva por dentro de mim: “Que nada! 

mãinha morreu, deixou você nas minhas costa, que num sei o que você fica aí...” 

  

8.7.2   Vínculos em famílias com prevalência de forças expulsivas 

Nas famílias entrevistadas neste estudo, nas quais foi caracterizada a prevalência de 

forças expulsivas nas suas dinâmicas (vide “7.3   Famílias como arranjos vinculares de 

enfrentamento da loucura” [p. 134] e figura 7.4 [p. 146]), há uma deficiência ou ausência dos 

componentes vinculares abordados acima para as famílias aglutinadoras. Isso resulta em 

valência negativa do afeto pelo estabelecimento de outros componentes que incidem no 

convívio.  

 Seguem os afetos capturados a partir das falas, que caracterizam os vínculos com 

propensão expulsiva. 

• Preocupação: 

 Com Clóvis eu sinto (alívio com a internação)... Porque Clóvis é uma pessoa super 

problemática e quando ele tá internado eu sinto pena de chegar aqui e ver ele amarrado, ver a 

situação que eu, como a ultima vez que ele teve aqui... Ele saiu... Eu levei um mês botando comida 

na boca dele, que ele não tinha condição de botar nem a água na boca... Todo gordo assim... 

“Minha mãe tou sofrendo”.  “Vou fazer o quê Clóvis? Você tá em crise eu não posso ficar com os 

dois dentro de casa desse jeito”... (Hilda, mãe de Clóvis e Joelson) 

 A gente se preocupa muito, que a gente nunca sabe... Quando ela melhora ela se distancia 

muito, então, a gente nunca sabe como ela tá: primeiro porque ela não dá satisfações, porque ela já 

diz que já tá boa que não precisa de ninguém e a gente fica na preocupação, que a gente nunca sabe 

quando vai atacar uma nova crise dela até pela idade dela. Dessa última vez mesmo... Agora... A 

mulher do pensionato... Ela me falou que Gilda tá atordoada pela rua... A qualquer momento o 



 194 

carro pode pegar, porque ela tá totalmente desnorteada. Então, a gente se preocupa com ela... 

(Noêmia, irmã de Gilda) 

 ... É como eu lhe digo: ela tá longe, mas tá monitorada por mim... Ela só não tem a minha 

presença prá deixar ela sentir o gêlo, tá bom? (Helena, madrasta de Gilda) 

• A doença é incompreensível: 

 Clóvis é terrível... Clóvis é terrível... Eu como mãe se tu me perguntar descrever Clóvis, 

sinceramente eu não sei descrever Clóvis... Eu não sei se Clóvis realmente é uma pessoa que tem 

exatamente um transtorno mental bem elevado ou é um cara com um instinto muito ruim. Deus que 

me perdoe! Não gosto nem de falar nessas coisas porque eu não sei descrever Clóvis... (Hilda, mãe 

de Clóvis e Joelson) 

 A doença mental dele... Olha... Eu não sei ... Só Deus é quem sabe! Porque a gente... Nóis 

somos cristão, entendeu?... Então, não sei... Deus é quem sabe... Eu não posso responder ao 

senhor... (Idevaldo, pai de Pablo) 

• A relação é aterrorizante: 

 ... Porque moço eu tava vivendo um filme de terror... Que por mais que eu te explique aqui, tu 

não tem idéia do que eu tava passando na minha vida com esses dois meninos aqui em casa... 

(Hilda, mãe de Clóvis e Joelson) 

• A presença é indesejada: 

 O Clóvis... Eu sinceramente... Eu não sei aonde botar Clóvis, moço... Eu já fui prá justiça prá 

botar Clóvis no manicômio... Só não botou porque disse que não tem delito, não cometeu nem um 

delito... Como é que vai botar ele no manicômio? Eu perguntei lá: “Vocês vão esperar o quê? Ele 

me matar? Matar o irmão?...” (Hilda, mãe de Clóvis e Joelson) 

 ... Porque eu não tenho condições... Nós não temos condições... Eu tenho procurado um lugar 

onde tenha espaço prá ele ficar à vontade... Que Deus me ajudasse que eu pudesse construir assim... 

Porque não dá prá conviver com a gente mais não, o senhor tá entendendo? (Idevaldo, pai de Pablo) 

 ... Enquanto a gente suportou güentou a situação e güentou... Mas, chegou um ponto que já não 

dá mais... A mãe já não tinha sossego... Ele ia batia nas costas dela... (Adilsa, mãe de Pablo) 

 O último fragmento acima traz um interessante ato falho que mostra o desejo 

recalcado de uma mãe com relação à indesejabilidade da presença do filho doente mental no 

convívio familiar. Ela fala “mãe” como se se referisse a uma terceira pessoa que não ela 

mesma. Ao “terceirizar” o sujeito da oração, há uma tentativa mal-sucedida de escamotear o 

seu desejo de afastamento do filho.  
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 Seguindo na exposição de fragmento reveladores dos aspectos presentes nos vínculos: 

• A doença como vagabundagem e descrédito: 

 Porque se eu tiver certeza que isso aqui foi 80% de vagabundagem... Eu não nasci prá passar a 

mão na cabeça de descarado... Mas eu não sei... Ele tá assim: 50% descarado e 50%... Como é que 

diz? Ruim da cabeça... Aquela pessoa que não dá prá confiar mais nada, nada, nada... (Hilda, mãe 

de Clóvis e Joelson) 

 A gente acreditava que a gente podia tomar conta dela, que a gente poderia mudar, porque de 

tanto acontecer sempre... As crises são as mesmas... Da mesma forma ela começa a sair, começa a 

beber, pára de tomar remédio para beber, prá sair com as amigas, prá boate... Começa a comprar 

demais. Então, toda vez que a gente traz ela prá junto da gente, tenta conversar: “Vamo ver se a 

gente muda isso...”. Ela promete mudança. Então a questão é da gente acreditar... (Noêmia, irmã de 

Gilda) 

• Ligação afetiva fraca: 

 Na verdade eu nunca tive esse sentimento de Gilda como madrinha, como irmã... É 

complicado... Você procurar... Você saber que você tem um irmão na mesma cidade, no mesmo 

local, na mesma rua... Quase que eu morava dela, mas ela não permitia estar com a gente... 

(Noêmia, irmã de Gilda) 

  É... Ela no período que ela está boa, boa... Não que ela melhora... Ela rejeita a família... 

(Helena, madrasta de Gilda) 

 Não eu não vejo assim que seja uma cruz não... Eu vivo muito aborrecida com Clóvis... Eu me 

aborreço... Eu não sei se eu tenho raiva ou tenho pena de Clóvis... Não sei mermo se eu tenho raiva 

ou pena dele... (Hilda, mãe de Clóvis e Joelson) 

 As palavras de Noêmia e Helena são claras quanto ao vínculo tênue repassado de 

“rejeição”, provavelmente em mão dupla. Quanto à Hilda, ao enunciar “raiva” junto a “pena”, 

enfraquece a polarização do amódio que é o afeto em sua valência positiva, adensando o 

vínculo, posto que, para um vínculo efetivo é importante que o afeto não seja anódino. A 

“pena” coloca o outro na desvalia da piedade, torna-o sem brilho, sem agalma, algo que é 

uma réstia.    

 Outros aspectos captados nas falas: 

• Soletude no cuidado: 
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 Ninguém me acompanha não... Não tenho filho prá me acompanhar, não tenho amigo prá me 

acompanhar, não tenho parente prá me acompanhar, não tenho nem prá ir correr atrás, junto 

comigo... É eu e ele... É prá levar pro Juliano, é prá levar pro médico, é prá cuidar dentro de casa, 

prá ir prá mercado... Tudo tem que ser eu sozinha. Nesses dez anos, moço, eu nunca contei com 

ninguém desse mundo prá me ajudar... (Hilda, mãe de Clóvis e Joelson). 

• Pessoa incontrolável: 

 ... Nunca foi de obedecer nada! Era de fazer tudo que ele queria como até hoje... Ele só faz o 

que ele quer... Não é aquela pessoa obidiente, não!... (Hilda, mãe de Clóvis e Joelson) 

 ... Aí quando botei em casa, oito dias ela foi embora, ai pronto fazer o quê? Você vai segurar 

como? De que jeito? (Helena, madrasta de Gilda) 

 ... Constantemente nos não temos controle sobre ele, que o problema dele é... Agora tá sendo 

assim... Momentâneo... O senhor tá entendendo? E ele... Quando ele parte agora prá cima das 

pessoas é insuportável... (Idevaldo, pai de Pablo) 

• Afeto negativo não recalcado: 

 ... Agora sabe o que acontece moço? Esse menino tem me passado tanta raiva... No dia mermo 

que eu fui lá visitar ele que eu ia viajar... 

 ... Oh, meu Deus!... Ameaça de revólver, de faca, de pau e até outro dia a policia... Moço... 

Todo mundo queria linchar ele... Pessoal da rua queria linchar ele... Até os moleque queria pegar 

Clóvis prá linchar ele: “Gente, se linchar ele, simplesmente vai me dar mais trabalho ainda ...”  

(Hilda, mãe de Clóvis e Joelson) 

 Num paralelo com o fragmento de Joselina sobre o desejo de morte (a polícia para 

matar o filho), este fragmento de Hilda mostra uma diferença fundamental. Enquanto na 

cadeia de fala de Joselina o desejo agressivo aparece como num rompante sem uma fala de 

ato subseqüente deliberado ou decidido, ou seja, é um enunciado com características de um 

ato falho, em Hilda a narrativa segue em duas partes: uma é o desejo dos vizinhos que, 

recalcadamente é o dela, porém, depois, a hipótese do linchamento se mostra des-recalcado 

pelo argumento da negativa: linchar não é mais interessante porque vai dar mais trabalho para 

ela.  

 Isso sugere uma cadeia de pensamento que acompanha o argumento do não-linchar e, 

a um só tempo, afirma tal desejo, ou seja, se não fosse mais trabalho, poderia linchar, o que 
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implica na forte possibilidade de morte do linchado. Pode-se, então, interpretar que é nessa 

possibilidade onde se situa o desejo dessa mãe, enunciado de forma indubitável.    

  Os vínculos e suas componentes, a partir do que foi obtido nas entrevistas, podem ser 

esquematicamente representados na figura 8.9. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.9 – Componentes que se apresentam nos vínculos entre doente mental e sua família 

Observe-se que nas duas modalidades de dinâmica familiar, seja ela expulsiva ou 

aglutinadora, a preocupação permanece como afeto votado ao doente, esteja ele 

institucionalizado temporária ou permanentemente, ou fora do laço familiar (como nos casos 

de Pablo, Clóvis e Gilda). Isso pode ser tomado como um demonstrativo de que o vínculo não 
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se desfaz, há somente o seu enfraquecimento extremo, no caso em que a presença do louco é 

indesejada entre seus familiares. Ainda assim, pode-se pensar que, na dimensão dos afetos, a 

vinculação vence a distância espacial e temporal, ou seja, ainda que a família não mantenha 

qualquer proximidade com o doente mental, ela encontra formas de “monitorar” o mesmo, 

conforme ilustra a relação entre Gilda e sua madrasta Helena.  

 Rupturas mais graves, tais como a que se deu entre Helio, adotado por Roberto, e sua 

tia, que o abandonou e outros casos similares de pacientes do Hospital Juliano Moreira que se 

tornaram abrigados na instituição, não puderam ser estudadas, pela falta de localização das 

famílias. Uma única possibilidade surgida de estudo de ruptura grave e definitiva por 

caracterizar o abandono completo do paciente no hospital pela família que tinha localização 

possível, não se deu em decorrência dos familiares se negarem peremptoriamente a 

participarem das entrevistas, apesar da insistência do pesquisador em pedir a colaboração dos 

mesmos. Entre outros, este é, também, um fator limitador das possibilidades de descobertas 

da pesquisa.  

 Igualmente, os três casos de expulsividade, mormente os de Pablo e de Clóvis, pelas 

características de indesejabilidade quase que absoluta das suas presenças por parte dos seus, 

ilustram a resultante do cotejo entre expulsividade e aglutinação. Já o caso de Gilda, peculiar, 

por causa da sua conduta “descolada” em relação à família, segundo as narrativas da 

madrasta e da irmã, tem as tintas da presença indesejável enunciada pelas duas, acrescida da 

sua conduta autonomizada desde fases anteriores à doença.     

 

8.8   Relação com a internação do doente mental 

  



 199 

 Sem dúvida que a internação tem para as famílias, uma forte correlação com a crise 

(ou surto mais grave). Como dito anteriormente, crise do doente mental e ambivalência 

afetiva formam uma nuvem de moções entre o doente e seus familiares (vide figura 8.8 [p. 

189]) cuja precipitação é justamente a correlação entre as forças expulsivas e as 

aglutinadoras. As moções aqui se referem aos componentes do vínculo discutidos em “8.7   

Vínculo com o doente mental” (vide p. 188) e esquematizados na figura 8.9 (vide p. 197). 

 A crise, categoria tão fundamental neste estudo, aparece nas entrevistas com uma 

constância que se pode afirmar contundente. Contundente no sentido de que ela transforma a 

humanidade do doente em bestialidade, a crise abala a frágil regulação familiar, corrói a 

sustentação da relação quase sempre precária do portador com sua família e é o argumento 

mais empregado para justificar a internação. Contundente, também, porque prenuncia 

afastamento e perdas, impregnação e uso da força e, como no caso de Alcides e Joselina, pais 

de Abilio e Adroaldo, a morte de um dos seus filhos, aqui já comentada.  

 Costumeiramente tomada como condição transitória e que indica crescimento no 

sentido positivo, lembrando o sânscrito crisis, na história destas famílias a polissemia 

funciona no sentido negativo e a condição é permanente, sentido ilustrado nas palavras 

abaixo: 

Da doença, cheio de mais crise e crise... Mais crise e mais crise... Daí... (Joselina, mãe de Abilio e 

Adroaldo) 

 Se crise no sentido comum do termo tem valência positiva, na vida das famílias 

estudadas ela tem valência negativa. Essa breve discussão semântica é importante para que o 

termo se insira com mais precisão na demonstração dos resultados e discussões empreendidas 

neste capítulo. 

 A relação das famílias com a instituição psiquiátrica se dá através de argumentos que 

justificam a internação ou modos de fala. A primeira forma, o argumento, se mostra no 
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discurso familiar apontando soluções que a vida doméstica não possui: visa, sobretudo,  

evocação da autoridade médica e institucional e se aplica a um contexto temporário. Já os 

modos de fala se apresentam como idéias dominantes no discurso familiar acerca do que é o 

melhor para o doente (o lá, o hospital) tendo por base propensões expulsivas que atinge a 

condição de ruptura efetiva na escolha entre o grupo e o doente.  

 A crise como argumento da internação 

 A crise é resolvida pela autoridade médica e pela força: 

 Eu sei que é ruim, mas quando tá na crise só o médico que pode dar jeito... Que eles têm 

camisa de força... Eles lá têm remédio que combata mais a doença do que em casa... Injeção... Às 

vezes toma injeção e não faz nem efeito quando estão atacado mermo... (Joselina, mãe de Abilio e 

Adroaldo) 

 Entra em crise, aí nunca mais volta ao normal... Eles melhora um pouco acompanhando nos 

hospital... Melhora um pouco, mas não melhora totalmente... (Hilda, mãe de Clóvis e Joelson) 

 Quando ela dá crise... Quando ela dá crise bem forte, aí a gente mermo contém ela aqui... Aí a 

gente interna... (Alba, irmã de Jacira)  

 O Juliano (Moreira) é tempo de crise... “Milena, só interno você lá quando tá muito agressiva, 

quando você tá assim o médico seu tem que cuidar”... Mas não tem médico... (Darlene, mãe de 

Milena) 

 ... A gente aqui não vai conter ele... Lá na hora da crise ele vai ter quem controle... Ele lá vai 

ter o segurança que vai conter ele... Lá que ele vai tomar o remédio... (Adilsa, mãe de Pablo)  

 A internação atenua a carga excessiva com os cuidados: 

 “Você tá em crise... eu não posso ficar com os dois dentro de casa desse jeito!”  (Hilda, mãe de 

Clóvis e Joelson) 

 É o desespero né? É o desespero... Eu fico muito desesperada sem poder fazer comida, sem 

fazer nada... Só ali... No pé dela... Ela ia prá li, eu ia atrás... Ela vai lá pro fundo, eu vou atrás... Vai 

pro quarto... Eu vou atrás, com medo de machucar uma pessoa. Eu tenho esse pavor... As meninas, 

até as irmã: “Mãe, pelo amor de Deus! Mãe, mãe! Vá a procurar internar que desse jeito não dá, 

não. A senhora não vai fazer nada dentro de casa... Só tomando conta dela... Não dá!” A minha 

solução é essa... Esse é o pavor que eu tenho... Tem que internar mermo... (Darlene, mãe de 

Milena) 

 Internar o doente mental resolve a turbulência familiar:  
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 Se ficasse calmo dentro de casa, não xingasse, não batesse nos outros... Até carro dos outro que 

esse pessoal já quebrou... Se eles não fizesse isso eu nem internava... Mas, quando eles tão na crise 

tem que internar... (Joselina, mãe de Abilio e Adroaldo) 

 Nós sempre cuidamos dele, nesse ponto aí de remédio, mas, de repente, ele foi ficando assim... 

Eu num sei... Ele foi crescendo com o problema de vizinhos... Vizinhos tem probrema, né? Porque 

ele traz probrema... (Idevaldo, pai de Pablo) 

 É que não tem mais jeito mermo... Como de minha filha que ela me ranhou toda ó... Me deixou 

ensengüentada... Pegou minha filha, garguelou, que eu vi que não dava prá manter mais ela dentro 

de casa, que o medicamento, eu tenho prá mim, que não tava mais adiantando, que ela precisava de 

internamento... Aí mesmo assim eu fui triste... Voltei lá... Ela ficou com raiva de mim (Alba, irmã 

de Jacira)  

  A internação como suplência do cuidado    

 Além da absorção da crise, há também outras utilidades da internação que vêm prover 

funções que as famílias afirmam não serem capazes de oferecer ao doente. Seguem as falas 

que delineiam estas funções. Elas constituem modos de fala que atribuem à instituição a 

moldura de cuidado que não quer ou não pode assumir.   

 Modo “Lá está mais seguro”: 

 É não ter condições de ter ele em casa, assim como a gente... A gente não vê saída... Não tem 

saída... Eu penso assim, que a gente pensa na gente... Eu penso mais nele... Eu tenho medo que ele 

saia aí, alguém até mate ele... Eu tenho medo que façam maldade com ele... Porisso eu acho que lá 

ele tá mais seguro do que aqui... Tá muito seguro... Eu acho... (Adilsa, mãe de Pablo) 

 Modo “Lá está mais cuidado”: 

 ... A gente tá agradecendo a Deus, sabe? Que a situação não é boa, mas é melhor prá ele lá 

porque a gente sabe que ele lá é cuidado e que com a gente aqui, a gente fica desamparado sem 

saber o que fazer...  

 ... E tá lá em cima as enfermeiras... Ali, sempre, ali, junto com ele, cuidando dele, que ele é tão 

agressivo que as enfermeiras cuida dele a ponto de não deixar os outros agredir ele nem ele agredir 

ninguém... Tem o maior cuidado com ele, graças a Deus! Ali é nota mil prá todo mundo... 

(Idevaldo, pai de Pablo) 

 Mas existem também os enunciados mostrando que a cisão entre o louco e a sua 

família é eminente: quando esta reconhece o seu fracasso no cuidado, ou, quando, por um 
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outro ângulo menos conspícuo, dá-se a “terceirização” da responsabilidade do cuidado do 

doente para que os demais membros da família gozem de certa tranqüilidade. Essa posição 

familiar pode ser sintetizada no Modo “O ambiente dele é lá”: 

 ...  E  aí a gente não suportava... Os vizinhos vinham e a gente tentava amarrar ele... Da última 

vez que a gente fez isso, aí teve que levar pro hospital, lá pro Juliano Moreira, que ele várias vezes 

foi internado, num foi? E retornava, n´era? Depois que ele chegou um ponto, ele começou a sentir 

falta do ambiente que tava lá... (Idevaldo, pai de Pablo) 

 Finalmente, considera-se aqui a condição em que a tensão no cuidado atinge o seu 

ponto máximo: entre a subsistência da precária equilibração familiar e a continuidade do 

convívio com o doente, esta é descartada. Nessa condição há uma conotação de “ou a vida 

dele” ou “morte nossa” nas tensões geradas, sintetizada no Modo “Ou nós ou o doente’”, caso 

em que se dá o afastamento do doente do convívio familiar: 

 ... Mas eu tive que me afastar um pouco dela, porque se não eu me acabo, eu me liquido. 

Porque num sei se haja tanto merecimento da parte dela, desde quando ela melhora, ela joga os 

cachorros em cima da gente, é de mim do irmão M., de todos os irmãos entendeu?  

 ... Eu digo: “Tudo bem... Agora só tem uma coisa Gilda: antes eu vivia apegada a você, 

grudada em você, as coisas que você aprontava eu ia atrás prá cobrir. Agora eu não vou fazer 

mais... Eu estou desgastada... Não vou fazer mais isso, se não eu vou morrer, e aí? Hein? (Helena, 

madrasta de Gilda) 

 ... Eu também fico assim... Meu Deus! Se algum dia o Pablo tiver de vir praqui ele vai destruir 

a gente... Se for uma coisa da justiça dizendo não... Porque segundo parece que tão querendo 

acabar com isso... Aí vai ser destruição total... Porque no dia que o Pablo sair de lá, eles fecham a 

porta. Porque paciente daquele tipo eu tenho certeza que hospital nenhum quer, o senhor tá 

entendendo? (Idevaldo, pai de Pablo) 

 O “Ou nós ou o doente” talvez exprima a condição máxima para a ruptura do 

convívio. Como um achado deste estudo, ele tem um forte poder explicativo do empuxo à 

condição expulsiva nas famílias e o apelo ao abrigamento do doente pelo hospital 

psiquiátrico. 

 Adiante segue o esquema da relação das famílias com a internação, conforme os 

achados discutidos acima. 



 203 

  

 
 
  
 

  

  

 

 

Figura 8.10 – Relação das famílias com a internação 

Dois modos de discurso estabelecem uma relação de terceirização do cuidado, o que 

equivale a abrir mão da convivência com o doente mental: “O ambiente dele é lá”, no qual a 

família professa uma crença de que a doença é segregável. Portanto, o doente deve ser 

distanciado dela. O modo “Ou nós ou o doente”, no qual o insuportável da loucura se mostra 

mais radicalmente incompatível com a rotina familiar e o desejo de internação permanente, 

aparece como única possibilidade de a família e o doente sobreviverem, embora afastados.  
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___________________________________________________________________________ 

9 

DISCUTINDO MODELOS SOBRE VÍNCULOS E FORÇAS QUE SE APRESENTAM 

NAS DINÂMICAS FAMILIARES COM UMA “LUPA DE AUMENTO”  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Busca-se, aqui, aplicar uma “lupa de aumento” sobre os aspectos dos vínculos e das 

forças implicados nos modelos de dinâmicas explanados no tópico “7.3   Famílias como 

arranjos vinculares de enfrentamento da loucura” (vide p. 134 e também figuras 7.1 [p. 140], 

7.2 [p. 142], 7.3 [p. 145] e 7.4 [p. 146]). Decorre daí a complexificação dos modelos, através 

da exposição dos diversos elementos e variantes que os vínculos e as forças podem 

apresentar. Esta complexificação complementa, também, as construções desenvolvidas no 

capítulo 8.  

 A exposição de níveis cada vez mais intrínsecos às dinâmicas familiares busca 

respostas ao problema de pesquisa e aos seus objetivos delineados na Introdução (vide p. 17).  

 

9.1   Dilemas vividos pelas famílias  
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As famílias participantes demonstraram nas entrevistas que vivem na nuvem de 

moções entre o louco e seus familiares (vide figura 8.8 [p. 189]) através de dilemas que 

abrangem as dimensões da relação direta com o doente, da representação do doente, da 

localização do doente e do interesse superlativo da família. Na relação direta os dilemas são: 

convívio suportável ou não? Agrada, distrai, acalma ou gradeia? Quanto à localização, os 

dilemas se mostraram como: agüenta a crise em casa ou interna? O ambiente dele é lá ou 

aqui? No que tange à representação do doente: é uma “besta” ou um ser humano?  

Finalmente quanto ao interesse superlativo, que é, sem dúvida, o de caráter mais disruptivo, a 

sua formulação é: ou nós ou o doente. Não há dúvida de que os dilemas formulados como 

dúvida mostram possibilidades de manejo das situações. Já o dilema do interesse superlativo 

é um dilema que antecipa a ruptura. 

 Concebe-se que a dúvida, enquanto uma produção da linguagem articulada ao desejo, 

cria uma clivagem na cadeia do discurso sobre os problemas do convívio com o doente, 

momento em que as forças expulsivas e aglutinadoras estabelecem as tensões entre si. Este 

momento se produz simultâneo a outros momentos tais como o momento da crise, já que, para 

o imaginário familiar, a crise é pensada como uma condição permanente do doente mental. 

Em verdade, os momentos estão imbricados sem que se possam estabelecer relações de 

precedência ou causalidades, o que reflete a complexidade dos vínculos. A figura 9.1 busca 

representar o que aqui está sendo proposto.   
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Figura 9.1 – Correlação entre os dilemas e a ambivalência afetiva na dinâmica familiar 

Superpondo-se a todos os dilemas, a ambivalência afetiva, que pode ser compreendida 

também como o dilema amor-ódio presente nas relações afetivas, de acordo com a teoria 

psicanalítica, discutida no aporte teórico deste estudo, perpassa todo o contexto da relação 

familiares-doente. A internação ou permanência nos cuidados da família dependerá sempre 

da correlação entre as suas componentes, conforme mostrado na figura 8.9 (vide p. 197).  A 

ambivalência afetiva só não se mostra irresoluta quanto ao afeto de preocupação, mesmo nas 

famílias com predominância de forças expulsivas, como, também, mostrado na figura citada.  

 Mas, porque a preocupação direcionada ao doente persiste no vínculo de forma 

resiliente nos embates entre forças expulsivas e aglutinadoras? Por que esse afeto não 

desaparece com as soluções mesmo as mais radicais empreendidas pela família para manejar 

a loucura? 

 Uma hipótese pode ser levantada a partir da homeostase e da eqüifinalidade, 

propriedades dos sistemas abertos (Berenstein, 1988). Na homeostase, o sistema se encontra 
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em equilíbrio quando cada uma das partes está, também, em equilíbrio. Na eqüifinalidade, 

diferentes condições iniciais podem levar a um mesmo estado do sistema.  

 Ora, as famílias com portadores de doença mental podem variar o seu repertório de 

situações para resolver os estados de crise do doente, atenuar as sobrecargas, evitar 

turbulências no convívio intra e extrafamiliar. Porém, caso a doença não se mantenha em 

estado suportável para o desempenho das rotinas domésticas, como ocorre no cotidiano das 

famílias entrevistadas, o louco ocupará o centro das questões familiares, será sempre o 

“problema parente louco”. Tal fato se dá porque em todas elas, em função da crise 

reincidente do louco, os problemas na família são permanentes (ou seja, alterações da rotina 

são freqüentes pela conduta imprevisível do doente),. 

 Os problemas na vida familiar causados pelo louco (condição surgida no primeiro 

surto ou crise), considerados como o “estado inicial”, originarão o “estado depois”, ou seja, a 

incidência do estado conflituoso e ambivalente da relação e a busca de soluções dos 

problemas, estados que formarão uma circularidade de longo curso. Isso estabelece uma 

homeostase familiar na relação com a loucura, baseada numa tríade: estado conflituoso e 

ambivalente da relação, problemas na vida familiar causados pelo louco, resolução dos 

problemas.  

Essa tríade pode ser formulada, também, à guisa de hipótese deste trabalho, como uma 

macro-estrutura geral da dinâmica das famílias com portadores de transtorno mental, para 

os casos em que o tratamento do mesmo não tenha atingido os efeitos de estabilização 

psíquica tão almejados pela ordem médica e familiar. Obviamente que, para contextos 

familiares em que tal estabilidade tenha sido alcançada, o campo de considerações terá outras 

perspectivas possíveis. Uma representação gráfica do que está aqui sendo proposto está na 

figura 9.2. 

 



 208 

 

      

  

 

 

 

  

 

 

 

Figura 9.2 – Macro-estrutura geral da dinâmica das famílias com portadores de transtorno 

  mental sem estabilização psíquica, baseada nas propriedades da homeostase 

  e eqüifinalidade 

As linhas pontilhadas, tracejadas ou tênues estão representando relações sutis entre as 

partes (seja na tríade interna ao gráfico, seja entre homeostase e eqüifinalidade), desde que, 

estas inter-relações são produzidas na ordem subjetiva das relações familiares, portanto, sem 

uma objetividade e consistência palpáveis, caso em que seriam representadas por linhas 

contínuas.   

 É importante também considerar que os elementos da tríade podem trocar de lugar 

quanto a “estado inicial” e “estado depois”, desde que, disparado o primeiro contato com a 

doença na primeira crise, os elementos da tríade operam com co-causalidades para gerar a 

homeostase. Por exemplo: no estudo das causalidades da loucura, pode-se interrogar se a 

irrupção de uma primeira crise não ocorreu em função de ambivalências afetivas 

maximizadas pelo duplo vínculo, cuja teoria embasa a emergência da esquizofrenia. Porém, 

para efeito de hipotetização deste estudo, utilizou-se a condição inicial como sendo 

“problemas causados pelo doente mental”, desde que, os relatos familiares estabelecem aí as 
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formas iniciais de lidar com a loucura, relacionado-as aos problemas domésticos, surgidos a 

partir de então.   

 A ligação entre ambivalência e conflito e resolução de problemas não é possível, pois, 

isso implicaria na passagem de uma configuração familiar para outra, pela propriedade 

sistêmica da calibragem, na qual a resolução do conflito afetivo seria alcançada. Não é essa a 

condição das famílias estudadas. Isso não ocorre nem mesmo na Dinâmica “díade cuidador-

doente mental disruptiva” (vide figura 7.4 [p. 146]) de caráter expulsivo. A ruptura com o 

louco e o seu abrigamento pela instituição como tentativa de mudança da dinâmica familiar 

pelo uso do modo de fala “ou nós ou o doente”, ou, ainda, o modo “o ambiente dele é lá” 

(vide figura 8.10 [p. 203]) não é alcançada.  

 Permanece o afeto da preocupação pelo doente como uma componente do vínculo 

que não permite a ruptura completa da relação com o portador, esteja ele na família ou não 

(“eu me preocupo com ele/ela”, “eu não durmo pensando nele/nela”, “o que estão fazendo 

com ele/ela por lá” etc). Isso faz com que o “problema parente louco” ocasione a estabilidade 

relativa da configuração da dinâmica. 

 Preocupação, portanto, pode ser pensada como afeto estabelecido no vínculo pelas 

interações entre as propriedades sistêmicas da homeostase e eqüifinalidade, desde que, sem 

tal afeto, haveria a elisão completa do louco do laço familiar. Na figura 9.3 é represenmtada a 

relação entre esse afeto no vínculo e as propriedades sistêmicas. 
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Figura 9.3 – Preocupação relacionada a homeostase e eqüifinalidade 

Há um aspecto que não pode deixar de ser abordado: o termo homeostase deve ser 

entendido aqui como uma condição paradoxa, em se tratando de famílias com o “problema 

parente louco”, posto que, referir-se a “equilíbrio” na relação com a loucura indica, 

antecipadamente, uma contradição. Fica claro que “equilíbrio”, aqui, refere-se a uma 

insistência de “estado inicial” e “estado depois” cuja variação é mínima e que indica uma 

“acomodação configurativa” da dinâmica familiar.  

Indica, também, um modo de funcionamento do convívio entre os membros da família 

durante um intervalo de tempo de suas vidas. Esta acomodação, não deixa, por sua vez, de 

sofrer trepidações e abalos no cotidiano, o que não modifica significativamente a 

configuração da dinâmica naquele intervalo de tempo.    

 Se a preocupação aqui ganhou uma dimensão maior do que as outras componentes 

dos vínculos, como mostradas na figura 8.9 (vide p. 197), é justamente por ser o afeto que se 

sobrepõe aos dilemas, independendo das suas resoluções e referenciam o doente mental no 

discurso familiar.  

 
Preocupação 
dedicada ao 

doente mental 
mantêm 

vínculos com 
o mesmo 

esteja na família 

esteja na instituição 

HOMEOSTASE 

EQÜIFINALIDADE
 

O “problema parente 
louco” 

Estabilidade na 
configuração da 

dinâmica 
familiar 



 211 

 Entretanto, os dilemas na complexidade do vínculo família-portador de transtorno 

mental também podem ser relacionados à ética do amor familiar explanada em “8.4   Valores 

morais que se apresentam no vínculo família-doente mental” (vide p. 178). Segundo a figura 

8.6 (vide p. 181), a depender da intensidade dessa ética, a ruptura do vínculo pode ser 

temporária (internação passageira) ou permanente (abrigamento institucional). Ora os dilemas 

advindos da relação direta com o doente, da representação do doente, da localização do 

doente e do interesse superlativo da família são atravessados, sem dúvida, pela ética do amor 

familiar.   

 Neste momento pode surgir uma questão advinda das considerações feitas 

imediatamente acima: preocupação não é algo da ordem da ética do amor que implica em 

cuidado? Não estaria inclusa nesta ética? A resposta é: não necessariamente. Foi demonstrado 

que, mesmo em situações onde a ruptura do vínculo se deu, a preocupação é um afeto do 

sujeito (sem necessariamente implicar em afetuosidade e carinho, os quais são da ordem do 

amor).  

O afeto pode estar orientado por um sentimento humanitário (no caso de Roberto, este 

passou a ser cuidador de Helio, abandonado pela família) sem entabular-se entre as partes a 

condição que estabelece o amor: a díade eràstès e erômenos, ou seja, o amante e o amado. 

Preocupação também não implica em ação de cuidado, podendo se manter apenas na esfera 

de algo que se vota ao outro sem conseqüência alguma. Finalmente, preocupação pode se 

apresentar apenas como indício de culpabilização ou de imperativos de respostas sociais que 

persistem no imaginário do sujeito.  

 Retomando a relação entre a ética do amor familiar e os dilemas, pode-se afirmar que 

entre eles há coalescência, ou seja, uma existe em função do outro, sem precedência de 

causalidades. Em verdade, tudo indica que eles formam um composto subjetivo que precipita 
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as forças aglutinadoras e as forças expulsivas. Onde se ausenta a ética, não há dilema, não há 

dúvida, não há ligação entre o “eu” e o “outro”.  

Mesmo no dilema causado pelo interesse superlativo, onde, a priori, a ética do amor 

familiar fracassa o doente não deixa de ser um protagonista da família, fantasmando a 

pretendida ordem doméstica e nela causando incômodos, como no caso de Pablo, dado que 

seus pais, ao institucionalizá-lo, mantêm, em paralelo, a intenção de reintegra-lo, ainda que 

segregado da estrutura material de proximidade representada pela casa, colocando-o numa 

edícula anexada a essa. Esse incômodo pode ser constatado através da repetição dessa 

intenção por Idevaldo, pai de Pablo, durante a sua entrevista.  Subsiste, assim, o “eu familiar” 

(coletivo) e o “outro doente”. 

 No embate entre a ética do amor familiar e os dilemas, que formam um composto 

subjetivo (resultando na reação entre eles os precipitados, ou seja, as forças expulsivas e 

aglutinadoras), produzem-se tentativas de resolução dos problemas familiares (vide figura 9.2 

[p. 208]) para manter-se a presença do doente mental entre os seus. Assim, como nas reações 

químicas, para que se forme o composto subjetivo aqui abordado é necessária a presença de 

um catalizador que origine as reações do processo. No caso das famílias entrevistadas e, 

partindo da revisão de literatura, esse catalizador se condensa na força expulsiva tensões no 

cuidado, presente nas relações entre doente mental e seus familiares (Gonçalves & Sena, 

2001; Melman, 2001; Pereira & Pereira Jr., 2003; Rosa, 2008)   

 O cuidado já traz em si uma série de encargos objetivos e subjetivos (Severo et al., 

2007; Vechia & Martins, 2006) que altera a vida do cuidador e dos que a ele estão ligados 

seja qual for a condição de quem é cuidado. Cuidado com idosos, pessoas com doenças 

demenciais, deficiências cognitivas e motoras, com restrições físicas requer atenções e 

dedicações que ocasionam estresse e reações físicas e emocionais negativas ao contexto. O 

trato com a doença mental não é diferente. Muitas vezes é maximizada em função de aspectos 
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objetivos e subjetivos em torno da loucura que dão ao cuidado do louco um caráter mais 

emocionalmente custoso.  

Tensões se estabelecem a partir daí. Dimensões humanísticas e altruísticas (Watson, 

2007) são sobredeterminadas pela tentativa de fazer o cotidiano menos afligente. A relação 

entre cuidador e quem é cuidado perde a sua dimensão de amorosidade para se situar no 

campo do dever. O cuidado não é um faz com o doente, é um faz por ou pelo doente 

(Fukunitsu, Cavalcante & Borges, 2009) de sorte a atendê-lo nas suas necessidades 

primordiais. A empatia e o contato perdem densidade, dando lugar aos sentimentos de 

rejeição e fracasso no cuidado. O recurso à medicalização do doente (Severo et al., 2007), 

impregnando-o com doses mais elevadas que o indicado pode emergir como uma forma de 

“acalmar” a vida doméstica.  

 Retomando-se o embate entre a ética do amor familiar e os dilemas, observou-se que  

em nenhuma das famílias entrevistadas neste estudo deu-se a tentativa imediata de 

afastamento do mesmo pelo “estranhamento com a doença”. A propriedade da totalidade e 

não-somatividade da Teoria Familiar Sistêmica pode ajudar na compreensão deste 

movimento na dinâmica familiar. 

 A totalidade e não-somatividade diz que a família vai além da soma, ou junção dos 

seus membros. Em verdade, o que está em jogo é a modificação de um membro que induz à 

modificação do outro (Berenstein, 1988), ocasionando a mudança do estado do sistema, 

segundo essa propriedade.  

 Ora, a irrupção da loucura na família e a sua subsistência nela ocasionam 

modificações em todos os componentes. Porém a adaptação com seus recursos (vide figura 

8.5 [p. 178]) e o uso intensivo do cuidado como função nutricional e medicalizadora (vide 

figura 8.1 [p. 161]) modulam essas modificações em níveis que tornam o convívio com o 

doente suportável. A mudança do sistema de um estado para outro, por exemplo, vivência de 
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crise para a não-crise do doente e vice-versa, mantém a estabilidade (sempre precária) da 

dinâmica familiar.  

 Assim, na relação entre a ética do amor familiar “forte” e os dilemas, há um empuxo 

subjetivo para a adaptação (força aglutinadora, valência positiva) e o cuidado como função 

nutricional e medicamentosa (como atenuadores da sobrecarga, enfraquecem a energia da 

força expulsiva, valência negativa). Mantém-se, assim, o status da dinâmica ante as tensões 

no cuidado (vide figura 8.3 [p. 169]), uma das expressões da sobrecarga familiar (força 

expulsiva, valência negativa).  

 Esse empuxo se deve à energia, propriedade da força (Lewin, 1975; Ribeiro [s.d]) 

que, no caso, como um precipitado do composto subjetivo (ética familiar + dilemas), é 

correspondentemente “forte” e positiva, devido à maior intensidade da ética familiar e a 

fragilização da força dos dilemas ante a ética. Aplicada essa força “forte”, de valência 

positiva, às tensões no cuidado (valência negativa), há um minus que redunda numa 

modalidade contínua do vínculo entre família e portador de transtorno mental. Aqui a 

mudança do estado do sistema familiar é ocasionada pela dualidade crise-não crise.     

 Porém, quando a ética do amor familiar é “fraca” ou se fragiliza ante as tensões no 

cuidado (força expulsiva, valência negativa) o empuxo se dirige à superlativização da doença 

como crise permanente e à evocação das representações negativas do doente mental (forças 

expulsivas, valências negativas). Esse empuxo resulta da energia fraca da ética e da energia 

mais forte dos dilemas, ocasionando um precipitado negativo do composto subjetivo.  

 O precipitado, ou seja, a força “forte”, de valência negativa, ao atuar sobre o ponto de 

aplicação (Lewin, 1975; Ribeiro, [s.d]), qual seja, as tensões no cuidado (valência negativa), 

opera um plus que redunda em modalidade descontínua do vínculo entre família e portador de 

transtorno mental, dispondo a família à internação temporária ou permanente do mesmo. 
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Aqui a mudança do estado do sistema familiar não se situa na dualidade crise-não crise e, 

sim, na resolução do dilema “interna ou não interna o doente”.  

 Tem-se assim, duas modalidades de convívio que a totalidade e a não-somatividade 

pode produzir ao permear a relação entre ética do amor familiar e dilemas: uma é a 

modalidade contínua, na qual o portador se mantém junto à família e a outra é a modalidade 

descontínua, na qual um dilema relacionado ao lugar do doente mental se enuncia no discurso 

familiar e que pode resultar na sua internação.  

A figura 9.4 delinea as relações entre a ética do amor familiar, os dilemas, os 

“precipitados” e as resultantes dos embates entre as forças.                                                                                                            
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Figura 9.4 – A ética do amor familiar, os dilemas, “precipitados” e resultantes 
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entre portador e seus familiares. Será na modalidade descontínua de convívio que o dilema 

internação ou não-internação vigorará e se utilizará dos argumentos de resolução da crise e / 

ou dos modos de fala na direção do internamento ou não do doente mental. 

  

9.2   Nexos entre família, políticas públicas de saúde mental e dinâmicas familiares 

  

Aqui um corte se faz necessário para introduzir outras componentes na discussão. Até 

o momento realizou-se algo similar a uma “anatomia das moções” intrínsecas às famílias. 

Entretanto, conforme a proposição deste estudo, a dimensão mais ampla do contexto da 

Reforma Psquiátrica, extrínseco à família, precisa também ser considerado. O que foi 

discutido em “8.8  Relação com a internação do doente mental” mostra somente a internação 

psiquiátrica como um dispositivo que serve às finalidades homeostáticas do grupo familiar. 

 O “outro lado” da moeda também se adentra no jogo de forças, ou seja, a atuação das 

instituições públicas, que têm por programa articulado à Reforma Psiquiátrica a 

responsabilização dos cuidados do doente mental pela família (Gonçalves & Sena, 2001; 

Melman, 2001; Machado, Manso & Santos, 2005; Rosa, 2008). Esse caráter extrínseco à 

família de uma força aglutinadora é importante ser considerado, porque a ele são adicionados 

os dispositivos territoriais de suporte à família (CAPS, NAPS etc, formando a rede matricial). 

 Como reação a este processo de transferência do cuidado com o louco, as famílias 

entrevistadas neste estudo demonstraram nas suas falas que tais dispositivos da saúde pública 

ou não funcionam a contento ou não existem nas proximidades das localidades onde a família 

reside. Esse é um aspecto deficitário apresentado até o momento pelos serviços substitutivos 

(Melman, 2001; Dimenstein, 2006; Rosa, 2008).  



 218 

 No caso de Darlene, mãe de Milena, ela asseverou buscar os serviços do CAPS do seu 

bairro e informou que não encontrava médico para acompanhar a filha, somente a medicação. 

Joselina, mãe de Abilio e Adroaldo, disse que o CAPS mais próximo fica em um bairro que 

exige deslocamento de ônibus em relação ao bairro onde ela e seus filhos vivem: como 

conduzir em um ônibus a um ou ambos quando estão com condutas alteradas? Os pais de 

Pablo afirmaram não conhecer serviços substitutivos próximos ao lugar onde residem. Toda 

vez que tiveram que levar Pablo a algum serviço de saúde mental pública (entenda-se os 

hospitais psiquiátricos que atendem pelo SUS, mormente o Hospital Juliano Moreira), 

levaram-no com táxi, o que, obviamente, é um pesado ônus para uma família de baixa renda. 

No discurso de Hilda, mãe de Clóvis e Joelson, os serviços substitutivos parecem não existir. 

Idem para os familiares de Gilda (Helena, madrasta e Noêmia, irmã) e Jacira (Alba, irmã, 

Gilson, irmão e Cássia, prima). O recurso à contenção da crise e o fornecimento de 

medicação são basicamente centrados no Hospital Juliano Moreira. 

 Mesmo na recorrência aos serviços públicos de saúde mental, tem-se a considerar 

dificuldades de deslocamento do doente até esses serviços. Uma dificuldade é a sua agitação 

intensa e agressividade, dificultando a circulação pelas vias públicas. Outras: a quase 

impossibilidade de deslocamento por conduções coletivas (falta de dinheiro para pagar as 

passagens, distâncias entre o domicílio e o ponto de ônibus) e a localização difícil do 

domicílio (como conduzir um doente mental em agitação por uma encosta abaixo ou acima?). 

São aspectos que fazem parte da realidade das famílias pobres de uma metrópole como 

Salvador. A solução do deslocamento se dá muitas vezes por carros de polícia ou pela 

SAMU, segundo os relatos dos familiares, quando, obviamente, é possível o acesso ao local.     

 Tem-se, então outro embate: a idealização da família como locus do cuidado pelos 

dispositivos públicos de atenção à saúde mental e a realidade das mesmas que reflete um 

despreparo para lidar e manejar com a doença e o doente (Gonçalves & Sena, 2001; Melman, 
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2001; Pereira & Pereira Jr., 2003). Ou seja, o choque entre as políticas públicas de saúde 

mental e as possibilidades da família em manejar a doença interagem com as forças 

intrínsecas às famílias, aqui já discutidos. Segue uma esquematização da relação essas 

políticas e a responsabilização familiar.   

  

        

 

 

 

 

 

 

Figura 9.5 – Políticas públicas de saúde mental e responsabilização familiar: rede de forças 

  instrínsecas e extrínsecas à família e produção de dicotomias 

 Observe-se pela figura 9.5 acima que há uma dicotomia entre a idealização da família 

e a realidade vivida pela mesma, provocando uma derivação das forças aglutinadoras 

extrínsecas (responsabilização e dispositivos de suporte), tornando-as auxiliares de 

intensificação da energia das forças expulsivas, aumentando a probabilidade de internação 

psiquiátrica do doente mental. Ou seja, as forças extrínsecas à família que visam o reforço da 

reintegração do doente mental à sua família, acabam reforçando motivações para a sua saída 

em direção à internação hospitalar, o que se constitui numa contradição do processo, 

considerado por Gonçalves &e Sena (2001) como uma conjuntura perversa.   
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 Ainda pelo que foi discutido acima e representado na figura 9.5, pode-se constatar as 

oposições que se apresentam no contexto da Reforma Psiquiátrica a partir da realidade das 

famílias aqui entrevistadas: 

1. Idealização da família como locus de cuidados versus possível internação 

psiquiátrica do doente; 

2. Responsabilização da família versus dificuldades de manejo da doença e 

do doente; 

3. Dispositivos territoriais idealizados de suporte às famílias versus 

deficiências nos dispositivos de atenção à saúde mental; 

 Estas oposições ou dicotomias se imiscuem na vida familiar, fazem parte da 

subjetividade constituída na mesma e são um cenário de fundo para as tantas dicotomias aqui 

abordadas no que foi chamado de “anatomia das moções” familiares.       

  

9.3   Sintetizando num modelo integrador os achados deste estudo 

 

Uma formulação mais ampla que envolva o vínculo entre portador e família nas 

dinâmicas familiares, pode ser proposta a partir dos achados deste estudo, condensando as 

angulações do que aqui foi posto em discussão. Tal formulação propõe que nas interações 

afetivas das dinâmicas familiares há uma concomitância de diversos registros que perpassam 

a subjetividade familiar: 

• o que se processa no registro da objetividade do cotidiano advinda do “problema 

parente louco”, orientado pelas propriedades da homeostase e eqüifinalidade; 
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• o que se processa no registro dos valores através do confronto ética do amor 

familiar versus dilemas, orientado pela propriedade sistêmica da totalidade e 

não-somatividade; 

• o que se processa no registro dos afetos através das contraposições entre forças 

expulsivas e aglutinadoras como precipitados do confronto entre a ética do amor 

familiar e os dilemas; 

• o que se processa no registro do manejo da doença mental através da 

convivência com o doente na modalidade contínua ou descontínua; 

• o  registro dos mandatos sociais, de onde emanam as interveniências das 

regulações e dispositivos sobre o cuidado com doente mental, a partir dos quais a 

responsabilização da família, pela Reforma Psiquiátrica, é o objetivo principal; 

• finalmente, há o registro da realidade do território onde se processa a cotidiano 

doméstico, açambarcando as condições de moradia, vizinhança e apoio dos 

serviços substitutivos para o doente e a família.      

Esses registros formam vórtices em torno do vínculo no plano subjetivo e, a partir do 

jogo de intensidades desses vórtices, gera-se uma indução às dinâmicas familiares. Faz-se 

aqui, à feição de uma metáfora, uma analogia com os indutores de uma bobina que gera força 

para movimentar os induzidos dos dínamos dos motores elétricos. Esta proposição pode ser 

visualizada na figura 9.6. 
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Figura 9.6 – Vórtices (registros) indutores do vínculo família-portador nas dinâmicas familiares 

 

Como dito acima, o funcionamento dos vórtices ou registros que atuam na 

subjetividade familiar são indutores das dinâmicas aqui estudadas, sendo articuladas às 
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diversos modelos traçados ao longo dos capítulos que enfocam os resultados da pesquisa. A 

figura 9.7, assim, representa uma síntese das causações das dinâmicas, das interações afetivas 

nela presentes, das interações entre forças internas à família e as forças externas à ela e os 

discursos e decisões que advêm dessas interações.  

 

 

 

registro do 
manejo da 
doença mental 
vaores 

registro dos 
valores 

registro dos 
mandatos 
sociais 

registro da 
objetividade 
do cotidiano 

registro dos 
afetos 

portador de 
transtorno mental 

família 

registro da 
realidade do 
território 



 223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 9.7 – Modelo integrativo dos achados mais pregnantes do problema do estudo 

Enfeixando este ponto da discussão é importante ressaltar a complexidade dos 

vínculos e da dinâmica familiar, ao se observar as componentes da figura 9.7. Constata-se 

que o dilema internação versus não-internação resolve-se, pelo menos entre as famílias 

participantes deste estudo, de forma precária e à custa do estabelecimento de uma lógica 

discursiva (através de argumentos ou modos) que deve necessariamente superar a intensidade 

da ética do amor familiar.  
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Numa síntese extremamente simplificadora, pode-se afirmar que o dilema da 

internação versus não-internação destinará um lugar ao doente mental a partir da lógica 

discursiva que se produz ante os sentimentos éticos gerados pelo amor familiar. Esta 

destinação nunca é fácil, na permanência no lar e mesmo nas condições de ruptura do vínculo 

(abrigamento na instituição) determinadas pelo mais básico dos instintos, o instinto de 

sobrevivência, aqui traduzido pelo modo de fala “ou nós ou o doente”. As palavras abaixo, 

referidas a um dos doentes mentais abrigados, podem demonstrar o que está em jogo nas 

sutilezas dos afetos familiares, com suas ambivalências e contradições: 

E eu gostaria de acrescentar que se Deus me der ainda o espaço... Eu não tenho condições de 

ter ele aqui... Mas se derem o espaço... Que eu posso ter ele morar junto ai... Num lugar que não 

seja acidentado... Que ele possa... O senhor conhece lá o Juliano Moreira... Ele tem o espaço lá:  

quer andar? Vai prá lá ... Vai prá cá... Vai prá onde ele quer... E aqui ele não tem espaço... 

(Idevaldo, pai de Pablo) 

 O querer de Idevaldo de que Pablo “esteja aqui, se Deus ou alguém der o espaço”, é 

acompanhado a um só tempo de “ele tem espaço lá” e “aqui ele não tem espaço”. Este estudo 

buscou abordar o cerne dessa lógica, porém, fica a certeza de que no cerne dessa lógica, está 

o desejo, e este, segundo a visão arguta da Psicanálise, é inapreensível na sua totalidade, 

deixando em falta de quem dele se abeira.  

Isso também se sucedeu ao pesquisador abeirar-se do desejo daqueles que 

participaram deste estudo: ficou em falta e com a convicção de que tudo o que sistematizou e 

apreendeu são aproximações das verdades de cada sujeito a partir das interpretações do que 

cada qual falou. Tentou-se cercar o objeto do estudo, nunca a sua apreensão absoluta e 

completa, por se tratar de um objeto situado na dimensão da subjetividade humana.  
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___________________________________________________________________________ 

10 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Finalizando  este estudo , seguem-se discussões que englobam a revisão de literatura e 

os achados e a validação dos pressupostos que guiaram-no. Também é apresentada uma 

síntese das construções aqui efetivadas e, por conseqüência, as lacunas que surgiram 

apontando novas possibilidades de desenvolvimentos futuros.      

 

10.1   Encontros e desencontros com a revisão de literatura 

 

Entre os achados deste estudo e a revisão de literatura aqui empreendida há 

convergência, mas, também, diferenças que merecem discussão. 

De início, tem-se a ratificação de que a loucura continua tendo representações 

demonológicas próprias à Idade Média, conforme retrata Pessoti (1994) ao referir-se à 

publicação do Malleus Maleficarum  onde se condensa a loucura na manifestação demoníaca. 

Este tipo de representação, aqui deslocada para o significante bestialização do louco, aparece 
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com regularidade nas atribuições de origem das crises e manifestações de violência em 

fragmentos de fala tais como “... ela parecia um bicho, um vampiro...” (Alba, irmã de Jacira). 

Ou em falas que se acredita num “encosto” de entidades malignas (como Mário,  primo de 

Abilio e Adroaldo ou os pais de Pablo que o levaram até a presença de um pastor evangélico 

para afastar a “ruindade” dele, aliás, diga-se, em vão).  

A recorrência ao candomblé e às pessoas que lidam com manifestações espirituais 

para “afastar o mal” (os pais de Abilio e Adroaldo, a mãe de Milena etc) mostra a 

perseveração da representação demoníaca da loucura do Malleus. 

A persistência dessa forma de representar o louco pode ser atribuída às fortes raízes 

históricas do discurso sobre a loucura que ainda não foi superada com as novas abordagens 

antimanicomiais nascidas em Gorízia, Itália. Observe-se que esta perseveração de um olhar 

negativo sobre o louco se alimenta do individualismo e da fomentação capitalista da 

produção e exploração do trabalho.  

Desde que, conforme Foucault (2007), a cidadania corresponde à possibilidade de 

produzir bens para a sociedade, os que se marginalizam no processo tendem a ficar alienados 

não ao capital, mas à retórica da “oportunidade igual para todos”. Trata-se, obviamente, de 

uma retórica excludente, já que propõe uma sociedade pautada pela competência e pela livre-

iniciativa, habilidades pouco plausíveis no louco. 

O hospício enquanto locus preferencial para a doença mental ainda permanece, 

embora os esforços da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial na busca da extinção 

dos leitos manicomiais. Representações de mistura entre transgressvidade, marginalidade e 

loucura se misturam no imaginário de muitos familiares, atribuindo ao hospital uma condição 

paradoxal: a um só tempo em que carrega tantos males e ameaças ao parente portador de 

transtorno mental, é um lugar onde o tratamento se mostra eficaz, para reeducar, diga-se, 

normalizar, o doente.  
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O Hospital retratado na narrativa histórica clássica de Foucault (2007) permanece 

vivo e com configurações similares em termos de contingentes e dinâmicas no imaginário das 

pessoas: Cássia, prima de Jacira, mostrou-se horrorizada com o beijo na boca entre esta e 

outra interna, caráter transgressivo e ameaçador para a saúde de Jacira, ao ver de Cássia.; 

Darlene diz que sua filha Milena estava “passando na mão de todos”, informação dada por 

seguranças, dando conta da imagem de promiscuidade que persevera na sua mente.  

Por outra via, a crença popular de que o hospital é um dispositivo segregador e exerce 

domínio sobre o louco (Castel , 1978), é motivo de produção de argumentos para resolver a 

crise (onde se visa o domínio sobre o corpo do doente agitado) e para a produção de modos 

de fala tais como “lá é melhor para ele/ela” (onde se infere o caráter discriminatório do 

discurso). 

A subsistência do privilegiamento do hospital como referência de tratamento da 

loucura, parece remeter a uma insistência do imaginário do higienismo instaurado no Brasil 

em fins do século XIX, cuja promessa de gestão e produção de normas de saúde atende às 

necessidades do imaginário popular, conforme Birman (1978). Adicione-se a isso que o 

projeto de abordagem da doença mental no modelo não-asilar proposta pela Reforma 

Psquiátrica, ainda é deficitária e dispositivos tais como a Rede Matricial com seus programas 

de acompanhamento terapêutico nos domicílios ainda não suplantam a assistência que o 

modelo asilar oferece (Dimenstein, 2006).   

Esse déficit dos dispositivos da atenção em saúde mental, substitutivos ao modelo 

asilar, com a lógica da intensificação de cuidados (Mota & Oliveira, [s.d]; Melman, 2001), 

remete a outro ponto importante da revisão de literatura: a situação da Reforma Psiquiátrica 

no Brasil na atualidade.  

Dificuldades retratadas por Dimenstein (2006) em arregimentar trabalhadores para a 

saúde mental podem ser indícios de que a “máquina” dos serviços substitutivos não 
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“engrena” ou “engrena” em marcha mais lenta do que a devida, tendo em vista a enorme 

demanda de tais serviços. Dados do SUS indicam que a Bahia, quarto estado mais populoso 

do Brasil, com 14.500 mil habitantes ocupa um lugar de atraso nos indicadores de atenção à 

saúde mental, com um indicador de 0,64 CAPS / 100 mil habitantes (Brasil/Ministério da 

Saúde, 2009).  

A posição baiana fica atrás de Estados menos populosos e com economias menos 

pujantes que a sua. Exemplos disso são a Paraíba, com índice de 1,06 e Sergipe, com índice 

de 1,00 muito embora a série histórica da Bahia mostre um crescimento considerável na 

atenção à saúde mental entre 2002 e 2009, saindo de um índice de 0,08 para o atual referido 

acima (Brasil/Ministério da Saúde, 2009).  

Por outro lado, a oferta de leitos psiquiátricos oferecidos pelo SUS é reduzida, 888 

leitos distribuídos em sete hospitais. Se isso serve ao processo de desospitalização, não há 

contrapartida para tanto, o que deveria ser mostrada pelos indicadores de CAPS / 100.000 

habitantes. Conclui-se que a condição das propostas da Reforma Psiquiática na Bahia é 

precária e que as famílias que necessitam de serviços substitutivos não encontram o anteparo 

desses na assistência ao doente mental. Assim, o recurso à hospitalização torna-se necessária 

e o modelo manicomial ainda encontra adubo no imaginário popular.  

O contexto baiano não difere da maioria dos estados brasileiros: a oferta de leitos 

psiquiátricos do SUS por ano decresceu de 51.393 em 2002 para 35.436 em 2009, um 

decréscimo da ordem de 32% aproximadamente, que não é diretamente proporcional à oferta 

dos serviços substitutivos tais como CAPS e Serviços Residenciais Terapêuticos. Estes 

tiveram um crescimento mais que significativo em números absolutos: de 85 em 2002 para 

533 em 2009, representando um crescimento de algo na casa dos 610%. Porém, quando se 

olha a média de habitante por residência a proporção fica em torno de 4,2 habitantes por 

residência.  
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Mas, quais as condições objetivas destas residências? 4,2 habitantes não representam 

um número considerável de pessoas por habitação o que pode incidir em fatores de estresse 

na convivência e disparadores de crises?  

Efetivamente, há ainda muitas questões a serem dirimidas quanto à atenção em saúde 

mental. Por exemplo: segundo as palavras de Darlene, mãe de Milena, a presença do médico 

no CAPS do seu bairro é para ela inexistente quando se faz necessária a assistência à sua 

filha. Serviços substitutivos não entram na ordem do dia das famílias entrevistadas quando se 

trata de encaminhamento. A referência é o Hospital Juliano Moreira e outros, referências 

correspondentes no imaginário familiar a “manicômio”. 

Discutindo agora os aspectos abordados no capítulo 4 “As dinâmicas familiares 

orientadas ao cuidado com o doente mental no contexto da Reforma Psiquiátrica”, verificou-

se a convergência entre os achados deste estudo e a literatura, quanto ao gênero de quem 

cuida: o cuidado é essencialmente feminino, conforme Gonçalves e Sena (2001), Rosa (2008) 

etc. Nas famílias participantes a “voz” da mulher protagonizou a narrativa da vida doméstica 

na relaçãocom o portador de transtorno mental. 

Ainda no âmbito do cuidado, o uso a internação para defender a família dos fantasmas 

da loucura, conforme Birman (1978) relacionado-a à eficácia da Psiquiatria Moral,  também 

apareceram, porém, somente nas famílias com predominância das forças expulsivas (“Família 

de Pablo”, “Família de Clóvis e Joelson” e “Família e Gilda”). Nas outras famílias a crença 

no “poder” da internação se dá pela via do controle das crises mais violentas e a capacidade 

de absorver os impactos da doença no convívio doméstico integra o doente no cotidiano. 

As significações de cuidado nas famílias estão repassadas de sentimentos 

humanísticos e altruísticos, como Watson (2007) propõe: a dor de ver filhos internados 

aparece constantemente nas falas dos entrevistados. A preocupação foi o afeto que enodou 

componentes afetivas expulsivas e aglutinadoras do laço. Porém, em muitas situações, foi 
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observado nas famílias que, devido às vicissitudes do seu cotidiano e à necessidade de tornar 

a presença do portador o menos impactante possível, o fazer com no cuidar, que implica 

numa relação de alteridade, é sobrepujado pelo fazer por. Este implica em dar suporte às 

necessidades sem que a pessoa cuidada represente outro com quem se compartilha 

experiências (Fukumitsu, Cavalcante & Borges, 2009).  

Preocupações, medos, incômodo e impaciência são componentes dos afetos 

ambivalentes nas famílias observadas, convergindo para os achados de Severo et al. (2007). 

Não foi observado “sucesso” no cuidado com o doente mental conforme esta autora, entre as 

famílias participantes. Os modos de cuidar não se pautam em relações amorosas e pacientes, 

muito embora haja demonstrações, em quase todas as falas, de uma aceitação resignada da 

doença (“Deus é quem sabe!”, “minha provação”, “é uma cruz”, “Deus colocou a gente em 

prova”). O recurso à medicalização para “acalmar” o paciente no domicílio é o mais 

utilizado, o que converge com os estudos de Severo et al. (2007).  

Finalmente, ainda dentro da dimensão dos significados do cuidar, “docinhos e 

gororoba”, cigarros etc, são expressões que demonstram apreço e acolhimento ao doente, o 

que ratifica significações similares entre os hospedeiros franceses de Aynai-Le-Château, 

relatados por Jodelet (2005). 

A idealização da família como locus de cuidados do doente mental foi percebida em 

muitas falas e, a concomitante sobrecarga dos cuidados também se efetivou, conforme 

Gonçalves e Sena (2001), Melman (2001), Pereira e Pereira Jr. (2003), Machado, Manso e 

Santos (2005), Severo et al. (2007), Vecchia e Martins (2006), Rosa (2008). A relação entre 

idealização e sobrecarga se defronta com a ineficiência dos serviços substitutivos e resulta 

num cuidado restrito a atendimento de necessidades básicas do doente, medicalização e, em 

situações incontroláveis, a internação.  
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No âmbito dos impactos produzidos pela doença mental na família, a normalização 

dos sintomas foi encontrada, tal como na literatura, muito embora a questão da 

estigmatização, vinculada à busca de normalização não comparecesse nos discursos intra-

familiares (Melman, 2001; Rosa, 2008; Severo et al., 2007). As famílias demonstraram 

reações à estigmatização advinda do meio em que vivem, reações essas de indignação, 

buscando preservar o doente:   

... É vem o pai do doido ali... É vem o pai do doido... “Quer cachaça?”... Dia de sábado dá 

cachaça a ele... Vai, enchem um copo de cachaça e ele... Pronto! Fica... Não dou cachaça! Às vezes 

eu digo: “Ô rapaz!... mas você eu conheço... vi você nascer... você sabe que os meninos é doente, 

toma injeção, toma remédio, você dando cachaça aos meninos!... Aí, piu!, cala a boca. Aí eu pago 

a xingar, pago a xingar... (Alcides, pai de Abilio e Adroaldo) 

O efeito de contágio, ou seja, a transmissão da doença por contato direto com o doente 

ou objetos utilizados por ele não foi observado em nenhuma das famílias entrevistadas, seja 

nos hábitos familiares, seja nas falas obtidas. Esse efeito de contágio, muito presente no 

imaginário popular, mormente nas camadas mais desinformadas da população, conforme 

Jodelet (2005) e Rosa (2008), parece estar sendo vencido pelo próprio discurso do saber 

médico. Familiares referem-se a explicações sobre a “sufrenia” (esquizofrenia) e “doença da 

cabeça dele/dela”, “é coisa da cabeça, não pega, não”. 

Não foram encontrados indícios de atribuição de responsabilidade da doença em 

função da ineficiência do suporte às famílias, conforme apontado por Melman (2001). As 

famílias ressaltam sempre o papel do Hospital Juliano Moreira no tratamento e 

suportabilidade da doença, principalmente nas crises. Esse resultado pode estar enviesado 

pela transferência entre famílias e hospital, ocasionando divergências com a proposição de 

Melman (2001), que poderiam não ocorrer com participantes usuários de outros hospitais ou 

dos CAPS.  
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A infantilização do doente foi encontrada em algumas situações, convergindo com 

Rosa (2008). O uso de “parece uma criança para mim” por Cássia e Alba, ambas ligadas a 

Jacira e o emprego de “tapiação” para atenuar a conduta ameaçadora da mesma, parece 

indicar algo neste sentido. Pablo também é visto por seus pais (Idevaldo e Adilsa) como um 

“menino” que ao abaixar o calção para os outros, “parece criança” que não sabe o que faz. 

Cotejo com outros estudos da literatura relacionados à interferência do surgimento da  

doença mental na família, conforme Rosa (2008) aborda não foi possível. Os doentes mentais 

parentes das famílias participantes do estudo sempre estiveram em posição de dependência 

econômica da família: a média de irrupção dos transtornos mentais se deu entre os 18 e 24 

anos, idade em que a pessoa ingressa no mercado de trabalho e começa a participar na renda 

familiar.  

Não foi relatado que os doentes mentais tivessem participação ativa na economia 

familiar antes do primeiro evento sinalizador da loucura, como poderia se dar, já que, entre 

famílias de baixa renda, o comparecimento dos filhos na renda familiar se dá de forma muito 

antecipada, com o ingresso de adolescentes e mesmo pré-adolescentes no mercado informal 

de trabalho.  

A crise, como geradora de questões tais como fracasso dos esforços de educação e 

assistência ao filho/filha, incapacidade de cuidar etc., não apareceu nas falas obtidas por este 

estudo, ênfase encontrada nos achados de Melman. A família se reconhece em dificuldades 

de controlar as crises, mas não se atribuem fracasso ante a impossibilidade. A tônica 

encontrada é a da dificuldade da doença por si mesma. Um outro ponto que diferencia este 

estudo do que é propalado pela literatura: a ferida narcísica (Melman, 2001).  

Se à ferida narcísica corresponde um sentimento de vergonha pela ocorrência da 

loucura na família, este sentimento não foi expresso nas entrevistas. Mesmo no caso de 

embaraços tais como os promovidos pelos filhos de Alcides e Joselina, quebrando vidros de 



 233 

carros e ocasionando prejuízos sociais e materiais, ambos afirmam que não se envergonham 

dos filhos.  

Situações de contenção extrema tais como o gradeamento foram encontradas, 

confirmando achados de Rosa (2008) neste sentido, quando a mesma referencia 

acorrentamento ou aprisionamento domiciliar em quarto. Os casos de Milena e Jacira 

confirmam isso. A hipervigilância, também apontada por Rosa, está presente em quase todas 

as famílias tendo por base a ameaça. Simbiose (Rosa, 2008) como motivadora de 

hipervigilância não foi constatada. 

Encerrando este cotejo com a revisão de literatura, foram encontradas as 

representações de bestialidade, mas não no plano semântico encontrado por Jodelet (2005) 

entre os hospedeiros de Aynai. Para estes a bestialidade implica numa significação de uma 

animalidade típica de primarismo emocional e intelectual. Nos achados deste estudo, porém,  

bestialidade é uma derivação da representação demoníaca, na qual, a besta é o mal, não a 

animalidade de per si. As palavras de Alba descrevendo o semblante de Jacira, sua irmã, ao 

atacar a sobrinha, filha de Alba, são paradigmáticas neste sentido: “ela parecia um bicho, um 

animal, um vampiro parecido com os do filme...” Vampiro, sabe-se, é uma das representações 

do demônio...  

Por outro lado há um encontro entre este estudo e os de Jodelet (2005) no que tange 

ao horror à cena de crise, onde o absurdo da doença mental se mostra mais claramente. Em 

todas as falas, crise é um termo pregnante, não só pelo pavor que o fenômeno representa, 

como pelo fato de que nela a humanidade do doente está em jogo, assim como a manutenção 

dos vínculos. A crise, como já bastantemente abordado neste estudo é, junto à ambivalência 

afetiva, a coluna mestra, o eixo em torno do qual se dá de forma mais pungente a 

precarização do vinculo entre doente mental e sua família. 
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10.2   Os achados e os pressupostos do estudo 

  

Entre os achados e os pressupostos deste estudo houve constatações e apenas uma 

diferença. 

Pressuposto 1: 

As famílias com portadores de transtorno mental são perpassadas de forma mais 

acentuada pelas ambivalências afetivas devido ao fato de que a doença coloca em 

questão a consistência do vínculo entre portador e familiares.  

Indiscutivelmente esse pressuposto carrega o cerne deste trabalho. Esse pressuposto, 

abordando o tema das ambivalências afetivas, não é encontradiço na revisão de literatura. Ele 

foi construído a partir de um referencial psicanalítico do autor do estudo e, como aporte 

teórico, funcionou também como uma guia na observação participante. Nas entrevistas, a 

ambivalência afetiva apareceu espontaneamente, sem questões pré-formuladas que 

emulassem o seu aparecimento nas falas.  

Constatou-se que efetivamente a doença mental acentua o amódio, termo lacaniano 

dado à ambivalência dos afetos, detectado por Freud no estudo do complexo edipiano como 

uma moção afetiva da criança para com o genitor do sexo oposto. O amódio acentuado 

preside as relações entre os familiares e o doente e interfere nos vínculos de tal sorte que, em 

algumas das situações, leva-os ao rompimento.     

Pressuposto 2 

Apresentam-se nas famílias de portadores de transtorno mental as representações 

clássicas da loucura ao mesmo tempo em que, movimentos como a Reforma 

Psiquiátrica e a Luta Antimanicomial tentam dirimi-las. 
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Este pressuposto prescinde de maiores comentários dado que na seção anterior (vide 

“10.1   Encontros e desencontros com a revisão de literatura” [p. 225]) os achados quanto às 

representações da loucura nas famílias participantes em acordo com a revisão de literatura foi 

confirmado.  

Pressuposto 3 

A doença mental é um fator de discriminação não somente social como também 

familiar, estabelecendo o dilema inclusão/exclusão do portador de transtorno mental. 

 Este pressuposto foi confirmado em parte. Efetivamente persiste uma discriminação 

social caracterizada pelas reações da vizinhança da família com relação à presença do louco 

no domicílio. As famílias não demonstraram indícios discriminatórios perceptíveis ao 

pesquisador.  

Quanto ao dilema inclusão/exclusão, este se dá ainda no campo das retóricas 

institucionais. As famílias não demonstraram estar afetadas por este tema de ampla ordem 

sócio-política. Talvez por convergirem esforços para manejar a doença e o doente no 

convívio doméstico de forma suportável e por estarem preocupados preponderantemente com 

a sustentabilidade dos vínculos, as questões da inclusão / exclusão social do louco não 

apareceram nos discursos familiares, seja como uma reflexão, seja como uma demanda.  

Com isso não se está querendo afirmar que as famílias não sejam perpassadas por tais 

questões, porém, o alcance do estudo e do seu objeto não as detectou em falas espontâneas, 

fato que poderia ter ocorrido em outras circunstâncias e com outras condutas metodológicas. 

Pressuposto 4 

O recurso à internação ainda se constitui em uma forte demanda aos serviços que o 

Estado pode oferecer, muito embora as políticas de desinstitucionalização vigentes no 

Brasil desde a década de 1990. 
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 Este pressuposto é absolutamente verdadeiro. A crença na hospitalização como um 

recurso à solução da crise, em alguns casos, como lugar de abrigamento do doente mental foi 

um achado entre as famílias bastante discutido neste trabalho e está em pleno acordo com a 

revisão de literatura. 

Pressuposto 5 

A família idealizada pelos serviços de saúde e seus profissionais como locus de 

tratamento do portador de transtorno mental vive inúmeras dificuldades que tal 

situação acarreta, incluído aí o desconhecimento da doença e os apoios necessários 

para tanto, que não são fornecidos eficazmente pelos serviços substitutivos. 

Mais um pressuposto baseado na revisão de literatura que foi confirmado pelos 

achados deste estudo. Prescinde de maiores discussões dado que considerações sobre o 

assunto foram discutidas em  “10.1   Encontros e desencontros com a revisão de literatura” 

(vide p.225). 

Pressuposto 6 

A família do portador de transtorno mental tem, ainda, na hospitalização psiquiátrica, 

o suporte multidimensional para tornar aceitável a convivência com o mesmo. 

 Também prescinde de maiores discussões já que este pressuposto, advindo da revisão 

de literatura foi confirmado pelos achados deste estudo e aqui foi amplamente discutido. 

 Ao finalizar este capítulo, pode-se notar que as pesquisas em torno do tema relação 

família-doente mental seguem um caminho de convergência tendo por pauta a construção de 

pressupostos que se confirmam. Essa convergência mostra que há uma gama de problemas na 

relação articulada às políticas públicas que se repetem, demonstrando, por sua vez, caminhos 

e possibilidade de soluções para que ocorra o fim do modelo manicomial.  
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 Se há convergências entre este estudo e outros que se processaram em torno da 

relação família-doente mental, isso não significa que aqui se repetiu uma linha de estudos já 

encetados. Em verdade, a originalidade deste estudo está na sua busca de sistematização dos 

jogos de forças antinômicas e suas resultantes, na sua tentativa de construção de modelos 

sobre a subjetividade familiar e as correlações afetivas que nela se processam, envolvendo as 

decisões sobre o cuidado do doente mental. Está no seu esforço em organizar a lógica das 

decisões sobre os destinos do doente mental até as suas últimas conseqüências, tendo como 

protagonistas os familiares e como dados fundantes das construções as falas, seus 

significados, suas reticências, suas ambigüidades, insinuações e afirmativas, seus ditos, semi-

ditos e não-ditos. 

 Espera-se que as construções aqui efetuadas ajudem na ampliação das reflexões sobre 

os dramas da responsabilização familiar no cuidado do doente mental, apoiando a Reforma 

Psiquiátrica e a Luta Antimanicomial a estabelecerem políticas e dispositivos que reflitam a 

singularidade das famílias e atendam com mais qualidade as suas demandas. Quiçá, isso 

possa ser realizado a partir das hipóteses surgidas como produtos deste estudo, quais sejam, a 

“anatomia das moções” e os nexos entre as emanações da Reforma Psiquiátrica e a realidade 

do cotidiano doméstico das famílias de baixa renda que recorrem aos serviços de atenção em 

saúde mental. 

 

10.3   Síntese dos achados e construções do estudo 

 

À guisa de uma síntese, seguem-se os pontos considerados principais pelo autor. 

Obviamente que o caráter deste estudo, que trata de dinâmicas familiares apresentou 

resultados cuja generalização teve por objetivo estruturar modelos conceituais que são 
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essencialmente mutáveis, pois, esta é a essência da dinâmica: o seu movimento de passagens 

de uma a outro estado.  

 A busca de esquematizar não implicou, em nenhum momento, a tentativa de 

estabelecer “universais”, tão comuns em estudos desta natureza, nem de fixar as experiências 

familiares em moldes axiomáticos. Implicou, sim, em estabelecer os aspectos menos 

variantes e mais pregnantes entre as diversas realidades familiares, sendo um ponto de partida 

para a compreensão das singularidades de cada uma delas.  

Em comparação a outros estudos sobre o tema da relação família-doente mental, este 

estudo buscou mostrar um diferencial através da constante construção de modelos hipotéticos 

sobre as componentes das “nuvens de moções” e os nexos entre a responsabilização familiar 

e as políticas de saúde mental da Reforma Psiquiátrica. Partiu-se da resolução de dilemas 

suscitados pelos afetos ambivalentes que se apresentam no vínculo entre o louco e sua família 

e a incidência da crise psicótica. Na literatura disponível acessada pelo pesquisador tais 

abordagens não surgem, muito embora haja aproximações consistentes neste sentido com o 

excelente trabalho de Lucia Rosa (2008) intitulado “Transtorno mental e o cuidado na 

família”, cujo direcionamento foi inspirador para a realização deste estudo.  

Ao olhar e interpretação do pesquisador, o trabalho de Rosa caminha numa linha 

descritiva das vicissitudes no cuidado do doente mental na família correlacionado-as às 

vicissitudes dos serviços de saúde mental do seu Estado, o Piauí, mais localizadamente em 

Teresina, a capital, enfatizando os aspectos sócio-políticos. Este trabalho, a partir da realidade 

de famílias soteropolitanas usuárias do Hospital Juliano Moreira, estabeleceu nos processos 

afetivos e suas contradições o cerne, a substância emanadora dos movimentos subjetivos das 

familias no cuidado, tendo em vista as decisões sobre: a) a continuidade do doente nas 

mesmas; b) a sua internação temporária; c)  o seu abrigamento no hospital. Estas são decisões 

que sofrem interveniências das políticas públicas dimanadas da Reforma Psiquiátrica.  
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 Assim, quanto às peculidaridade das construções hipotéticas deste trabalho a partir 

dos seus achados, pode-se assinalar que: 

- as mais efetivas sobrecargas nos cuidados são de ordem emocional; 

- não há vergonha familiar sobre a incidência da doença mental na família; 

- as famílias, embora guardem representações históricas negativas sobre a loucura 

estão sendo “inundadas” pelo saber médico sobre o caráter e a etiologia da mesma, 

implicando em mudanças ainda muito discretas, porém, substanciais, nas significações do 

fenômeno e nas relações com a doença e o doente; 

- a crise psicótica e a ambivalência dos afetos se interligam na problematização dos 

vínculos entre doente mental e sua família e são o eixo fundante do “problema parente 

louco”; 

- os vínculos apresentam componentes que são concernenetes à prevalência de forças 

expulsivas ou algutinadoras nas dinâmicas familiares. Onde prevalecem as forças 

aglutinadoras as componentes são: deciframento dos sinais da doença; afeto do acolhimento 

doméstico; compreensão racional da doença; atribuição de sentido ao ato do louco; presença 

do louco é desejada entre os familiares; superação do medo das manifestações da doença; os 

afetos negativos são recalcados. Onde prevalecem forças expulsivas as componentes são: 

doença incompreensível; relação aterrorizante; a presença do louco é indesejável; o louco é 

incontrolável; loucura é sinônimo de vagabundagem e descrédito; ligação afetiva fraca; 

soletude do cuidador no cuidado (sem qualque rede de apoio); afeto negativo pouco 

recalcado. Uma componente do vínculo se mosta nas duas prevalências: o afeto de 

preocupação; 

- as dinâmicas familiares mantêm sua relativa estabilidade a partir das propriedades 

sistêmicas de homeostase e eqüifinalidade, o que garante a sua capacidade de experienciar 
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um “estado antes” e um “estado depois” a partir dos problemas causados pelo “problema 

parente louco”. Enodando o funcionamento dessas propriedades na dinâmica, o afeto de 

preocupação; 

- no circuito subjetivo das decisões sobre os destinos do tratamento do louco, 

apresenta-se um imbricamento da ética do amor familiar com dilemas presentes nas tensões 

do cuidado: convívio suportável ou não?; o doente: uma “besta” (no sentido demoníaco) ou 

um ser humano?; agradar ou gradear?; suportar a crise em casa ou internar?; o ambiente 

dele/dela é lá (hospital) ou aqui (famíia)?; ou nós (a família) ou o doente; 

- entre as tensões no cuidado, ética do amor familiar e os dilemas, atuam as 

propriedades sistêmicas da totalidade e da não-somatividade, o que implica na regulação das 

mudanças individuais e coletivas na família a partir da deonça; 

  - o confronto entre a ética do amor familiar e os dilemas citados nas tensões do 

cuidado, precipita as forças expulsivas e agluitnadoras, cujo jogo de intensidades de energias 

de ambas (propriedades da força no campo) gera dois modos de convívio com o doente: 

modo contínuo, quando a resultante entre forças expulsivas e aglutinadoras é em favor desta e 

modo descontínuo, quando a resultante é em favor das forças expulsivas;  

- é no modo descontínuo que se produz na subjetividade familiar o dilema internação 

versus não-internação; 

- além das forças expulsivas e aglutinadoras intrínsecas à dinâmica familiar, incidem 

forças extrínsecas de caráter aglutinador (valência positivas) no vínculo entre doente e 

família, quais sejam: a responsabilização da família pelos cuidados e a oferta de serviços 

substitutivos de atenção à saúde mental. Porém, como não se coadunam com a realidade das 

famílias, essas forças sofrem uma deflexão ou derivação no campo e acabam tendo suas 
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valências invertidas na interação com o campo, ajudando a compor o empuxo à 

expulsividade; 

- as dinâmicas familiares são movimentos gerados a partir da indução de pelos menos 

seis registros que constituem a subjetividade do vínculo entre doente mental e família: 

objetividade do cotidiano, valores, afetos, manejo da doença mental, mandatos sociais, 

realidade do território onde se processa a vida familiar; 

- a relação das famílias com a internação se dá no plano discursivo e no plano das 

utilidades. O primeiro embasa o segundo. Assim, no plano discursivo, argumentos para a 

resolução da crise e modos de fala sobre o louco representam a resolução possível para o 

dilema internação versus não-internação;  

- o modo de fala “ou nós ou o doente” é o que promove a ruptura mais drástica do 

vínculo, sendo o mote fundamental para o abrigamento. Já os argumentos de solução para a 

crise e os outros modos de fala sobre o dente mental tendem a produzir um afastamento 

temporário do mesmo do seio familiar; 

- em todas as situações, como uma manifestação de resiliência da ética humana 

prevalente sobre todas as contingências da relação de cuidado com o doente mental, o afeto 

de preocupação não permite que os vínculos entre este e seus familiares jamais se apaguem 

por completo. 

 

10.4   Outras considerações e novas questões 

 

 As dinâmicas familiares são claramente afetadas pela presença da loucura nos lares: o 

inesperado do ato louco, a tensão sobre o advento da próxima crise, a instabilidade emocional 

causada pela ambivalência afetiva, os prejuízos financeiros constantes. Há , as ameaças da 
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vizinhança que não aceita a presença do doente no território, a falta de apoio dos serviços 

substitutivos em saúde no domicílio como assistência e prevenção dos estados de crise. Todos 

estes fatores de sobrecarga financeira e emocional, no entanto, não levam necessariamante a 

rupturas dos laços com o louco.  

Permanecem como fatores preponderantes, para a maioria das famílias entrevistadas, 

os deveres éticos da família, a adaptação e a naturalização da doença, que promove o desejo 

de sua permanência na família. Rupturas mais drásticas são efetivadas somente quando a 

sobrevivência da estrutura familiar ou de um dos seus membros está em jogo. 

 Durante as entrevistas possíveis “encobrimentos” dos sentimentos ou percepções dos 

familiares sobre o louco e seus efeitos nos vínculos não foram percebidos pelo pesquisador, 

porém, na sua avaliação os conteúdos das respostas de forma maciça apresentam um caráter 

de abertura e franqueza que tornam verazes as construções efetuadas a partir delas. 

 Nas dinâmicas familiares aqui observadas o “hospital” é imprescindível na equação da 

convivência com a loucura, principalmente no que tange ao seu controle em situações 

exasperadoras e como elemento de forte apoio para a subsistência do vínculo família-doente 

mental. 

 Nas dinâmicas familiares a questão da integridade do louco é preponderante pelo fato 

de que a sua inserção no território urbano o coloca muitas vezes em situações de risco. Neste 

ângulo de análise vale destacar como um achado em paralelo as perspectivas de linchamento 

por vizinhos que não aceitam a proximidade do doente, as quais apareceram em pelo menos 

três situações, sendo que, numa delas pode-se dizer que efetivamente ocorreu: o caso da 

“Família de Abilio e Adroaldo” cujo irmão, também doente mental, em plena contenção da 

crise, recebeu uma pancada de pá na cabeça “separando o osso da mente”, conforme a 

narrativa da sua mãe Joselina.  As mesmas perspectivas foram descritas por Darlene, mãe de 

Milena e Hilda, mãe de Clóvis e Joelson. Esse achado em paralelo é muito importante, pois, 
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pode produzir estudos sobre as questões que envolvem a inserção do louco no território onde 

vive com seus familiares.   

 Os contatos realizados com as “famílias” dos doentes mentais, e suas dinâmicas ainda 

demonstraram que: 

- há uma grande variedade de configurações familiares que não correspondem 

necessariamente à imagem do que seja uma “família” nos moldes da tradição burguesa, 

calcada no modelo da família nuclear; 

- a prevalência de cuidadoras e responsáveis pelos doentes mentais é do gênero feminino, 

conforme apontado na revisão de literatura (Gonçalves & Sena, 2001; Rosa, 2008); 

- o espaço exíguo, próprio aos domicílios de baixa renda visitados, pode ser um fator de 

aguçamento das tensões entre familiares e o doente mental e pode atuar como elemento 

iatrogênico no cuidado realizado na família, conforme propõe Miles (1981). 

 Encerrando estas considerações, pode-se dizer que este estudo abre mais campos de 

indagações sobre o tema estudado. Algumas delas: 

- São apenas culturais as diferenças sobre os achados em outros países e os deste estudo 

os aspectos da vergonha pela existência da doença na família, a retração social e outros 

efeitos negativos da existência da loucura na família, relatados em outros trabalhos? 

- Quais os pontos de estrangulamento nos serviços substitutivos que geram a sua 

ineficácia dificultando o atendimento, acolhimento e tratamento da loucura por parte das 

equipes multidisciplinares nas unidades públicas de saúde mental? 

- É possível estabelecer nexos efetivos entre o espaço doméstico e a incidência ou 

agravamento da loucura, como indicado por Miles (1981)? 
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- Há efetivamente, na ocupação do território extramuros hospitalares, uma possibilidade 

de convivência do louco com os outros sem que a sua integridade esteja ameaçada? Essa 

questão implica em outra: quais as muitas formas de violência, diretas e indiretas, cometidas 

contra o louco dentro e fora das paredes hospitalares e familiares?  

- Como pensar na inserção social do louco no seu bairro ou em outros lugares do espaço 

urbano se o seu linchamento é uma possibilidade efetiva de ameaça à sua integridade?                 

   Estas e outras questões são frutos da convivência com as famílias participantes e 

propõe problemas-chave para a filosofia de inserção social do louco na sociedade com a 

promoção da desinstitucionalização. Elas permanecem como um incômodo e uma proposta 

de continuidade de aprofundamento não só do tema aqui abordado como todo o seu complexo 

entorno. 

 Diz o pensamento lacaniano que a falta e o desejo são correlatos, pois, um e outro são 

uma só coisa. Neste estudo, a convicção da falta da completude das construções encetadas, o 

que é próprio à produção do saber, suscita o desejo no pesquisador em continuar a entender a 

complexidade das relações humanas articuladas à loucura. E o que é o Conhecimento, senão a 

continuidade do imperativo de “destrinchar” a complexidade do objeto, na busca de sínteses e 

apreensões, sempre precárias quanto à realidade última do objeto?   
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