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Este artigo objetiva levantar algumas questões na esfera do trabalho, com base 

no desenvolvimento da assistência psiquiátrica em nosso País, que forneçam subsí

dios para discutir os desafios representados pelas novas atribuições dos trabalhado

res em saúde mental, especificamente os de nível médio, com base nas novas 

práticas que vêm sendo implementadas em alguns municípios brasileiros. 

Para isso, é necessário situar historicamente o conceito de loucura, a evolução 

da psiquiatria e o início do trabalho de nível médio na área de saúde mental, bus

cando um pensar crítico sobre a participação desses trabalhadores na perspectiva da 

reforma psiquiátrica, que já vem ocorrendo em nosso País. 

A história da nossa psiquiatria é uma história de asilamento. 

O afastamento do louco do convívio da sociedade se dá em meados do século 

XVII na Europa, devido à ordem burguesa então em construção. Mas nem sempre 

foi assim. 

Na Grécia antiga, o louco é visto como um ser com poderes divinos, como 

oráculo mensageiro dos deuses. Não é necessário banir ou controlar a loucura, já 

que sua presença é útil para compreender as mensagens divinas. Ainda na Idade 

Média, a loucura expressa as forças da natureza e, por isso, é exaltada. 

Em meados do século XVI I , a loucura torna-se o mundo da exclusão. Passa a 
ser vista como o conjunto dos vícios do homem. A relação do homem com o traba
lho sofre mudanças; o novo controle social gera a necessidade de disciplinar, morali
zar. O s que não conseguem participar dessa produção são os desviantes. Nessa 
categoria incluem-se os loucos, os pobres, os inválidos e outros que estivessem fora 
da produção. Para essas pessoas, eram criadas casas que serviam como depositários 
humanos, na tentativa de controle moral da ociosidade. 

C o m a Revolução Francesa, cujo lema era "igualdade, liberdade e fraternida
d e " , há a reincorporação dos excluídos, que representavam o antigo regime opressi
vo, e o surgimento de uma classe miserável (não concebível com as palavras de 



ordem). Buscam-se formas para lidar com os necessitados, provendo recursos finan

ceiros e cuidados médicos nas próprias casas, à exceção dos loucos, que não devem 

retornar às famílias, já que podem pôr em risco familiares e vizinhos, por serem vio

lentos e perigosos. Ocorre, então, a exclusão do louco, com o objetivo de isolar para 

conhecer, conhecer para intervir (Amarante, 1982:17). 

No século XIX, portanto, a loucura adquire um caráter psicológico. A corrente 

alienista, tendo como principais representantes Pinei na França e Tuke na Inglaterra, 

acrescenta um novo caráter à exclusão, justificando a necessidade de excluir os lou

cos para poder conhecer a loucura na tentativa de dominá-la. O psiquiatra emerge 

com uma função ambígua de tratar o paciente e proteger a sociedade contra esse 

doente que tenta curar. O s asilos adquirem um novo papel, como espaço de experi

mentação e cura. Surge nesse instante, na Europa, a doença mental. 

No Brasil, a loucura só vem a ser objeto de intervenção no início do século 

passado, com a chegada da Família Real em nosso País, pelo mesmo motivo aponta

do anteriormente: a necessidade do controle social. As mudanças econômicas e so

ciais exigem medidas para ordenar o crescimento das cidades, reorganizando o 

espaço urbano. Assim, em 1830, uma comissão da Sociedade de Medicina faz um 

diagnóstico sobre a situação dos loucos na cidade. 

Esse é o marco da mudança do status de louco, que antes podia ser encontra

do em qualquer espaço, para o de doente mental, merecedor de um espaço social 

próprio para tratamento (Amarante, 1994). O imperador cria, então, em 1841, o 

Hospício de Pedro II, inaugurado em 1852, na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. 

Nessa época, entretanto, não existe ainda uma forma assistencial científica. O 

hospício se encontra a cargo da Santa Casa de Misericórdia e da Igreja, não existin

do reconhecimento público legal para legitimar a assistência psiquiátrica e o poder 

médico. 

C o m o ideário liberal trazido pelos ventos da República e a construção de uma 

nova ordem social, ocorre a primeira reforma psiquiátrica no Brasil, que tem como 

meta implantar o modelo das colônias com base em experiências européias. O mo

delo de colônia de alienados objetiva o convívio entre a comunidade e os loucos, 

onde o trabalho, decisivo na formação social burguesa, tem uma função terapêutica. 

A psiquiatria moderniza-se, passando a atuar no espaço onde vivem as pessoas, não 

se limitando ao asilo. 

Nessa época, são criadas as primeiras colônias de alienados no País e na Amé
rica Latina: as colônias de São Bento e Conde de Mesquita, ambas na Ilha do Gover
nador, no Rio de Janeiro, e ainda a Assistência Médico-Legal aos Alienados, primeira 
instituição assistencial pública do período republicano. 

A próxima etapa será a legitimação jurídico-política da psiquiatria nacional, 
com a promulgação da Lei nº 1.132, de 22/12/1903. A partir dessa data, até 1930, 
Juliano Moreira assume a direção da Assistência Médico-Legal aos alienados e é ele 
quem traz para o Brasil a escola psiquiátrica alemã, que toma o lugar da escola fran
cesa. 

Nos anos 20 e 30, pensa-se em prevenir a doença mental por meio da higiene 
psíquica e racial. O sujeito da psiquiatria é, então, o sujeito da raça ou das ideolo¬ 



gias biologizantes e racistas. Acredita-se que, prevenindo a reprodução de seus ca

racteres indesejáveis, controlar-se-ia a expansão da loucura. A eugenia serve de ga

rantia científica para atitudes nazistas e fascistas que ainda hoje nos deixam atônitos 

(Costa, 1989). A partir dessa década, a psiquiatria brasileira define também os parâ

metros do saber psiquiátrico moderno, agrupando-os em três tipos de discurso: o or¬ 

ganicista, o preventivista e o psicoterápico. Isso gera um reconhecimento científico 

da própria psiquiatria e ainda um prestígio político-profissional. 

Na década de 70, a idéia da prevenção novamente surge como a solução para 

a assistência psiquiátrica. Inspirada no modelo da psiquiatria comunitária americana, 

já nasce comprometida com objetivos político-sociais distantes da problemática es

pecífica da saúde/doença mental. Ela repete a mesma desatenção ao contexto histó

rico e a crença na suposta unidade do saber psiquiátrico. Não havendo unidade do 

conhecimento psiquiátrico, como não há na própria ciência, não se poderia subor

dinar a totalidade das práticas envolvidas no campo psiquiátrico a um só critério 

normativo de cientificidade. 

No dia-a-dia dos asilos a vida dos internos pouco mudou dos anos 30 até hoje. 

O modelo hospitalar persiste em nosso País, modelo este que só obteve sucesso no 

sentido de excluir da sociedade o diferente que a incomoda. Não há alternativas de 

tratamento nesse modelo, onde qualquer transtorno mental é indicativo de interna

ção psiquiátrica. 

É um modelo autoritário, que incorporou totalmente o legado da exclusão, jul

gando que qualquer manifestação diferente da norma é convertida em sintoma e 

deve ser medicada. 

A noção de periculosidade ligada ao diagnóstico é mais um dos fatores a refor

çar a necessidade de proteção da sociedade por meio da segregação do doente 

mental, incluindo-se, ainda, a questão da desinformação por parte daquela para li

dar com a doença mental. 

A psiquiatria no Brasil passou por períodos que deixaram seqüelas nos dias de 

hoje. 

Ainda na década de 80, são transmitidas imagens em cadeia nacional de lou
cos vagando nus por pavilhões de hospícios. Naturalmente, não há propostas eugê¬ 
nicas, mas, ainda nesses hospícios, pessoas, cidadãos são maltratados fisicamente -
pela ausência de condições de higiene, de boa alimentação e de cuidados - e humi
lhados moralmente. O desprezo racista e o preconceito de classe ainda existem, 
embora a década de 90 aponte caminhos concretos e ações efetivas para o desman
telamento total dessas condições que ainda são encontradas. 

O passo para a mudança que já se percebe claramente tem sua origem na re
forma psiquiátrica italiana e culmina na aprovação da Lei 180 de 13/05/78, depois 
incorporada ao texto da lei geral da reforma sanitária, que proíbe a internação em 
manicômios e a construção de novos hospitais pisiquiátricos e abre novas formalida
des de serviços, de cuidados. Esse fato é conseqüência de trabalhos realizados nos 
dez ou quinze anos anteriores, que demonstraram aos partidos políticos e demais 
forças sociais que era possível viver sem o manicômio (Rotelli, 1994). "Além disso, a 
experiência italiana pôde fluir também a partir da falência das reformas psiquiátricas 



nos outros países, (...) se pôde conseguir não cometer os mesmos erros que eram co

metidos naqueles países" (Rotelli, 1994:150). 

Nesse movimento, o que se põe em discussão não é, mais uma vez, a modifi

cação das práticas psiquiátricas, mas, sim, a própria psiquiatria, a psiquiatria como 

instituição, a relação entre psiquiatra e paciente, margeando o conhecimento da ins

tituição. Sente-se a necessidade de tomar conhecimento da diferença de poder que 

existe entre os dois pólos dessa relação, a diferença de classes, as instituições produ

zidas pela psiquiatria, o que está implicado na rede institucional, para, então, o psi

quiatra poder se ocupar verdadeiramente do doente, de suas necessidades, e não 

da doença, fruto de um saber comprometido com a exclusão e a segregação das 

pessoas. 

A opção por iniciar essa discussão dentro dos hospitais psiquiátricos e de trans

formá-los se dá devido à percepção do grupo que pensava estar no seu interior a 

raiz do saber psiquiátrico, mesmo identificando a existência fora do hospital de toda 

uma rede de psiquiatrização. Acredita-se que qualquer iniciativa terapêutica coloca

da no território com a presença do hospital psiquiátrico continuaria a reproduzir o 

tipo de lógica existente. A esse trabalho dá-se o nome de desinstitucionalização, que 

não deve ser entendido de forma simplista, como um mero processo de desospitali¬ 

zação e, sim, como uma mudança substancial no campo do saber e das instituições 

psiquiátricas. 

Mesmo com a aprovação da Lei 180, a reforma psiquiátrica italiana encontra 

sérios entraves. No decorrer dos 11 anos subseqüentes à mesma, o governo não 

provê recursos para construção dos serviços alternativos ao manicômio, como pre

visto em lei. Começa-se a pensar que, apesar das propostas serem justas, eram utó

picas, e que talvez fosse até necessário mudar as leis. 

Existiam, entretanto, algumas cidades italianas, como Trieste, Gorizia e Parma, 

dentre outras, que tinham conseguido criar serviços alternativos, não permitindo a 

alegação de que a lei era utópica, já que pôde ser provado, por experiências con

cretas, que a lei havia se transformado em realidade. 

A cidade de Trieste substitui o manicômio por sete centros de saúde mental, 
que funcionam 24 horas por dia, transferindo funcionários e recursos do manicômio 
para os centros, trabalhando de portas abertas, com a criação de cooperativas para 
reinserir as pessoas no trabalho, sempre com o lema "a liberdade é terapêutica". 

C o m base nesse modelo, desde o final da década de 70, várias experiências 
são realizadas, visando dar um basta à tradição manicomial que prevalece em nosso 
País. A instância política da época, entretanto, aborta algumas dessas experiências, 
mas, mesmo assim, a proposta já está lançada. 

Em meados da década de 80, as propostas de reformulação psiquiátrica vão-se 
firmando, ocupando um lugar sólido no quadro das políticas de saúde, principal
mente no âmbito dos governos municipais. O movimento, entretanto, não é homo
gêneo, depende da cultura, de políticas locais, da força das instituições e da 
organização da sociedade civil. 

C o m o marcos desse processo de mudanças, podem-se apontar as duas Confe
rências Nacionais de Saúde Mental, em 1987 e 1992, onde a questão da saú¬ 



de/doença mental passa a ser discutida não apenas por profissionais, mas também 

por usuários e familiares, envolvendo a todos como agentes nesse processo. Outro 

momento histórico é o II Encontro Nacional dos Trabalhadores de Saúde Mental, 

em Bauru, em 1987, como conseqüência à primeira daquelas conferências, e que 

transformou o Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental num Movimento So

cial em Saúde Mental, com o lema "por uma sociedade sem manicômios". 

Posteriormente, surge o projeto de lei Paulo Delgado (1989), o qual propõe a 

substituição progressiva dos manicômios por outras práticas terapêuticas e discute a 

cidadania do louco, abrindo o debate não apenas entre os profissionais de saúde, 

mas também em toda a sociedade. 

A verdade é que, na prática, propostas começam a ser construídas e, dentre 

elas, algumas pioneiras, como: os cinco Núcleos de Atendimento Psicossocial (Naps) 

em Santos (SP), dando total cobertura de atendimento 24 horas por d ia; o Centro de 

Atendimento Psicossocial (Caps) em São Paulo, um dos primeiros a ser criado, em 

1984; a Nossa Casa em São Lourenço do Sul (RS); o Hospital-Dia da UFRJ (RJ); a 

Casa d'Engenho, também no Rio de Janeiro, e ainda o Naps/Jurujuba (RJ), o Cais/An

gra dos Reis (RJ), a Pensão Nova Vida (PA) e a Recepção Integrada do Hospital Psi

quiátrico Phillipe Pinei, que trabalha com a emergência psiquiátrica sob um prisma 

totalmente diferente. 

No contexto dessas transformações, estão-se consolidando e organizando múl

tiplas formas de cuidados de atenção em saúde mental, seja a sujeitos egressos de 

longas internações, seja a pessoas que em algum momento se vêem acometidas de 

mal-estar psíquico e que necessitam de um acompanhamento mais sistemático, de 

uma rede de suporte social. Dentro dessa proposta de multiplicidade de cuidados 

de atenção em saúde mental, insere-se a questão das novas atribuições dos trabalha

dores dessa área, já que, mesmo quando o discurso psiquiátrico social é progressista, 

na busca de reformulação do asilo, as práticas diárias dos cuidados com os loucos 

ratificam e reproduzem práticas e relações sociais seculares. 

Os recursos humanos em saúde mental: 
respondendo aos novos modelos 

Além da questão quantitativa de recursos humanos, que vem sendo apontada 
exaustivamente como extremamente precária, como proceder para que os recursos 
humanos disponíveis estejam em condições efetivas de dar sua parcela de contribui
ção ao projeto da reforma psiquiátrica? O que o modelo de assistência nos hospitais 
psiquiátricos está a refletir? Como proceder para viabilizar processos de educação e 
trabalho que formalizem projetos qualificados, críticos e competentes? 

No que tange à formação de recursos humanos em saúde, sabe-se que os tra
balhadores de nível elementar, sem qualificação específica para o trabalho, ocupam 
cerca de 30% dos empregos em todos os estabelecimentos de saúde (MS, 1992). A 
formação profissional tem sido apontada como um dos elementos críticos para aten
der às demandas do atual sistema de saúde. No setor saúde, o contingente de traba¬ 



lhadores sem qualificação específica para as funções que exerce compõe 50% da 

equipe de enfermagem (MS, 1992). Essa situação resulta de um processo múltiplo 

que vai desde a absorção aleatória de pessoal para o setor, desvios de função, políti

cas que não priorizam a especialidade, insuficiência da oferta de profissionais de ní

vel médio no próprio mercado de trabalho até o contexto histórico-social do 

surgimento dessa categoria, em que nos deteremos a seguir. 

É fato aceito que Florence Nightingale, mito da enfermagem moderna, cuja 

origem data do século XIX na Inglaterra vitoriana, determina um marco na história 

da enfermagem ao propor outra forma de assistir em enfermagem: partir do treina

mento de pessoas em escolas específicas, mudando a prática anterior, na qual ine¬ 

xistia um órgão formador para capacitar a prática de assistir em saúde (Miranda, 

1994). 

Nessa época, a profissionalização da enfermeira já se dá de duas formas distin

tas: a das ladies-nurses, oriundas da burguesia ou da aristocracia e que assumem as 

tarefas de ensino, supervisão e administração hospitalar; e a das nurses, oriundas do 

proletariado e a quem cabe o serviço de troca de roupa, banhos no leito, adminis

tração de medicamentos, enfim, o cuidado direto com o paciente. Essa separação 

por classes até hoje acompanha a categoria, que ainda se apresenta com três d i 

visões: auxiliar, técnico de enfermagem e enfermeira. 

O doente mental, que já lota os asilos no século XIX, não é objeto de preocu

pação da assistência de enfermagem como uma clientela que necessite de assistên

cia de enfermeiras e de seu trabalho capacitado, apesar da Revolução Nightingale 

na Europa e mesmo após a legalização do discurso médico psiquiátrico sobre o lou

co asilado. 

No Brasil, as coisas não são muito diferentes. A enfermagem psiquiátrica em 

nosso País é historicamente construída repleta de contradições e influenciada direta

mente pelo saber médico importado da França sobre o doente mental. Apesar da 

criação do Hospício de Pedro II em 1841 e da Escola Profissional de Enfermeiros e 

Enfermeiras em 1890 e, embora, em 1912, a psiquiatria se torne especialidade mé

dica autônoma, a disciplina a arte da enfermeira em doenças nervosas e mentais que 

existe no currículo não é oferecida no Serviço de Enfermeiras do Departamento Na

cional de Saúde Pública, já em 1926. 

Em que momento, então, o cuidado com o louco adquire status suficiente para 
ser objeto da enfermagem e por quê? 

Até as primeiras décadas do século XIX no Brasil, os doentes mentais são confi
nados em porões das Santas Casas de Misericórdia e o cuidado a eles reservado fica 
nas mãos de escravos e voluntários. A partir de 1830, ocorre um movimento contra 
essa estrutura, já que ela não possibilita o domínio médico sobre a loucura e impe
de, conseqüentemente, a produção de um saber/poder decorrentes e um tratamen
to físico e moral ao louco condizente com a natureza de sua doença. O hospício, 
portanto, é construído socialmente como espaço terapêutico para o louco, cuja 
anormalidade é entendida como resultado da degeneração das raças negra e pobre, 
podendo ser transmitida através das gerações e, ainda, incluindo-se as teorias impor
tadas da França quanto à periculosidade intrínseca da loucura. 



A loucura passa a ser um quadro de ameaça a ser enfrentado pelos 

conceitos da ciência psiquiátrica positiva nascente voltada para a profilaxia 

do meio urbano (...), seqüestrando os degenerados e defendendo a socie

dade desse convívio desagradável. (Miranda, 1994) 

O hospício se estrutura a partir do poder disciplinar, que caracteriza a enfer

magem moderna nascida durante a guerra nos hospitais militares. A vigilância, o 

controle, a organização, a disciplina são características fundamentais da profissionali

zação da enfermeira. Assim, a vigilância é essencial no hospício e tarefa prioritária 

do enfermeiro. 

Esse enfermeiro é um agente intermediário entre o guarda e o médico do hos

pital, já que o título de prático em enfermagem havia sido conferido a qualquer pes

soa com pequena experiência no tratamento de enfermos. Cabe a esse enfermeiro 

do século XIX o olhar vigilante, o disciplinamento e o controle do tempo dos inter

nos, para evitar a ociosidade. 

O enfermeiro recebe, assim, a herança das cotidianas ações desumanas do 

hospício, como conter, fiscalizar, proibir, vigiar e impor-se pela força. 

No espaço do asilo, portanto, a enfermagem detém e executa o poder discipli

nar. O louco, com sua voz totalmente fragilizada, não tem nenhuma chance de de

nunciar a qualidade da assistência recebida. 

Mesmo com os avanços obtidos no final do século XIX, como a proclamação 

da República e a separação do Hospício de Pedro II da administração da Santa 

Casa a questão jurídica sobre o louco ainda se encontra pendente. Apenas em 

1903 é aprovada a lei dos alienados, que confere ao hospício o status de único lugar 

apto a receber loucos, subordinando a internação ao poder médico. O poder cleri

cal, que responde pelas Santas Casas, perde sua autoridade sobre a loucura, as irmãs 

de caridade são excluídas do hospício e enfermeiras leigas francesas são importadas 

da Europa, por iniciativa de Teixeira Brandão. Essa mudança se dá para fazer face ao 

antigo poder clerical e não para melhor atender as necessidades do louco, mas tam

bém significa a mudança do olhar, antes de caridade, para um olhar científico. 

A cultura brasileira do século XIX é influenciada pela cultura francesa. Mas a 
França não havia implantado o Sistema Nightingale de formação de nurses, embora 
esse sistema não tivesse um tratamento específico para o doente mental, grupo que 
não foi considerado como clientela para receber a assistência de enfermagem mais 
qualificada. Assim, a deficiência na assistência hospitalar devido ao pessoal não-qua¬ 
lificado e a provisoriedade dos contratos com as enfermeiras leigas estimulam a cria
ção, em 1890, da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, acarretando a 
legalização da assistência de enfermagem no Brasil, embora fora do modelo Nightin
gale. A Escola de Enfermagem Anna Nery, implantada no Brasil em 1923, também 
não incluiu a matéria sobre assistência ao louco no seu currículo, só desenvolvendo 
estágio nessa matéria em 1949, no Centro Psiquiátrico Nacional, no Engenho de 
Dentro (antigo Hospício de Pedro II). Ironicamente, o primeiro momento de ensino 
de enfermagem no País é estruturado junto ao Centro Psiquiátrico Nacional, justa¬ 



mente para assistir o louco, que, no final das contas, foi esquecido por muitas das es

colas modernas de enfermagem que surgem posteriormente (Miranda, 1994). 

Não se pode supor que não se conhecesse no Brasil o movimento sanitário da 

Inglaterra e a Revolução Nightingale. Mas seria difícil que, no século XIX, mulheres 

com segundo grau desejassem e lhes fosse permitido trabalhar com o louco. 

Assim, nasce mal a enfermagem psiquiátrica no Brasil, já que esse profissional 

surge para viabilizar as possibilidades de o discurso psiquiátrico tornar-se científico, 

preparando o corpo do paciente para que o psiquiatra produza seu saber. O hospí

cio, inclusive, não precisa de qualificação. Para uma clientela silenciada, excluída 

das instituições, uma assistência qualificada está longe de ser prioridade. Ε assim vai-
se construindo a história do atendimento direto ao paciente em nossos asilos: pela 

força, pelo poder de barganha, pelo controle do tempo e do espaço, e pelo imagi

nário coletivo consolidado sobre o louco. O s hospícios são vistos como verdadeiros 

infernos, sem perspectivas, para onde são encaminhadas as enfermeiras problemáti

cas, faltosas, irresponsáveis, como forma de punição de comportamento, não impor

tando na contribuição necessária à melhora concreta do doente mental. A 

enfermeira e a enfermagem continuam sendo os herdeiros da vigilância, os controla

dores da disciplina no hospício e intermediárias dos guardas e médicos. 

Como garantir a qualidade da assistência e a valorização do trabalhador, tendo 

como norte a consolidação da reforma psiquiátrica? 

A questão da especialização profissional em saúde mental, excluindo as forma

ções clássicas das faculdades de medicina e psicologia, data recentemente, de 1982, 

com a criação do Curso Integrado de Saúde Mental do Centro Psiquiátrico Pedro II, 

em convênio com o Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro e, no mesmo ano, do Curso de Especialização em Psiquiatria Social, ini

ciativa da Colônia Juliano Moreira/MS em convênio com a Escola Nacional de Saúde 

Pública do Rio de Janeiro. Este aborda, de forma diferenciada, questões relativas ao 

processo social da loucura, resgatando os determinantes históricos e ideológicos das 

técnicas de intervenção em saúde mental, culminando na discussão de serviços al

ternativos de atendimento. 

Outros cursos de especialização nessa linha são criados a partir de então e, em 
1994, inaugura-se o Mestrado em Saúde Mental pela Ensp. Todas essas iniciativas 
voltam-se exclusivamente para os profissionais de nível superior. 

A questão da formação profissional adquire significado mais grave quando se 
trata de preparar técnicos intermediários ou pessoal auxiliar para atuar em saúde 
mental. Isso porque grande parte se encontra exercendo atividades sem qualificação 
específica, o sistema educacional não tem dado resposta, e os serviços, por si só, 
não correspondem às necessidades da natureza dos processos educacionais. 

Entretanto, mesmo sem qualificação específica, cabe a esse segmento de traba
lhadores estabelecer um vínculo direto com a clientela desde a inscrição até a alta. É 
dele a responsabilidade pelo cuidado diário com o paciente, estabelecendo também 
contato com as famílias no momento das visitas e tendo que agir a partir de suas ca
racterísticas pessoais, utilizando os conhecimentos adquiridos no decorrer de sua 
prática. Esse grupo está alijado do processo de discussão da reforma psiquiátrica. 



Não existem espaços onde ele possa se informar e discutir as propostas em curso. As 

instituições de serviço não dão conta, no seu cotidiano, de responder às demandas, 

e as instituições formadoras de pessoal de nível médio e auxiliar ainda não se mos

tram preocupadas em buscar formas de orientação para preparar esses trabalhado

res sob a ótica do novo atendimento em saúde mental dentro da proposta da 

reforma psiquiátrica. 

Acredita-se ser urgente e atual a qualificação desses trabalhadores e seu enga

jamento no processo de discussão da reforma psiquiátrica, de modo a conquistar 

aliados na construção desse projeto. Assim, pode-se evitar que, pela desinformação, 

se sintam excluídos e ameaçados, pela proposta do fim dos asilos, em relação ao seu 

trabalho/emprego. 

Deve-se pensar em profissionalizar o contingente de trabalhadores que está no 

serviço, não nos moldes formais, mas definindo-se diretrizes para esse processo, pro

pondo alternativas ao modelo clássico, com o cuidado de não cair em práticas po

pulistas, mas articulando a relação com a vida cotidiana como base para o 

conhecimento curricular. Outro enfoque que não deve ser esquecido é a necessida

de do resgate histórico, de forma que se possam discutir os estigmas gerados na so

ciedade em relação à figura do doente mental, incorporando reflexões teóricas que 

despertem o pensamento crítico dos alunos, permitindo a elaboração de um sistema 

de valores. O resgate histórico permite também teorizar sobre a origem dos proble

mas detectados, possibilitando ao treinando formular hipóteses em busca de soluções 

para a questão. O processo educacional deve estar centrado no próprio trabalho, já 

que é necessário um significado concreto, prático, para que a aprendizagem ocorra 

de fato. Isso pode ser alcançado trabalhando-se a partir das experiências trazidas 

pelo trabalhador, problematizando-as. Não se deve, entretanto, excluir a teoria, que 

é importante para subsidiar a reflexão sobre a prática. 

Dessa forma, consegue-se uma alternativa metodológica, direcionando a com

preensão entre teoria e prática como uma unidade dialética no processo pedagógi

co, trabalhando as condições entre o pensar e o fazer, e superando a dicotomia 

teoria versus prática. 

A metodologia não deve ser uma camisa de força, deve ser maleável, buscan

do adequação ao sujeito que aprende. O método deve facilitar a apreensão do ob

jeto, tomando um referencial da problematização do mesmo e viabilizando o 

processo de abstração cada vez mais referenciado à totalidade. 

Um equívoco muito freqüente no treinamento/qualificação dos trabalhadores 
de nível médio ocorre em relação ao conteúdo, do qual, muitas vezes, foram excluí
dos assuntos pertinentes por conclusões erradas quanto ao esquema menos elabora
do desse segmento. 

O s conhecimentos teóricos transmitidos ao nível médio devem manter a quali
dade dos conhecimentos dos demais profissionais de saúde mental, diferenciando-
se apenas em extensão e aprofundamento, não esquecendo a relação entre a 
complexidade do trabalho e a qualificação a ser oferecida. 

A formação de trabalhadores de nível médio para a concretização da reforma 
psiquiátrica deve estar calcada em três iniciativas: 



• treinar e qualificar quem está no sistema de saúde, tendo ou não formação espe

cífica, pois, mesmo quando há formação específica, ela está baseada nos moldes 

históricos que originaram a assistência psiquiátrica; 

• discutir, com as Secretarias de Estado de Saúde e Educação e com as prefeituras 

municipais, alternativas para modificar o currículo de formação técnica em saú

de, incluindo conteúdos que possibilitem formar novos profissionais para atender 

as demandas criadas pela reforma psiquiátrica, fugindo do modelo clássico da as

sistência psiquiátrica; para isso, deve-se levar em conta a existência de novas for

mas de atendimento prestado por centros/núcleos de atendimento psicossocial, 

hospitais-dia, hospitais gerais, num total de cerca de 210 serviços (Fonte: S I H -

S U S , MS/Cosam - maio 94). 

• iniciar a qualificação de acompanhantes domiciliares (AD) por meio de um curso 

de acompanhamento domiciliar. Essa é uma proposta inovadora, já apresentada 

à Coordenação de Saúde Mental do MS pela Escola Politécnica de Saúde Joa

quim Venâncio (EPSJV)/Fiocruz, e em vias de ser implementada. Ε sobre ela que 
se falará a seguir. 

0 acompanhante domiciliar e a EPSJV 

O acompanhante domiciliar (AD) está sendo pensado como uma pessoa de re

ferência, capaz de contribuir para viabilizar a possibilidade de suporte social a: 

• sujeitos em primeiro episódio psicopatológico, evitando-se a tradicional interna

ção e possibilitando outra trajetória a essas pessoas; 

• pessoas que, em determinado momento, necessitem de um acompanhamento 

mais sistemático, em situação de crise psicológica ou familiar; 

• egressos de longas internações que retornam às famílias após anos de segregação 

em hospícios, colaborando para sua reintegração ao novo ambiente. 

Dentro da proposta de cuidados de atenção diária em saúde mental nos mol

des sugeridos pela reforma psiquiátrica, o A D faz a ligação entre sujeito-família, su-

jeito-serviço, sujeito-comunidade. 

Não se exige do A D que esteja necessariamente dentro do serviço, nem no sis
tema educacional formal. O que deve prevalecer é a disponibilidade individual, a 
vocação para o trabalho coletivo, a capacidade de trabalhar em equipe, de ser ativo, 
participante, cooperativo e solidário. Essas características, apesar da extrema subjeti
vidade, são mais relevantes que o grau de instrução. A essa disponibilidade prévia 
será somada uma formação teórico-prática oferecida pelo curso. 

O A D irá funcionar dentro do universo do cliente. Não tem limitação espacial, 
funciona onde é requerido, aliviando ansiedades, garantindo um tratamento mais 
humano, personalizado, ajudando a estruturar hábitos, visando sempre à autonomia 
do cliente. 

O A D opera também na recolocação do sujeito em contato com a realidade 
urbana, muitas vezes numa exploração a dois. Pode servir como um guia personali¬ 



zado, acompanhando o cliente, quando necessário, aos centros de atendimento e 

nas atividades regulares da vida cotidiana, como compras e lazer. 

O objetivo principal deste artigo foi iniciar uma reflexão acerca dos desafios 

colocados pelas novas atribuições dos trabalhadores de saúde mental na comple¬ 

mentação da reforma psiquiátrica. Essas atribuições geram demandas no âmbito do 

ensino, que apontam a possibilidade de criar uma nova área, voltada para o campo 

de saúde mental, na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. 
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