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RESUMO 
 
O artigo trata-se de um estudo teórico acerca do contexto 
histórico que propiciou o surgimento da “Questão Social”, 
entendida como o conflito entre a relação capital/trabalho. Para 
tanto, discute-se acerca das dificuldades advindas das 
expressões da “questão social” quanto à luta por direitos e 
cidadania das pessoas em sofrimento psíquico. Tal panorama 
auxilia na discussão da Política de Saúde Mental, através da 
implantação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Dessa 
forma, o objetivo do estudo, é discutir a expressão da “questão 
social” e seus desafios para a perspectiva de um trabalho em 
rede na Saúde Mental.  
  
Palavras-chave: Cidadania. Questão Social. Saúde Mental. 
Rede de Atenção Psicossocial. 
 
ABSTRACT 
 
The article it is a theoretical study of the historical context that 
to the emergence of "Social Issues", understood as the conflict 
between capital/labor. The discussion is about the difficulties 
originated by the expressions of the "social question" as the 
fight for rights and citizenship of people with mental disorders. 
This backdrop helps discussion of Mental Health Policy, with 
the installation of Psychosocial Care Network (RAPS). So, the 
object of study is to analyze the expression of the "social 
question" and its challenges to the prospect of networking in 
Mental Health. 
 
Keywords: Citizenship. Social Issues. Mental Health. 
Psychosocial Care Network. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Santos (2012), o formato da grande indústria fez emergir no século 

XIX, o fenômeno do pauperismo. Onde juntamente com outros fenômenos, constituem a 

gênese da “questão social”. Que de acordo com Netto (2001, p. 42-43), 

 

se não era inédita a desigualdade entre as várias camadas sociais, se vinha 
muito de longe a polarização entre os ricos e os pobres, se era antiquíssima 
a diferente apropriação e fruição dos bens sociais, era radicalmente nova a 
dinâmica da pobreza que então se generalizava. Pela primeira vez na 
história registrada, a pobreza crescia na razão direta em que aumentava a 
capacidade social de produzir riquezas.  

 

Com isso, não se quer dizer que a “questão social” seria a desigualdade ou a 

pobreza, mas sim, que elas têm sua existência fundamentada através do modo de produção 

capitalista. Dessa forma, antes do capitalismo, ainda com o escravismo e com o feudalismo 

existiam diferenças de classes, luta pela propriedade privada e exploração do trabalho, logo, 

a diferença é que no capitalismo e com a ascensão da burguesia criou-se novas forças 

produtivas e mais numerosas se comparadas às gerações passadas (SANTOS, 2012). 

Logo, o capitalismo consegue ao longo dos séculos firmar-se na sociedade e se 

reafirmar através da sociedade de consumo, da “sociedade do fluido” (BAUMAN, 2003), 

onde as relações são passageiras, os bens são facilmente descartáveis, os vícios 

predominam e propagam a autodestruição, a mídia vigora e fortalece a sociedade de 

consumo, que busca aparecer e mostrar o que se tem de bens materiais, a partir da 

exploração. Ou seja, como Ianni (1993) aponta, vivemos na “sociedade global”, marcada 

pela contradição, e onde pouco a pouco tudo começa a parecer parte, segmento, elo, 

momento. E nela se modifica substancialmente os modos de ser, pensar e imaginar (IANNI, 

1993).  

É diante desta multiplicidade de fatores, misturas culturais, étnicas, linguísticas, 

sociais, econômicas, etc. que a “questão social” se consolida e se revela como um problema 

social que também se reafirma ao longo dos tempos. 

Como por exemplo, no caso brasileiro, no pós-30 a “questão social”, teria 

deixado, conforme Cerqueira Filho (1982) de ser “caso de polícia” para se tornar “caso de 

política” onde o paternalismo e mandonismo arraigados na sociedade brasileira desde os 

primórdios, marcando a “questão social”, como um caso de polícia, deram à “questão 

social”, novas configurações, em um novo momento histórico de luta por direitos, colocando 

a “questão social” como caso de política e assim, como responsabilidade do Estado. 



 

 

                  

Dessa forma, a “questão social” é concebida a partir de suas expressões: 

desigualdade, exclusão, pobreza, estigma, entre outras, que ao longo dos séculos estiveram 

presentes, por exemplo, no que se entende por “loucura”. Nesse sentido, no momento de 

efervescência da “questão social”, no século XIX, lança-se também em países como: 

Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália e Brasil, processos de retomada da cidadania das 

pessoas em sofrimento psíquico, (o que em certos países foi chamada de Reforma 

Psiquiátrica) a partir de paradigmas, como o italiano, de Franco Basaglia, com o intuito de 

propor uma nova forma de se tratar e de se conceber a loucura, pregando o fim do 

manicômio e trazendo formas de reinserção na sociedade, para as pessoas em sofrimento 

psíquico. 

Nesse sentido, a atual Política de Saúde Mental juntamente com os processos 

de Reforma Psiquiátrica, vê na Rede de Atenção Psicossocial a tentativa de abranger o 

tema não apenas a uma mera discussão, mas busca ampliar o processo de atendimento, 

com a extensão da rede, buscando melhorias em atendimentos e no cuidado às pessoas em 

sofrimento psíquico ou usuárias de álcool, crack e outras drogas que durante séculos foram 

negados em sua cidadania e direitos. 

Dessa forma, o objetivo do estudo, vem a ser discutir a expressão da “questão 

social” e seus desafios para a perspectiva de um trabalho em rede no âmbito da Saúde 

Mental. O estudo caracteriza-se como bibliográfico e documental do tipo exploratório, 

descritivo e com abordagem qualitativa.  

Na primeira sessão será discutido um breve contexto histórico da “questão 

social”; na segunda sessão são apontadas as dificuldades quanto aos direitos sociais e à 

cidadania para as pessoas em sofrimento psíquico. Na terceira sessão aponta-se as 

expressões da “questão social”, como desafios para o processo do trabalho em rede. E nas 

considerações finais serão tecidos os arremates relacionados aos temas propostos, 

disparando reflexões sobre o panorama da Saúde Mental atualmente, frente aos desafios 

colocados pela “questão social”. 

 

1.  “QUESTÃO SOCIAL” E SUA PERSPECTIVA HISTÓRICA. 

 

Os estudos e indicações disponíveis apontam que a “questão social” tem uma 

história recente, datando de aproximadamente cento e setenta anos, passando a ser 

utilizada em meados do século XIX, e a expressão surge para dar conta do fenômeno 

presente na Europa naquele século, era o fenômeno do pauperismo, que obteve êxito 

devido a onda de industrialização na Inglaterra, em virtude da Revolução Industrial (NETTO, 



 

 

                  

2001). Que a partir de então, despertou multidões às portas das fábricas dispostos a 

trabalhar, não se importando com as condições de trabalho, tanto que se gerou uma forte 

onda de desigualdade, pois se eram consideradas comuns as diferenças entre pobres e 

ricos, nunca se viu a nova proporção que a pobreza tomava (NETTO, 2001). 

Nesse sentido, conforme Iamamoto (2008) a “questão social” é indissociável da 

sociabilidade capitalista. Isto é, a produção da “questão social” está diretamente ligada às 

configurações assumidas pelo trabalho e pelo Estado na sua concepção do modo de 

produção capitalista. Onde, dessa forma, Netto (2001) concorda, afirmando que a “questão 

social” é constitutiva do desenvolvimento do capitalismo e acrescenta mais, não se pode 

suprimir a primeira conservando o segundo, não se pode suprimir a “questão social” se 

conservando a sociedade capitalista.  

Conforme indica Badaró Mattos (2008), no Brasil, por exemplo, a noção de 

“classes perigosas” produziu o estigma sobre aqueles pobres despossuídos, e a frase 

“questão social como caso de polícia”, dita pelo Presidente da República, Washington Luís 

(1926-1930), sintetiza o “pensar e o “agir” no período.  

Assim, Cerqueira Filho (1982) expõe que a “questão social” não era uma 

questão legal por conta da sua ilegitimidade política. Desta forma, deveria ser tratada no 

interior dos aparelhos repressivos do Estado. A “questão social”, ao ser tratada como caso 

de polícia, foi colocada no campo da criminalidade e da desordem. Naquele período os 

problemas sociais nunca existiram porque poderiam ser tratados à bala. Desta forma, a 

“questão social” não aparece como preocupação dos dominantes. Ela permanecera como 

marginal no discurso dominante, mas como central no discurso da classe operária. 

Logo, Ianni (1991) reafirma a relação da “questão social” com o trabalho. E 

enfatiza que ao longo do processo histórico ela foi tratada pelos instrumentos repressivos no 

intuito de evitar a desordem e a subversão. No entanto, na medida em que conflitos e lutas 

políticas deram visibilidade aos temas da realidade nacional, a “questão social”, passou a 

ser tratada como caso de política. Isso ocorreu por conta do desenvolvimento do capitalismo 

no país e o agravamento das condições de vida dos trabalhadores. E as lutas “[...] em torno 

do acesso à terra, emprego, salário, condições de trabalho na fábrica e na fazenda, 

garantias trabalhistas, saúde, habitação, educação, direitos políticos, cidadania” tornaram-se 

realidade cotidiana para muitos trabalhadores” (IANNI, 1991, p. 3). 

 

3. “Questão Social” e a luta por cidadania e direitos sociais das pessoas e 

sofrimento psíquico. 

 



 

 

                  

O mundo é então, reduzido a uma aldeia global. "Uma fantástica aldeia global, 

em que se dispersa uma imensa multidão de solitários, inventada pelo alto, satelitizada, 

eletrônica, desterritorializada." (Ianni, 1993, p. 114). E o homem perdido em sua identidade, 

diante desta aldeia global, em meio às incertezas, busca nas conexões com outras 

identidades reconstruir sua singularidade diante de uma pluralidade que o massifica. Busca 

reconstruir sua história e percebe-se agente de transformação social. 

Dessa forma, é importante pontuar o resgate de valores éticos como elementos 

essenciais nessa reconstrução. Esse resgate passa imprescindivelmente pela participação 

da sociedade civil como elemento estruturador de um projeto novo de cidadania. Logo, a 

cidadania, vem a ser, segundo Coutinho (2000): 

 

A capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou (no caso de uma 
democracia efetiva) por todos os indivíduos, de se apropriarem dos bens 
socialmente criados, de atualizarem todas as potencialidades de realização 
humana abertas pela vida social em cada contexto historicamente 
determinado. [...] a cidadania não é dada aos indivíduos de uma vez para 
sempre, não é algo que vem de cima para baixo, mas é resultado de uma 
luta permanente, travada quase sempre a partir de baixo, das classes 
subalternas, implicando assim um processo histórico de longa duração. E 
no mundo moderno, a noção e a realidade da cidadania também estão 
organicamente ligadas à ideia de direitos (p. 50).  

 

Dessa forma, observa-se que os homens também não nascem com os direitos, 

eles são resultado da história. Nesse sentido, Marshall (1967) pode contribuir para a 

compreensão da dimensão histórica da cidadania. Quando ele define três níveis de direitos 

de cidadania, traçando uma cronologia para isto. Apontando um processo que se inicia com 

os direitos civis, passando pelos direitos políticos e chegando aos direitos sociais, apesar de 

muitos países não terem seguido esta cronologia, é importante salientar o mérito ao autor 

por estas três determinações modernas de cidadania.  

Assim, a concepção de cidadania é expressa por lutas, por espaços na 

sociedade e pela mudança deles, como por exemplo, a luta das pessoas em sofrimento 

psíquico por seu espaço que lhes foi negado através da internação, por exemplo. 

 

A internação é uma criação institucional. [...] 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 contexto dos 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 (FOUCAULT, p. 89, 1978). 
 



 

 

                  

Os hospícios foram sendo criados com o conceito de disciplinamento dos 

corpos, na medida em que “um corpo disciplinado é a base de um gesto eficiente” 

(FOUCAULT, 1999, p.120). E assim, reforçando para os séculos posteriores a ideia de que 

o lugar da loucura é no hospício, onde são presos e segregados da cidade os “ditos loucos”. 

Desse modo, tem-se na emergência da Reforma Psiquiátrica, em meados do 

século XX, uma forma de luta por cidadania, direitos e espaço na sociedade para às 

pessoas em sofrimento psíquico, pois a reforma traz uma discussão pela busca de politizar 

a saúde mental, especialmente, na luta contra as instituições psiquiátricas; com estratégias 

de cuidado contra-hegemônicas; e assim, ela conquistou mudanças em normas legais e 

buscou produzir efeitos no campo sociocultural, se articulando com outros movimentos 

sociais. Criou um movimento social, o Movimento da Luta Antimanicomial, que unia não 

apenas profissionais da saúde mental, mas também, associações de usuários e familiares, 

estudantes, artistas, entre outros na militância ao movimento.  

No intuito de agregar respaldo à Reforma, em 1989, o deputado Paulo Delgado 

sugeriu um projeto de lei que tinha como objetivo a extinção progressiva dos manicômios e 

no lugar destes a abertura de espaços assistenciais para estes sujeitos, no entanto, a lei nº 

10.216 só foi aprovada em 6 de abril de 2001, por conta da intensiva mobilização popular 

pela aprovação da mesma, a demora de doze anos reflete a resistência dos defensores do 

modelo tradicional em Psiquiatria de continuar com os mesmos moldes de internação para 

as pessoas em sofrimento psíquico (GARCIA & JORGE, 2006). Nesse sentido, a Saúde 

Mental, apresenta como objetivo: articular uma rede de relações entre os sujeitos que 

possam escutar e cuidar, seria uma equipe multiprofissional composta por inúmeros 

profissionais.  

Os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), por exemplo, compõem esta rede, 

eles começaram a ser implantados em 1992, no Brasil, quando foram regulamentados no 

âmbito do Sistema Único de Saúde, pela portaria 224 do Ministério da Saúde, nesse 

contexto os CAPS são dispositivos de saúde mental e atuam de forma estratégica no 

processo da Reforma Psiquiátrica, pois por se caracterizarem por um serviço de atenção 

diária, podem evitar internações frequentes em hospitais psiquiátricos, mostrando a 

capacidade de juntamente com a equipe e a família realizar trabalhos produzindo autonomia 

e cidadania nos usuários e, além disso, fazer frente ao modelo hospitalocêntrico (BICHAFF, 

2006).  

Desse modo, a Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na lei nº 10.216/02, 

visa consolidar um modelo de atenção à Saúde Mental aberto e de base comunitária. 

Garantindo às pessoas em sofrimento psíquico a utilização dos serviços disponíveis no país. 

Este modelo de Política Nacional da Saúde Mental, conta com uma rede de serviços e 



 

 

                  

equipamentos variados tais como: os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os Serviços 

Residenciais Terapêuticos (SRT), os Centros de Convivência e Cultura e os leitos de 

atenção integral (em Hospitais Gerais, nos CAPS III). E o Programa de Volta para Casa que 

oferece bolsas para egressos de longas internações em hospitais psiquiátricos (BRASIL, 

2007).  

 

4. Expressões da “Questão Social” e os desafios do trabalho em rede na 

Saúde Mental. 

Segundo Dimenstein; Liberato (2009), o processo de Reforma centralizou-se na 

implantação de CAPS, e a possibilidade de trabalho em rede também monopolizou o serviço 

centrado nesses dispositivos, e assim, muitos desafios se apresentam no cenário da 

reforma, afetando sua sustentabilidade. Com isso, têm-se pensado no trabalho em rede, 

focando apenas nos CAPS, embora venham sendo implantados sem a devida 

problematização e com práticas que dificultam o dia-a-dia nos serviços, além da falta de 

profissionais qualificados, são implementados sem a devida articulação com o território. 

No entanto, o trabalho em rede, não pode se restringir apenas a abertura de 

serviços, como os CAPS, ou outros serviços componentes da rede, as pessoas em 

sofrimento psíquico devem se inserir em espaços que compõem a rede e a cidade, como: 

ambientes de lazer, espaços culturais, entre outros. 

Todavia, o que percebemos é o fato da loucura ainda não estar inserida na 

cidade, ainda há a invisibilidade, as prisões, ou seja, além da criação de novos serviços 

substitutivos ao hospital psiquiátrico, além dessa ampliação de olhares através dos serviços 

da Rede de Atenção Psicossocial, é necessário libertarmo-nos de nossos manicômios 

mentais (PELBART, 1990), que insistem em produzir as expressões da „questão social‟ 

através da segregação, da opressão, da submissão, da desigualdade. Esta que segundo 

Pereira; Pereira (2014, p. 23).  

 

É responsável por uma pletora de situações calamitosas, que englobam a 
pobreza absoluta e esnobam as políticas guiadas por princípios que 
privilegiam a igualdade formal e jurídica, ou medidas meramente 
compensatórias. Seus efeitos desumanos atingem o clímax quando, sob a 
ingerência de políticas que cultivam como estímulo ao trabalho, ou como 
resultado de desequilíbrios econômicos temporários facilmente corrigidos 
pela mão invisível do mercado, ela é ampliada e multiplicada. É no contexto 
das desigualdades ampliadas e multiplicadas que se percebe na maioria 
das sociedades ocidentais contemporâneas, ditas civilizadas, clivagens 
mais ou menos invisíveis entre grupos humanos classificados como 
„desejáveis‟ e „indesejáveis‟. Os indesejáveis têm sido alvo de perseguições, 
negligências públicas, homicídios e até genocídios abertos ou camuflados.   
  



 

 

                  

Dessa forma, o processo de intervenção a esta realidade de desigualdade no 

âmbito da Saúde no Brasil, passou a se organizar a partir da necessidade de 

enfrentamentos de vulnerabilidades, agravos ou doenças que acometeram as pessoas ou 

as populações. Após a pactuação tripartite, em 2011, foram priorizadas Redes de Atenção à 

Saúde, as seguintes redes temáticas foram organizadas e implantadas, por serem pontos 

prioritários na saúde do país; são elas: Rede Cegonha, que tem um recorte de atenção à 

gestante e de atenção à criança até 24 meses; Rede de Atenção às Urgências e 

Emergências; Rede de Atenção Psicossocial (com prioridade para o Enfrentamento do 

Álcool, Crack, e outras Drogas); Rede de Atenção às Doenças e Condições Crônicas: 

iniciando-se pelo câncer (a partir da intensificação da prevenção e controle do câncer de 

mama e colo do útero) e a Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência. Todas as redes 

também são transversalizadas pelos temas: qualificação e educação; informação; 

regulação; e promoção e vigilância à saúde (BRASIL, 2011). 

Com isso, no campo da atenção básica, a Rede de Atenção em Saúde (RAS), 

apresenta cinco tipos de redes, já citadas, entre elas: a Rede de Atenção Psicossocial, 

caracterizada segundo a portaria do Ministério da Saúde, nº 3088, de 23/12/11, pelos Eixos 

Estratégicos, importantes para a sua implementação, sendo eles: • Eixo 1: Ampliação do 

acesso à rede de atenção integral à saúde mental; • Eixo 2: Qualificação da rede de atenção 

integral à saúde mental; • Eixo 3: Ações intersetoriais para reinserção social e reabilitação; • 

Eixo 4: Ações de prevenção e de redução de danos. E apontando os seus componentes: - 

Atenção Primária (UBS, EQUIPE DE APOIO); - Consultórios na Rua; - Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS); - Unidades de Acolhimento (UA); - Serviço Residencial Terapêutico 

(SRT); - Leitos em Hospital Geral; - Urgência e Emergência (SAMU, UPA). 

Visualizando a estruturação da rede, observamos algumas dificuldades em 

vários setores no país, que se agravam a partir da década de 1990, onde entrou em voga o 

avanço do ideário neoliberal pelo mundo, baseado no fim do intervencionismo estatal nas 

esferas econômica e social. Nesse sentido, as ideias neoliberais, no Brasil, estimularam a 

crise fiscal do estado, com uma proposta de reconstituição do papel do mercado, tornando-o 

mais competitivo. No que se refere às políticas públicas, o Estado passou a estimular a 

redução dos serviços sociais públicos, transferindo-os para os serviços geradores de renda: 

o mercado privado. Logo, se por um lado este modelo neoliberal conseguiu o ajuste das 

contas públicas, em contrapartida, contribuiu para o avanço e crescimento da desigualdade 

social e da exclusão nos países em que foi adotado (FEITOSA; SILVA, 2013).  

Ou seja, esta discussão gera reflexões sobre como os efeitos das políticas 

neoliberais, precarizam, desmantelam, criam desafios e obstáculos para a saúde mental. 

Dificultando investimentos para o setor público, para a saúde pública e para a ampliação 



 

 

                  

desse trabalho em rede. Que embora tenha se observado avanços, principalmente por se 

tratarem de novos espaços para a reinserção social das pessoas em sofrimento psíquico. 

Ainda apresenta muitos desafios na gestão de uma rede de atenção em saúde mental para 

o cuidar em liberdade. São desafios como: fragilidades na abrangência do serviço, 

acessibilidade, diversificação das ações, qualificação do cuidado e na formação profissional, 

e principalmente com relação às expressões da “questão social” no que diz respeito ao 

imaginário social permeado pelo preconceito, estigma e pela rejeição no que diz respeito à 

loucura, diminuindo a ampliação de um trabalho em rede, devido à precarização e ao 

preconceito quanto a estes sujeitos, além de dificultar o acesso dessas pessoas aos 

espaços na cidade e dos seus direitos se constituírem, na maior parte das vezes, como 

fragilizados. 

 

 

5. Conclusão  

 

A discussão aqui proposta buscou percorrer os caminhos do que se chama de 

“Questão Social”, um breve percurso histórico de como se constituiu e como se estruturou a 

partir da relação capital/trabalho, a qual se faz precária ao longo dos tempos em virtude da 

prevalência do capital que desemboca na precarização da classe trabalhadora, dos serviços 

e gera uma onda de expressões dessa “questão social”, reproduzidas em vários setores da 

sociedade (como: educação, segurança, questão urbana, saúde entre outros), por meio da 

precariedade, desigualdades, violência, injustiça, etc. 

Nesse sentido, a produção da saúde mental vem para tentar responder as 

demandas sociais, como uma forma diferente e inclusiva de se observar o dito “louco” na 

sociedade. Em virtude disso, observa-se a importância da discussão acerca da Rede de 

Atenção Psicossocial, como forma de ampliação do cuidado e os desafios que lhes são 

lançados quanto à gestão, funcionamento, financiamento, precarização do serviço, e 

principalmente a marginalização dos usuários do serviço na sociedade ao longo dos tempos 

e atualmente, onde lhes negam os direitos e a cidadania, eis então, a importância do 

empoderamento, dos espaços de sociabilização e da presença não apenas de serviços, 

mas de luta e participação ativa dos usuários, família, profissionais e comunidade visando a 

inserção desses sujeitos em todos os espaços da cidade. 

Logo, as reflexões sobre os efeitos desses processos nos desafios atuais do 

trabalho através da RAPS, são diversas, tendo em vista que são latentes os 

questionamentos sobre esse trabalho. Quando se pensa no país, se questiona: O que ainda 

falta para avançar em um trabalho articulado em rede? Diante do quadro de dificuldades e 



 

 

                  

desigualdades, da precarização das políticas públicas e da política neoliberal que dificulta o 

investimento, e de todas as expressões da “questão social”, tentamos refletir sobre pontos 

atuais no processo de trabalho em rede, buscando e lutando pelo empoderamento, direitos 

e cidadania das pessoas em sofrimento psíquico, e para que também se avance no 

processo de trabalho em rede, frente às dificuldades trazidas pela “questão social”. 
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