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RESUMO 
 
O presente trabalho pretende trazer à tona características da 
captura da força de trabalho feminino pela reestruturação 
produtiva, retratando as novas configurações da divisão sexual 
do trabalho. Busca através da experiência da saúde mental 
elementos que compõem a esfera da reprodução no qual são 
apropriados pela esfera pública no intuito de reproduzirem 
modalidades de práxis social pautadas em uma ideologia 
mercantil e de desigualdade de gênero.  
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ABSTRACT 
 
This work aims to bring to the surface characteristics of the 
capture of female labor force productive restructuring, the new 
settings depicting the sexual division of labor. Search through 
the experience of mental health elements that make up the 
sphere of reproduction in which are appropriate for the public 
sphere in order to reproduce forms of social praxis guided by a 
market ideology and gender inequality. 
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1- Introdução 

 Embasada nos princípios e diretrizes da Reforma Psiquiátrica Italiana, foi que a 

Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB) direciona-se e estabelece-se em uma conjuntura 

distinta. Nesse caminho, propõe-se a superação do hospital psiquiátrico por meio de 

serviços substitutivos que dialogarão junto à comunidade e à família, a fim de proporcionar 

uma gestão compartilhada do cuidado e assim, buscar promover e viabilizar a cidadania. 

Além disso, a RPB aborda as mudanças dos serviços assistenciais e também 

destaca a desconstrução da abordagem clássica da psiquiatria, ou seja, propõe-se um novo 

olhar sobre o modelo conceitual e cultural acerca da loucura, que agora visa a construção 

de uma ciência social crítica, que aponte à transformação do lugar social do “louco”.  

Com a transformação do objeto de intervenção em relação ao cuidado a ser 

prestado, o processo de desinstitucionalização redefine referências de abordagem e vê-se 

diante de uma imensa complexidade voltadas ao sujeito, não mais se limitando a produção 

de “cura”, mas, tão logo, segundo Rotelli, Leonardis & Mauri (2001, p. 30), constitui-se 

enquanto “invenção de saúde” e de “reprodução social do paciente”. Ou seja, torna-se 

necessário enxergar a pessoa e suas experiências de sofrimento.   

Tal perspectiva busca o desmonte da lógica manicomial não só para a sociedade, 

mas, sobretudo em relação ao usuário consigo mesmo. A transformação de uma 

determinada forma de opressão só pode ser destituída a partir da reflexão e do 

desfacelamento de sua existência. Não é buscando a cura desse sujeito que se constitui 

mudanças, e sim oportunizando-o de existir de “outra forma na sociedade”, não só na sua 

relação existencial consigo mas também  em relação com as demais pessoas.  

Nesse caminho, o presente trabalho tem a pretensão de apresentar de forma breve 

as configurações do trabalho do cuidado exercido pelas mulheres, especificamente no 

processo de desinstitucionalização em saúde mental. Tal trabalho é executado nos serviços 

residenciais terapêuticos que tem como objetivo viabilizar um “lar protegido” para as 

pessoas com transtorno mental grave. Portanto, pretende-se problematizar a importância do 

trabalho executado por elas, quanto problematizar a subalternidade existente nessa 

ocupação, já que, ele apresenta características do trabalho doméstico.  

 

2 - Desenvolvimento 
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Foi no contexto de transformação econômica dos anos 1990, que a Reforma 

Psiquiátrica Brasileira (RPB) ganhou força e corroborou-se enquanto estratégia de cuidado 

da pessoa em sofrimento psíquico. Tem-se o questionamento do modelo da psiquiatria 

tradicional onde a centralidade do cuidado estava no manicômio e no isolamento. Procurou-

se assim, construir formas mais humanas de cuidado na comunidade, pensadas como 

capazes de promoverem a liberdade, autonomia e evitar a cronificação de novos casos.  

 É importante destacar que os novos serviços se distinguem radicalmente em relação 

ao cuidado prestado pelo manicômio. Nesse caminho de mudança do cuidado em saúde 

mental foi que surgiu a implantação dos novos dispositivos de atenção psicossocial, 

regulamentados pela Lei 10.216/2001. São múltiplos os serviços que atualmente compõem 

a chamada Rede de Atenção Psicossocial: Centros de Atenção Psicossocial, residências 

terapêuticas, centros de convivência, ambulatórios, hospitais-gerais, cooperativas e etc. 

 De acordo com Alves e Guljor (2004, p. 230), nos últimos anos, o dispositivo 

selecionado pelo Ministério da Saúde para a substituição gradativa dos hospitais 

psiquiátricos foram os CAPS (centro de atenção psicossocial), que se tornaram o modelo 

central na experiência brasileira. Tais serviços possuem pressupostos distintos do modelo 

anterior estando situados na comunidade e com as portas abertas. É ele o dispositivo 

organizador de um modelo de cuidado no território, onde ao mesmo tempo, tornou-se um 

“instrumento político de difusão de determinada forma de cuidar e um serviço potente em si”.   

 De acordo com Ferreira (2006), um dos grandes motivos da ocupação dos 

manicômios ainda hoje se dá devido a questão da moradia. Segundo o Relatório de Gestão 

da Coordenação Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde (2007-2010) são 

fechados ao ano 1700 leitos psiquiátricos, já no Informativo da Saúde Mental2 no Brasil 

tinha-se no ano de 2002 51.393 leitos psiquiátricos sendo que em 2011 já se contabilizava 

32.284 leitos. Isso demonstra quantos usuários ainda encontram-se internados e quanto 

ainda precisa-se investir na rede de atenção psicossocial.  

Em 11 de fevereiro de 2000 regulamentam-se os Serviços Residenciais Terapêuticos 

(SRT) ou Lares Abrigados, sendo estes “casas assistidas para que as pessoas 

(comprometidas psiquicamente) com grave precariedade da rede social possam sair do 

hospital psiquiátrico”. (ALVES e GULJOR, 2004, p. 233) Essas residências devem estar 

localizadas nas cidades, fora do espaço asilar, destinadas prioritariamente aquelas pessoas 
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que tem longa data de internação e/ou que perderam o vínculo familiar. “Esse dispositivo 

produz novas modalidades de cuidado e acolhimento a ex-moradores de hospitais, além de 

proporcionar um espaço de reintegração psicossocial do paciente na sociedade, tendo como 

eixo o domicílio – Residência Terapêutica” (FREIRE, 2008, p. 3).  

Nos novos serviços residenciais terapêuticos e moradias assistidas, o significado 

maior do cuidado, como a atenção ou desvelo oferecido a algo ou alguém, implica uma série 

de ações cotidianas. O objeto tradicional da enfermagem, o cuidado, atualmente, envolve a 

participação de várias categorias profissionais. No cuidado ou assistência proporcionada 

pelos distintos tipos de moradias, destaca-se um trabalhador pouco conhecido, raramente 

mencionado na literatura especializada e até mesmo pouco reconhecido pela 

regulamentação legal dos serviços de moradia: o cuidador. (SPRIOLI e COSTA, 2011, p. 3) 

            Com a criação das residências terapêuticas entende-se que para viabilizar aos 

usuários à construção progressiva de sua autonomia nas atividades da vida cotidiana, torna-

se importante a atuação de um profissional que necessariamente não precisa ter uma 

formação específica. É esse profissional que deve estar no cotidiano das SRT contribuindo 

com o autocuidado dos moradores e também com o viver em comunidade.     

             De acordo com a Portaria n°1220/2000 que está relacionada ao SRT, estabelece-se 

a atividade de “Cuidador em Saúde” relacionado às residências terapêuticas. Com diretrizes 

apontadas pela legislação e pelas recomendações do Ministério da Saúde, identifica-se que 

não há uma formação ou capacitação específica para a atuação do cuidador, nesse caso no 

campo da saúde mental.  

De acordo com o Guia Prático do Cuidador (2008, p.8), organizado pelo Ministério da 

Saúde para o campo da gerontologia, destaca-se que a função do cuidador é “acompanhar 

e auxiliar a pessoa a se cuidar, fazendo pela pessoa somente as atividades que ela não 

consiga fazer sozinha”. Não faz parte dessa rotina “técnicas e procedimentos identificados 

com profissões legalmente estabelecidas, particularmente, na área da enfermagem”. Neste 

Guia às informações restringe-se ao cuidado ao idoso, o que coloca desafios a prática do 

cuidador na saúde mental. Isso demonstra a não introdução de uma instrumentalização 

específica e nem um olhar mais aprimorado a esse modo de cuidar. 

         Segundo pesquisa realizada por Sprioli e Costa (2011, p. 5) no Instituto Municipal Nise 

da Silveira, localizado no Rio de Janeiro, os cuidadores da residência terapêutica em sua 

maioria são técnicos de enfermagem, “embora não seja exigido, para ser cuidador, [é 

necessário] apenas [possuir] o ensino fundamental completo”. De acordo com as autoras, 
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“depois de contratados, muitos receberam, no próprio Instituto, capacitação para o cuidado 

de pacientes psiquiátricos em moradias”.  

O cuidado de pessoas é inserido mais enfaticamente na relação hierárquica e 

diferenciada da divisão sexual do trabalho como uma atividade subalterna, com valor social 

insignificante, pois como foi referenciado à condição biológica da mulher, naturalizou-se e 

apesar de produzir valor de uso, não foi incorporado no valor de troca, e, por isso, não se 

transformou em um trabalho reconhecido socialmente, e assim não se tornou remunerado. 

Ou seja, a mulher passou a ser ainda mais fortemente considerada uma “cuidadora amorosa 

por natureza”. (ROSA, 2009, p.188-189) 

              Esse lugar subalterno do trabalho doméstico exercido pelas mulheres, lembrando 

que essa categoria profissional “cuidador em saúde” tem atributos domésticos, localiza-se 

na esfera da reprodução e por isso não apresenta valor, permanecendo encoberto nas 

relações cotidianas. Isso permite que haja outro atravessamento que permeia essa 

subalternidade e seja encontrado na negação de uma formação profissional, não precisando 

ter mais do que o ensino fundamental para promover o cuidado e assim, receber um salário 

que não ultrapasse o piso do salário mínimo, já que, tal atuação não representa valor de 

troca e pode ser justificada pelos sentimentos produzidos pela relação afetiva que se 

constitui com o usuário da saúde mental. 

É relativamente precário o status do trabalho da “cuidadora”, da home helper ou da 

helper, da aide à domicile ou auxiliaire de vie sociale, independentemente do regime local 

adotado. Essa precariedade se expressa no baixo nível de qualificação requerida, no 

escasso reconhecimento social da competência profissional, assim como na falta de 

especialização e de formação profissional. No caso brasileiro, a insuficiente formação e 

precária formalização do status profissional acarretam a dificuldade de autorreconhecimento 

como “cuidadoras” (e não como trabalhadoras domésticas), mesmo entre aquelas que 

desempenham funções classificáveis como de “cuidado” (...). O emprego de cuidado em 

domicílio se inclui entre as novas formas de emprego no setor terciário (“cuidadoras 

domiciliares” no Brasil, home helpers registradas no Japão, auxiliaires de vie sociale na 

França).” (GUIMARÃES, HIRATA e SUGITA, 2011, p.170) 

            Diante dessa realidade, é preciso problematizar os caminhos que tem sido traçados 

nesse processo e qual o discurso tem sido utilizado para a convocação desse trabalho 

feminino, se não invés de produzir liberdade e autonomia as pessoas em sofrimento 

psiquico reproduz-se opressões. É na mudança ética e sociocultural do modelo de operar o 
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cuidado que se identifica as possíveis transformações ou não, e para se ter mudanças é 

preciso compreender o quão tem sido alterado não só o tratamento mas também os valores 

daquele que operam o cuidado. 

            É importante destacar que o desconhecimento dos processos políticos que 

permeiam o trabalho do cuidador: suas ações, os limites do processo de trabalho e da lógica 

cultural que perpassa tudo isso, inclusive seu modo de estar e enxergar o mundo, impactam 

diretamente na vida do morador das residências terapêuticas. A convocação desse 

profissional não o potencializa para a dimensão política e transformadora que se propõe na 

RPB. Para Belmonte (2006, p.190-191), “o complexo trabalho de desinstitucionalização 

requer, na sua maioria das vezes esforço, uma dedicação e uma organização assistencial 

muito maior (...). Nesse sentido que se inclui o cuidador, tornando-se uma pessoa-chave 

nesta proposta”. É um profissional importante, mas que desconhece sua potencialidade 

ficando à margem do projeto proposto. 

             É fundamental a internalização dos valores da RPB para que se possa exercitar no 

cotidiano da esfera reprodutiva os princípios que se defende em nome de uma sociedade 

sem manicômios. Isso só é possível quando se tem apropriado e refletido o modo de “operar 

o cuidado” a partir de um dado projeto societário. Entretanto, não pode ser de forma 

individual ou excludente que isso aconteça, mas deve ser partilhado com todos aqueles que 

atuam nesse projeto de transformação e assim negar a possibilidade de reprodução de 

outras opressões.  

3 - Conclusão 

               No desvendar desse novo modo de operar o cuidado, vai ficando claro o quanto “a 

globalização do home care contribui fortemente hoje em dia para trazer para a esfera 

pública questões anteriormente atinentes apenas à esfera privada”. (HIRATA, 2009,p. 32) 

Percebe-se o quanto de questões envolvem o “care” e que precisam ser refletidas não só 

em equipe, mas nas diretrizes do que se quer traçar no desmonte da lógica manicomial no 

campo sociocultural.  

              Os cuidadores são convocados a contribuírem com esse processo, mas não são 

instruídos a compreender e a lidar com ele. Como desconstruir o pensamento manicomial 

social se não há indagação acerca dele no modo de como se opera o cuidado? A promoção 

do “care” é a mera reprodução do cuidar da esfera privada? Esse cuidar promove 

emancipação? Qual sentido tem essa emancipação? Nesse caminho, ficam aqui breves 
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questões a serem aprofundadas nesse processo do modo de operar o cuidado que ainda 

está em construção e tem-se muito a avançar.  

                Com isso, deixo aqui indagações iniciais acerca da profissionalização da prática 

do cuidado que sempre foi exercido pelas mulheres na esfera privada. Entretanto, tais 

práticas tomam configurações políticas por estarem inseridas em uma proposta de 

transformação de valores societários e para que isso se concretize, torna-se necessário a 

apropriação dos novos valores e questionando as condições em que esse trabalho está 

sendo praticado.  
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