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RESUMO :Esse trabalho refere-se à sistematização do Trabalho de Conclusão de Curso 
defendido no ano de 2018. Possui como tema saúde mental da mulher, e a construção do 
cotidiano a partir do tratamento no Centro de Atenção Psicossocial II do município de Ponta 
Grossa-PR. O objetivo do trabalho é analisar a construção do cotidiano das mulheres usuárias 
do CAPS II de Ponta Grossa-PR a partir do início do seu tratamento. Tem-se como metodologia 
a pesquisa qualitativa, pesquisa documental, e a coleta de dados empíricos foi por meio de 
entrevista semiestruturada. Os resultados demonstram que o CAPS passa a tornar-se como 
parte do cotidiano das entrevistadas, proporciona a construção de uma vida cotidiana a partir de 
histórias e experiências compartilhadas. A ênfase nos fatores sociais, culturais e afetivos da vida 
do indivíduo e o respeito às particularidades que ele carrega enriquecem o tratamento e 
possibilitam a reabilitação psicossocial desejada. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Esse trabalho refere-se à sistematização de Trabalho de Conclusão de 

Curso, defendido no ano de 2018, para a conclusão do curso de Serviço Social 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa.  

A loucura se faz presente proporcionando questionamentos importantes 

que perpassam o contexto da saúde mental. Os estudos sobre a loucura levam 

a refletir sobre o “processo saúde/transtorno mental, reforma psiquiátrica, 

subjetividade e comportamento humano” (MILLANI; VALENTE, 2008, p. 2), 

dessa forma, a temática integra um amplo campo de conhecimentos que 

possibilita a construção de novos mecanismos e estratégias para lidar com o 

sofrimento mental hodiernamente. 
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A Reforma Psiquiátrica surgiu no final dos anos 1970 e encaminhou uma 

série de mudanças no atendimento das pessoas com transtornos mentais, 

dentre elas a criação dos serviços substitutivos,os Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS). Os CAPS atendem pessoas em sofrimento mental, que 

oferecem riscos sociais e pessoal, e estão impossibilitados de estabelecer laços 

sociais e projetos de vidas, e possui como objetivo promover a reabilitação 

social, fortalecer os vínculos familiares, trabalhando na perspectiva do projeto 

terapêutico singular. 

Atualmente, a saúde mental possui um caráter tão importante quanto a 

saúde física, pois a análise realizada é biopsicossocial. Dessa forma, fatores 

biológicos, sociais, ambientais e de gênero influenciam no modo de vida dos 

indivíduos e na construção do seu cotidiano. 

A escolha da temática sucedeu através da prática de estágio Voluntário 

no ano de 2016 e Estágio Curricular Obrigatório I em 2017, realizado no CAPS 

II, no município de Ponta Grossa-PR. A partir das atividades desenvolvidas no 

CAPS II junto com profissionais, identificou-se a necessidade de realizar um 

grupo de mulheres para discutir relações de gênero e saúde mental, que 

apresentavam questões específicas através dos atendimentos realizados com 

usuárias.  

O Serviço Social no CAPS atua na perspectiva de garantir a autonomia e 

a cidadania dos usuários, considerando as diversas expressões da questão 

social, como o estigma e o preconceito que o transtorno mental carrega, sendo 

este produzido nas relações sociais. As demandas dos usuários da saúde mental 

não se restringem apenas à assistência psiquiátrica, mas, também, nas relações 

sociais, familiares, econômicas e culturais. 

Entende-se, portanto, a importância do presente estudo para o Serviço 

Social, pois o assistente social é um dos profissionais dentre a equipe 

multiprofissional que atua na área da saúde mental e tem-se a necessidade de 

conhecer melhor a realidade e o perfil dos usuários para construir, assim, uma 

melhor intervenção.  

O principal objetivo deste trabalho é analisar a construção do cotidiano 

das mulheres usuárias do CAPS II do município de Ponta Grossa-PR, tendo 

como norte subjetividades que estão estritamente ligadas ao campo da saúde 



 

mental, como cotidiano. Para alcançar o objetivo proposto, os procedimentos 

metodológicos utilizados neste estudo foram: pesquisa bibliográfica, revisão 

sobre os estudos elaborados por diferentes autores acerca da temática de saúde 

mental; a pesquisa documental, com ênfase nos prontuários das usuárias. De 

acordo com Pádua (1997, p.62, apud PIANA,2009, p.122): “a pesquisa 

documental é aquela realizada a partir de documentos, contemporâneos ou 

retrospectivos, considerados cientificamente autênticos (não fraudados)”. O 

estudo se configura também como pesquisa qualitativa, o que, para Oliveira 

(2011, p.24): “O uso da descrição qualitativa procura captar não só a aparência 

do fenômeno como também suas essências, procurando explicar sua origem, 

relações e mudanças, e tentando intuir as consequências”.  

Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se de entrevista, 

caracterizada como “a técnica em que o investigador se apresenta frente ao 

investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que 

interessam à investigação” (GIL, 2008, p.109), especificamente a entrevista 

semiestruturada, na qual são apresentadas algumas pautas a serem discutidas, 

mas o entrevistado fala livremente com base nas pautas. 

A partir dos dados coletados, tem-se a análise de conteúdo e a 

interpretação das informações obtidas. 

Para definir a amostra, utilizaram-se os seguintes critérios de inclusão: a) 

Usuárias que realizam tratamento no CAPS II, do município de Ponta Grossa-

Paraná; b) Usuárias que participaram por mais de 3 encontros do grupo 

“Relações de Gênero e Saúde Mental”, que aconteceu no ano de 2017 no CAPS 

II; c) Usuárias que concordaram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para a entrevista. Como critérios de exclusão, definiu-se: a) Usuárias 

que não apresentam consciência, orientação espacial e temporal no momento 

da entrevista. As técnicas e os instrumentos citados foram escolhidos visando 

atingir os objetivos propostos.  

 

2 O TRATAMENTO COMO SUPORTE NO COTIDIANO 

 

  Para compreender o objetivo da pesquisa, se faz necessário sintetizar e 

identificar o conceito de cotidiano usado na realização da pesquisa. Entende-se 



 

que o cotidiano não pode ser compreendido como uma simples palavra, mas que 

deve ser explorado, realizando reflexões teóricas. Compreender o cotidiano 

significa ir além das atividades realizadas no dia a dia. Distingue-se da rotina que 

corresponde a apenas à imitação e repetição das atividades. O cotidiano são 

possibilidades em que a cada dia o homem está inserido, oferecendo diferentes 

estímulos que possibilitam o indivíduo a pensar de forma diferente (HELLER, 

2011). 

Os aspectos do cotidiano referem às particularidades que geralmente são 

irrelevantes no dia a dia, mas na sua essência possuem detalhes que são 

importantes no desdobrar da vida social, como exemplo o ato de um usuário da 

saúde mental, utilizar-se de transporte público para frequentar o CAPS, para 

pessoas que não estão em sofrimento mental pode aparentar como uma 

atividade comum do cotidiano, mas para o usuário da saúde mental vai além 

disso, as atividades construídas por ele do cotidiano, são, na sua grande maioria, 

essenciais para a sua reabilitação psicossocial e para a construção da sua 

realidade social.  

Os resultados demonstram que a construção do cotidiano das usuárias a 

partir do tratamento refere-se a uma construção coletiva e individual, em que o 

CAPS torna-se parte da vida cotidiana, com grandes impactos produzidos 

através da proposta de reabilitação psicossocial. 

Em meio aos resultados obtidos da pesquisa, percebe-se que alguns 

aspectos dificultam o tratamento das usuárias com transtornos mentais. 

Primeiramente, destaca-se o estigma, a marca dada às pessoas que não são 

consideradas “normais”. E o preconceito presente desde as sociedades mais 

antigas, que excluíam a pessoa com transtorno mental. O senso comum na 

sociedade julga quem está em sofrimento mental como a pessoa “considerada 

agressiva, perigosa, sem juízo, que precisa ser cuidada como uma criança e que 

deve ser tratada em locais separados da comunidade. Conceitos que levam a 

atitudes e processos de exclusão social dos usuários” (SALLES, 2011, p.37). O 

entendimento da religião como o transtorno mental ser algo religioso e a 

exclusão do mercado de trabalho é um dos exemplos citados pelas 

entrevistadas: 

Eles falam para gente aqui do CAPS que você tem que andar com 
as tuas duas perninhas, que você tem uma vida lá fora, que você 



 
tem que continuar aquela vida lá fora, mas a partir da hora que você 
chegar ali pedir um emprego, fala está desempregada faz 
tratamento no CAPS, não te dão emprego, não te dão uma chance, 
por que ah, você é louca, como vou dar um emprego pra uma 
louca? Ninguém vai dar emprego, ninguém vai te estender a mão, 
ou você faz alguma coisa na tua casa e vai vender, mas emprego 
você não consegue (Entrevistada 02). 

 

A pessoa que se encontra em sofrimento psíquico necessita de um 

espaço que acolha sua subjetividade, bem como sua particularidade, um espaço 

em que a saúde mental ganhe o foco, bem como o bem-estar do sujeito. O CAPS 

proporciona, enquanto serviço de reabilitação psicossocial, esse espaço, ao 

passo que em outros lugares existe a exclusão e segregação da pessoa com 

transtorno mental, no CAPS, a pessoa com transtorno mental encontra a 

inclusão e reinserção, considera-se que é o principal serviço capaz de realizar a 

mudança – da exclusão para a inclusão. As pessoas que estão em sofrimento 

mental mantêm muitos dos sintomas, como delírios e alucinações, que 

continuam no decorrer da vida, apesar de receberem tratamento, encontrar um 

lugar que as acolha é essencial. O acolhimento dá um sentido à vida. Como 

observa-se na fala das entrevistadas: 

 

Eu comecei assim...com medo, sabe? Porque eu sabia que ia ter 
pessoas que não iam gostar de mim, sabia que ia ter pessoas que 
iam me recusar..., mas foi ao contrário, quando eu cheguei todo 
mundo gostou de mim e foi uma surpresa porque eu sempre 
acreditei que as pessoas não gostavam de mim, desde criança eu 
acho que sou assim sabe? Porque na escola eu era recusada... E 
quando cheguei no CAPS, pensei vão me recusar também né e foi 
ao contrário. As pessoas vêm me abraçam, conversam 
(Entrevistada 01). 

Destaca-se, também, as atividades, os grupos, atendimentos realizados 

pelo CAPS como intervenções que afetam a vida cotidiana das usuárias e 

possibilitam a construir uma vida significativa. A abordagem terapêutica como 

alternativa extra hospitalar vai contra a lógica excludente e segregadora dos 

usuários, viabiliza o tratamento em liberdade. O relacionamento entre 

profissionais e usuários proporciona criação de vínculos, ressaltando a escuta e 

o acolhimento como fatores importantes nesse processo. 

 

Eu participei do cinema, ballet, olimpíadas...eu gostei de participar 
porque foi bem diferente né...na verdade essas atividades elas só 



 
têm para você criar experiências né. Porque a qualquer momento 
de tristeza você tá fluindo o pensamento ...Então os pensamentos 
da gente vai depender muito de onde a gente tá...Então as vezes a 
gente tá conversando é um tipo de assunto, quando a gente tá 
jogando bola é outro assunto, então cada momento tem seus 
assuntos para ser tratados. E quando você está em crise, você tá 
parado, eu quando estou parada sem fazer nada eu entro em crise. 
E essas atividades ajudam a sair da crise, ajudam porque eu 
comecei a notar quando você está ocupado, você está lidando com 
a ocupação ali do momento, e o pensamento coloca outra coisa 
para você, de uma forma positiva, nunca vai ser de uma forma 
negativa (Entrevistada 01). 

Mudou que não preciso de internamento mais, porque daí eu posso 
pegar e vim aqui, participar quando quero, e não precisar ficar 
internado né...eu não sou mais como era antes... aqui eu aprendi 
bastante sobre a doença, a se controlar, quando eu entro em crise, 
para não demonstrar em casa, e passar para os meus filhos que 
sofrem com isso, aprendi a controlar muita coisa, porque aqui eu 
converso né (Entrevistada 03). 

Algumas atividades terapêuticas como artesanato e música foram citadas 

como intervenções realizadas que geraram mudanças na vida cotidiana delas. É 

importante destacar que o CAPS deve articular sua intervenção com atividades 

que estejam ligadas à construção do cotidiano, para colaborar na reorganização 

da vida dos usuários. As atividades terapêuticas podem se tornar um importante 

instrumento para a organização mental, e a produção de algo útil que preencha 

o seu tempo livre, tornando o processo de reabilitação psicossocial possível. 

Compreende-se que as intervenções realizadas pelo CAPS possuem 

significados na vida das usuárias e refletem no seu tratamento. Enquanto 

serviço, faz parte do cotidiano delas, lugar de produção de afetos, criação de 

vínculos, socialização de experiências, ao mesmo tempo que o tratamento é 

único se torna também coletivo. O CAPS torna-se parte de uma das dimensões 

do cotidiano das usuárias. 

Percebe-se que de acordo com Heller (1988) o cotidiano das usuárias vai 

além das atividades desenvolvidas no dia a dia. Para a autora, o cotidiano são 

possibilidades em que a cada dia o homem está inserido, dessa forma, as 

usuárias passam a construir o seu cotidiano a partir do início do seu tratamento 

com diferentes possibilidades. As possibilidades referem-se a construir o 

cotidiano com base nas relações sociais estabelecidas, no desenvolvimento das 

atividades oferecidas pelo CAPS e no desenrolar-se da particularidade de cada 



 

Eu. Essas possibilidades são essenciais para a reabilitação psicossocial, a 

construção da realidade social e a relação com o mundo concreto. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreende-se que a história da saúde mental passou por grandes 

mudanças, a loucura nos séculos passados era associada à religião e à conduta 

do indivíduo. Somente mais tarde que o transtorno mental passa a ser 

considerado uma doença, surge também os manicômios e hospitais 

psiquiátricos, que seguiam a lógica da exclusão social e culpabilização do 

indivíduo. A partir disso, a Reforma Psiquiátrica começa a acontecer para 

garantir os direitos das pessoas com transtornos mentais, buscando por um 

tratamento que priorize a reabilitação psicossocial (HEIDRICH, 2007). 

Com a Reforma Psiquiátrica, houve um aumento no número de CAPS, 

favorecendo para que as pessoas com transtornos mentais não fiquem 

delimitadas aos hospitais psiquiátricos, e sim circulando nos territórios, vivendo 

parte do seu cotidiano em espaços abertos, podendo ter a oportunidade de 

descobrir novos caminhos e possibilidades de mudanças.  

A prática do CAPS possibilita a inclusão social e o estimulo à construção 

de uma história de vida cotidiana particular de cada usuário.  De acordo com a 

autora Heller (1989), a partir do momento que a usuária constrói sua vida na 

cotidianidade, significa que está apropriando do seu modo de realidade e 

estabelecendo a marca da sua personalidade. Ao analisar isso, percebe-se que 

a apropriação da realidade e condução da vida cotidiana está em conformidade 

com os propósitos da reabilitação psicossocial, que supõe que as pessoas com 

transtornos mentais devem ter autonomia e realizar suas próprias escolhas, 

podendo ser acolhidas para conviver na sociedade sem desfazer de suas 

particularidades. 

Verificou-se que o CAPS, enquanto serviço, possibilita às usuárias 

estarem inseridas em um universo coletivo, compartilhando histórias e 

experiências, mas, ao mesmo tempo, acolhe o sujeito singular, em que produz e 

se reproduz socialmente. São em atividades e grupos relacionados ao cotidiano 

que o indivíduo consegue se descobrir e aplicar isso na vida cotidiana, por isso 



 

a necessidade de atividades lúdicas estarem articuladas com a vida cotidiana se 

torna tão importante na área da saúde mental. 

O início de um tratamento no CAPS não se trata de uma simples mudança 

na vida das usuárias, é algo complexo, a medicação, consulta, efeitos colaterais 

começam a fazer parte do seu cotidiano, assim como o preconceito, estigma e 

exclusão. A reabilitação psicossocial que deseja conquistar no CAPS 

proporciona as usuárias acolhimento, escuta qualificada, orientações, dando um 

norte ao tratamento. Ao citar “O CAPS para mim é uma família” (Entrevistada 

02), percebe-se a importância de um serviço de saúde na vida da usuária. 

A partir do referencial teórico utilizado, das observações realizadas 

durante o período de estágio curricular de dois anos no âmbito do CAPS II e 

através das entrevistas realizadas para a construção desta pesquisa, 

perceberam-se grandes avanços alcançados na área de saúde mental, como a 

Reforma Psiquiátrica. A Reforma Psiquiátrica está acontecendo, aos poucos 

ocorre a mudança de paradigma, tencionando para um objetivo comum, a 

reinserção do usuário de saúde mental na sociedade. Mas como Salles refere, 

“A Reforma Psiquiátrica só irá existir na realidade concreta na medida em que 

alcançar a cotidianidade da sociedade, das instituições e, principalmente, a vida 

cotidiana da pessoa com transtorno mental” (SALLES, 2011, p. 34).  

Assim, é necessário se estar atento para que não ocorram retrocessos na 

Reforma Psiquiátrica, e não se contentar com as conquistas alcançadas, pois há 

muito para ser feito ainda. 

Ao aproximar-se do tema, compreende-se que falar de saúde mental é 

falar do cotidiano, é falar de normalidade mesmo quando parece algo fora do 

normal. É falar de um tema que não compete somente a um usuário do CAPS, 

mas de uma amiga da faculdade que sofre de ansiedade, da tia que tem 

depressão. É respeitar e aceitar os sujeitos pela sua história de vida e suas 

particularidades. É acolher, escutar e ajudar. 
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