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COTIDIANO DAS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS 

 

Introdução ao Problema 

Este projeto tem como referência as mudanças na forma de tratamento para as pessoas 

com sofrimento psíquico que vêm ocorrendo desde os anos 80, quando no Brasil se inicia dois 

grandes movimentos sociais: a Reforma Sanitária e a Luta Antimanicomial. 

A Reforma Psiquiátrica Brasileira surgiu juntamente com a Reforma Sanitária na 

efervescência política em meados da década de 70 e se intensificou na década de 80. A Reforma 

Sanitária foi um movimento que questionavam o modelo de assistência de péssima qualidade e 

predominantemente privatizado. A idéia da Reforma Sanitária era pensar em propostas para um 

atendimento de qualidade. Como efeito dessas discussões, surgiu o SUS (Sistema Único de 

Saúde) que tem como princípios norteadores a universalidade1, a integralidade2 e a eqüidade3. 

A proposta da Reforma Psiquiátrica, além de incluir os princípios do SUS, adota a 

experiência da Psiquiatria Democrática italiana como referência teórica/prática. Nesse contexto, 

o movimento vai muito além de questionar o asilo como centro detentor de poder/saber, onde o 

“tratamento” se fazia pela exclusão e muitas vezes pelos descasos com a vida do ‘doente mental’. 

A idéia seria de questionar e analisar toda a construção teórica que envolve o asilo em um 

movimento de desinstitucionalizar o saber psiquiátrico4.  

Neste sentido, a relação médico-doente-doença precisava ser colocada em cheque 

também. Pôr em prática a proposta de Basaglia de colocar a doença mental entre parênteses, 

esquecendo as categorizações das doenças, olhando para o sujeito e não somente para a doença, 

singularizá-lo e ocupar-se de tudo que se constituiu em torno da doença. Não é negar a existência 

da doença, a intenção é “afastar as incrustações, as superestruturas, produzidas tanto no interior 

da instituição do manicômio, em decorrência da condição de estar institucionalizado, quanto no 

mundo externo, em conseqüência da rotulação social que é fortemente autorizada pelo saber 

psiquiátrico” (AMARANTE, 1996, p.80). 

                                                 
1 “A Saúde é um Direito de Todos” – Constituição Federal. 
2 As necessidades de saúde das pessoas (ou de grupos) devem ser levadas em consideração mesmo que não sejam 
iguais às da maioria. 
3 Todos devem ter igualdade de oportunidade de usar o sistema de saúde, de acordo com suas necessidades regionais 
e sociais. 
4 Não entender que a proposta é questionar somente a atuação dos psiquiatras, mas de todos os profissionais de 
saúde que corroboram com as práticas excludentes aos portadores de transtorno mental, incluindo também (e 
principalmente) os familiares e a sociedade como um todo. 

2 



 

Com isso, a desinstitucionalização materializa-se na desconstrução do manicômio, locus 

de uma psiquiatria tida como poder legítimo de gerir as figuras de miséria, periculosidade social, 

marginalidade e improdutividade, associadas ao rótulo de doente mental. A desconstrução do 

manicômio e a desinstitucionalização da doença mental prevê a desmontagem de um aparato 

material e teórico-conceitual. Os saberes psiquiátricos tradicionais passam a ser questionados, ao 

mesmo tempo em que emergem novas formas de se conceber a saúde, a doença e a própria 

ciência (Birman, 1999). 

O projeto agora seria de que um atendimento englobasse não só o tratamento específico 

ao transtorno, mas a saúde no geral. Por isso que o modelo substitutivo propõe o trabalho em 

rede: Unidade Básica de Saúde (UBS), Programa de Saúde da Família (PSF), agentes 

comunitários, ambulatórios, emergências psiquiátricas, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

e Residências Terapêuticas (RT). 

As Residências Terapêuticas (foco deste projeto de pesquisa) são casas para aqueles 

usuários adventos dos hospitais psiquiátricos que não têm mais vínculo com os familiares e não 

têm onde morar. Na casa residem em média seis usuários e com o acompanhamento de um 

cuidador e de um auxiliar de enfermagem. As RTs estão vinculadas ao CAPS como suporte 

terapêutico. 

 

Objeto de Estudo e Finalidade da Investigação 

Pensar em desinstitucionalização das práticas asilares é pensar também numa contínua 

manutenção da Luta Antimanicomial. Os serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos 

entraram como carro chefe neste pensar extramuros. Porém, após sua implantação, observamos a 

cristalização das práticas dos profissionais e gestores em um enraizamento das atividades 

terapêuticas nos Centros de Apoio Psicossocial (CAPS), segurando cada vez mais o usuário no 

serviço, ao invés de disparar processos de produção de autonomia e protagonismo na cidade. 

Esta realidade se agrava ao nos depararmos com os usuários que moram nas Residências 

Terapêuticas (objeto deste projeto de pesquisa). 

Por serem muitas vezes usuários comprometidos, com dificuldade de vinculação e 

habituados a morar nos hospitais psiquiátricos, a relação entre os moradores e o CAPS tornou-se 

institucional, como se a casa fosse uma continuidade do serviço substitutivo. 
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As residências são os principais instrumentos de inserção do tema loucura nas 

comunidades, como também uma excelente ferramenta de produção de subjetividade e saúde 

para essas pessoas que viveram enclausuradas por muitos anos. 

Mas será que os cotidianos destas casas são entendidos como instrumentos e ferramentas 

de uma produção de subjetividade? Ou simplesmente reproduzem, de formas sutis, práticas 

asilares? Como a cidade é apropriada pelos moradores/cuidadores? Qual o nível de atuação dos 

CAPS nestas casas? 

São os principais questionamentos que esta pesquisa pretende discutir, através da 

observação participante, junto com a academia e os atores que estão envolvidos neste pensar/agir 

em uma construção de cidadania. 

 

Finalidade da Investigação 

Intensificar as discussões acerca da importância do Movimento da Luta Antimanicomial 

por meio das Residências Terapêuticas, considerando estes espaços como um dispositivo 

estratégico para a análise do desenvolvimento da Política Nacional de Saúde Mental, 

especialmente nas relações entre a saúde mental e a sociedade, a política e a estrutura oferecida 

para tratamento. 

 

Justificativa  

 Este projeto faz parte de um amadurecimento das questões acerca da institucionalização 

do movimento da Reforma Psiquiátrica/Luta Antimanicomial.  

Esse movimento teve início nos países como França, Inglaterra e Estados Unidos, onde 

esse processo só abarcou o enfraquecimento do hospital psiquiátrico (Barros, 1989) e não uma 

desconstrução do saber psiquiátrico, como ocorreu na Itália. 

Basaglia propôs um movimento chamado Psiquiatria Democrática Italiana que tinha 

como o fundamento principal a desinstitucionalização do saber/fazer psiquiátrico, já que ele 

percebeu que a questão principal não reside na transformação do hospital num lugar somente de 

cura, mas na desconstrução da instituição psiquiátrica como um todo (Amarante, 1996).  

Desinstitucionalizar, nessa perspectiva é: 
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“desospitalizar, propondo instâncias externas totalmente substitutivas ao hospital; superar a 

organização de serviços baseados no Setor (Reforma Psiquiátrica Francesa) ou na Psiquiatria 

Comunitária (Reforma Psiquiátrica Americana), propiciando a unicidade de responsabilidade 

sobre o Território; superar os ideais da comunidade, terapêutica ou não, em favor da consideração 

das sociedades locais com seus conflitos e contradições reais; superar o monopólio das 

especialidades, utilizando as múltiplas potencialidades dos trabalhadores institucionais para a 

ativação de todos os recursos disponíveis, inclusive os dos usuários das instituições” (COSTA-

ROSA et al, 2002, p.39-40). (grifos meus) 

 

A partir da negação conceitual e prática do conceito de doença mental ocorreu a 

desinstitucionalização do saber psiquiátrico. Assim, juntamente com a nova idéia de psiquiatria 

pensada por Basaglia, começou-se a por em prática o projeto de reconstrução. Esse movimento 

vai fundamentar a Reforma Psiquiátrica que acontece no Brasil nos anos 80. 

Inicialmente teve como objetivo denunciar as distorções, chamando a sociedade para 

participar das tomadas de decisões das políticas públicas, inverter a política nacional de saúde 

mental (de privatizante para estatizante), e programar alternativas extra-hospitalares que 

significava a inversão do modelo: de hospitalar para ambulatorial, de curativo para preventivo 

(Amarante, 2007).  

Dessa forma, novas políticas com relação à saúde mental foram adotadas com os 

princípios de descentralização, integração interinstitucional, hierarquização, regionalização e 

participação comunitária (ibidem). Essas políticas foram integradas ao SUS (Sistema Único de 

Saúde) que surgiu em 1990 tendo como base os princípios de acesso universal, público e 

gratuito; de equidade, como um dever de atender igualmente o direito de cada um, respeitando 

suas diferenças; de descentralização dos recursos de saúde, na tentativa de garantir um cuidado 

de boa qualidade (Brasil. Ministério da Saúde, 2004a) 

Em 2001 a lei que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistência em saúde mental foi assinada (Lei 

10.216/01, conhecida como Lei Paulo Delgado). Com essa lei, além do governo se 

responsabilizar com o tratamento e estruturação do novo modelo substitutivo, assegura também 

os direitos desses portadores. 

Acompanhar o processo ao cuidado dos sujeitos em sofrimento psíquico é entender a 

saúde mental a partir do princípio de descentralização, integração interinstitucional, 
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hierarquização, regionalização e participação comunitária. A Saúde Mental passa hoje por um 

período de avaliação e afirmação dos seus princípios.  Atualmente o país tem 1394 CAPS e 208 

Hospitais Psiquiátricos distribuídos pelo território nacional (Ministério da Saúde, 2009), o que 

demonstra um crescimento em termos de números, mas pouco se é divulgado em termos de 

trabalho desenvolvido nos serviços extra-hospitalares e qual a razão da permanência dos leitos 

SUS nos Hospitais Psiquiátricos. 

O Estado de São Paulo publicou em 2008 um censo psicossocial dos moradores5 em 

Hospitais Psiquiátricos e demonstrou que na Grande São Paulo existem 12 Hospitais 

Psiquiátricos, onde 207 sujeitos são moradores e 65,27% afirmam que o motivo da sua 

permanência é a precariedade social6 e o diagnóstico de transtorno mental. 

Dentro da rede de assistência proposta, as Residências Terapêuticas se mostram como um 

valorativo dispositivo para desenvolver o processo de redução dos leitos psiquiátricos 

assegurando a assistência desses sujeitos, pois cada RT é acompanhada por um cuidador e um 

auxiliar de enfermagem, além de ser vinculada ao CAPS para tratamento especializado. Além 

desses moradores receberem o auxílio financeiro do “Programa de Volta para Casa” (PVC) que 

atualmente tem 3346 usuários inscritos. 

As discussões em torno dos usuários egressos dos hospitais psiquiátricos que não 

tivessem onde morar e nem contato com sua família foi colocada como tema na II Conferência 

Nacional de Saúde Mental em 1992 que se colocou a importância para estruturação de “lares 

abrigados” como uma estratégia para a reestruturação modelo substitutivo. 

Mas foi em 2000 com a portaria n° 106/2000 que o Ministério da Saúde introduz os 

Serviços de Residências Terapêuticas (SRTs) no âmbito do SUS. Apesar de o nome incluir o 

termo “serviço”, deve-se entender que são moradias, elas não são precisamente serviços de 

saúde, mas espaços de morar articulados à rede de atenção psicossocial de cada instituição. Esta 

portaria estabelece que deva ser vinculado à moradia um profissional médico e dois profissionais 

de nível médio com experiência e/ou capacitação específica em reabilitação profissional (Brasil, 

2000). 

Segundo o Ministério da Saúde (2004b) podem residir nestas casas:  

                                                 
5 Sujeitos que permanecem internados na instituição no tempo igual ou maior que 1 (um) ano ininterrupto, chamados 
de “pacientes de longa permanência” (Barros, 2008).  
6 Entende-se por “precariedade social” ausência de contato familiar e conseqüente falta de referência de moradia, 
associada a falta de renda (Barros, 2008). 
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“portadores de transtornos mentais, egressos de internação psiquiátrica em hospitais cadastrados 

no SIH/SUS, que permanecem no hospital por falta de alternativas que viabilizem sua reinserção 

no espaço comunitário; egressos de internação em Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico, em conformidade com decisão judicial (Juízo de Execução Penal); pessoas em 

acompanhamento nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), para as quais o problema da 

moradia é identificado, por sua equipe de referência, como especialmente estratégico no seu 

projeto terapêutico (...); moradores de rua com transtornos mentais severos, quando inseridos em 

projetos terapêuticos especiais acompanhados nos CAPS” (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2004b, p.8). 

 

Para auxiliar a moradia, em 2003, foi assinada a portaria n° 10708/2003 na qual se 

instituiu o auxilio reabilitação para usuários egressos de internações psiquiátricas (Programa de 

Volta para Casa). 

A passos lentos os projetos das RTs são desenvolvidos no país, em 2009 temos 533 em 

funcionamento e 138 em implantação. Um número bastante reduzido se associarmos esse 

número a demanda de usuários egressos. 

Este projeto se propõe a identificar e a analisar qualitativamente alguns aspectos da a 

implantação das RTs no município de São Paulo, onde o processo de demonstra recente e se 

esbarra na precariedade da assistência extra-hospitalar e no fortalecimento dos movimentos da 

Contra Reforma Psiquiátrica. 

Esta discussão na área da saúde mental percorreu os principais anos da minha formação 

acadêmica, incluindo pesquisas, oficinas de discussão, estágio e monografia; como também 

experiências profissionais como consultora técnica da coordenação de Saúde Mental (em 

Aracaju, Sergipe) e realizadora do vídeo sobre a Semana da Luta Antimanicomial. Durante este 

percurso acadêmico/profissional, vivenciei discussões cada vez mais complexas sobre o cuidar 

dos usuários, mas muitas vezes não identificava onde estas discussões estavam presentes no 

cotidiano do serviço CAPS (tema de monografia). Ao mesmo tempo incomodava-me ver o 

desamparo que alguns usuários das Residências Terapêuticas tinham no serviço – usuários que 

poderiam estar com um acompanhamento direcionado para a sua autonomia, estavam cada vez 

mais dependentes do CAPS. 
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Aliado a liberdade que a universidade nos permite para a produção de pesquisas, surgiu a 

idéia deste projeto de pesquisa de mestrado – focando agora as RTs como uma das pontas que 

sofrem as conseqüências de uma institucionalização da Reforma Psiquiátrica. 

 

Referencial Teórico 

Conceitos de produção de subjetividade e produção de saúde 

Na contemporaneidade as ciências sociais e humanas começaram a focar seus estudos 

numa noção de “produção histórica”, ou seja, o homem sendo um produto histórico. A 

subjetividade entra como um conceito que engloba o sujeito dentro do seu contexto histórico-

social, passando então a ser também algo coletivo (Henrique et al, 2001). 

Tendo esta visão, podemos pensar a produção de subjetividade forjando os modos de 

existência, que modelam as maneiras de sentir e pensar dos indivíduos (ibidem). Desta forma, ela 

pode ser considerada individual e coletiva ao mesmo tempo. Individual porque “em certos 

contextos sociais e semiológicos a subjetividade se individualiza” (GUATTARI, 1992 apud 

ESCÓSSIA & MANGUEIRA, no prelo, p.3) e coletiva porque “em outras condições, a 

subjetividade se faz coletiva, o que não significa que ela se torne por isso exclusivamente social” 

(ibidem). Como também pode tanto naturalizar quanto desnaturalizar saberes e instituições 

sociais em qualquer ponto do sistema social (Henrique et al, 2001). Por isso ela é importante 

para o novo pensamento acerca da produção de conhecimento e, mais especificamente, produção 

de saúde.  

A individualização do sujeito na modernidade possibilitou uma estratégia de isolamento 

no tratamento do “louco”, pois se acreditava que retirando-o da sociedade, ou seja, retirando as 

interferências do meio ambiente, poder-se-ia estudar e tratar a doença mental nos moldes de 

laboratório. 

Tendo como base o conceito de produção de subjetividade, não se faz possível olhar para 

a doença mental como algo isolado e único do sujeito. Como Henrique et al (2001) colocam: 

“Na doença há uma construção de subjetividade radicalmente diversa, por isso nunca se pode 

tratar o sintoma, é preciso tratar o sujeito” (p.13). Essa é uma proposta que surgiu a partir da 

Reforma Psiquiátrica na Itália, na qual Basaglia (1981) propôs esquecer a doença como um 

fenômeno natural, colocando-a entre parênteses para lidar com o sujeito e não com a doença. O 
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que não significa a sua negação, mas sim compreender o “doente mental” como um todo, como 

um ser biológico, psíquico e social. 

O conceito moderno de saúde é também questionado (saúde como ausência de doença), 

tornando-se inconcebível restringir o homem somente ao seu aspecto biológico (Escóssia & 

Mangueira, 2004). Entender que doença e saúde não são mais opostas possibilita um novo olhar 

para o trabalho na saúde coletiva. Fala-se agora em produção de saúde, numa noção de saúde em 

seu  “caráter processual e coletivo, cujo modelo de atenção pode ser apreendido através das 

noções de prevenção, cuidado, proteção, tratamento, recuperação e promoção de saúde” 

(ESCÓSSIA & MANGUEIRA, 2004, p.6). Conceitos que serão fundamentais para a prática do 

modelo de atenção à saúde mental. 

 

Cidade, Morar e Produção de Subjetividade 

Uma nova forma de entender a casa como espaço terapêutico está na discussão sobre o 

Acompanhamento Terapêutico (AT). Este atendimento não é focado nas Residências, porém nos 

ajuda a entender como a cidade e a casa podem ser espaços produtores de subjetividades e 

também de saúde, além do mais podemos pensar o trabalho dos cuidadores das casas sobre esse 

referencial. Temos, assim como base a concepção de uma clínica em movimento, na qual se 

engaja uma clínica no espaço múltiplo e cambiante da cidade, reinventando suas formas. 

(Lobosque, 2003; Palombini, 1999 apud PALOMBINI, 2004). 

Para Palombini (2004) a casa estaria para o homem como centro do mundo que o enraíza 

no espaço e ao qual estão referidas todas suas circunstâncias espaciais. A porta representaria a 

liberdade, as janelas seriam como os olhos abertos para o exterior, a cama como o centro 

máximo de sua proteção e intimidade e a mesa seria o centro comum de uma família. Desta 

forma, podemos ver a casa como uma continuação do Eu. 

Para a clínica em movimento, muito mais que a casa, a cidade tem o seu papel 

primordial. Interessa olhar a cidade como certo ordenamento que deixa seus próprios buracos 

(lugares de exclusão ou excêntricos a essa ordem), olhar a cidade como um corpo coletivo, 

material e também como um lugar de sonho e utopia. 

Quanto ao aspecto material falamos do concreto das cidades, suas ruas, praças, ponto de 

ônibus etc. – dominar o mapa. Quanto ao utópico nos remete ao fascínio ou ao horror da cidade – 

ou ela está presente no nosso registro simbólico ou nos remete a uma lógica de exclusão, a lógica 
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do qual o sujeito não se insere. Neste sentido o AT vem como uma proposta de redescobrir a 

casa e a cidade como espaços produtores de uma subjetividade. 

 

Pesquisa Social 

A Pesquisa Social visa uma postura ativa do pesquisador sob os fenômenos que estão 

sendo estudados. Não se baseia numa neutralidade científica, como se não pudesse interferir de 

alguma maneira no campo, já que ela não condiz com essa postura ativa. A Pesquisa Social 

propõe-se uma construção de conhecimentos a partir da integração dos pesquisados e do 

pesquisador (Minayo, 2004). Nessa postura, os aspectos qualitativos e quantitativos da pesquisa 

não são opostos, ao contrário, são complementares. 

Em nome de uma cientificidade, manteve-se por muito tempo uma distância entre a 

produção teórica e os fenômenos. Esse rigor cientifico não se encaixa mais aos fenômenos 

sociais e humanos que pretendemos estudar. Com isso, novas propostas passaram a ser 

formulada, como por exemplo, a cartografia. 

Minayo (2004) propõe as seguintes fases para o processo de pesquisa: (1) fase 

exploratória da pesquisa, (2) fase de trabalho de campo e (3) fase de tratamento do material 

coletado. A fase exploratória consiste na elaboração da pesquisa, a fase de trabalho é a inserção 

no campo planejado e na fase do tratamento do material coletado, o pesquisador vai juntar os 

dados que foram apreendidos na fase de trabalho no campo, analisá-los de maneira articulada 

com a base teórica levantada na fase exploratória (Minayo, 2004). É nesse momento que as peças 

se juntam para gerar “produtos” finais ou parciais da pesquisa, que podem ser desde relatórios 

até planos de intervenção no campo pesquisado. 

 

Método cartográfico 

Cartografar significa submeter o ato da pesquisa à uma constante reflexão, trilhando 

novos caminhos de conhecimento, reconhecendo e promovendo a participação/implicação do 

pesquisador, desmistificando, assim, a neutralidade e a objetividade pregadas no discurso 

científico moderno (Mairesse, 2003). Permite que o pesquisador e “objeto” se conheçam numa 

produção de efeitos para os dois, na medida em que aposta no caráter intervencionista do 

conhecimento, rompendo com a dicotomia teoria-prática (Passos & Benevides, 2000). 
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O método cartográfico remete ao pesquisador uma “intensa reflexão sobre o fazer 

pesquisa” (MAIRESSE, 2003, p. 259). Objeto e pesquisador já não podem ser isolados, quando 

um entra em contato com o outro, ambos se modificam e a única compreensão que pode ser feita 

é sobre os fenômenos que acontecem a partir do encontro deles. 

O que se propõe é uma reversão metodológica, experimentar o pensamento, “um método 

não para ser aplicado, mas para ser experimentado e assumido como atitude. Com isso não se 

abre mão do rigor, mas esse é ressignificado. O rigor do caminho, sua precisão, está mais 

próximo dos movimentos da vida ou da normatividade do vivo de que fala Canguilhem. A 

precisão não é tomada como exatidão, mas como compromisso e interesse, como implicação na 

realidade, como intervenção.” (PASSOS, KASTRUP, ESCÓSSIA, 2009, p. 10-11). 

Este método é, a um só tempo, uma ação de análise/descrição, uma intervenção e uma 

produção de subjetividade. Sendo assim, mapeando, o pesquisador tem a possibilidade e o 

compromisso de dar sentido ao mapa em função das mudanças de ordem social que vão se 

operando. Ao considerar o diferente, o heterogêneo e o imprevisível, o cartógrafo vai traçando 

caminhos sem pretender uma verdade. Buscando empreender uma produção de conhecimento. 

 

Objetivos 

Geral 

Cartografar os cotidianos das Residências Terapêuticas, analisando o dia-a-dia dos 

usuários de uma casa e as relações estabelecidas entre esta, o serviço de referência (CAPS) e a 

cidade. 

Específico 

 Fazer um levantamento sobre as RTs na cidade e os serviços a que estão 

vinculadas;  

 Analisar a relação RT e CAPS; RT e território/cidade 

 Identificar, descrever e analisar as práticas dos cuidadores nas casas; 

 

Procedimentos 

Este projeto pretende cartografar o espaço/tema Residência Terapêutica através de uma 

monografia teórica e observação participante no campo. Através do referencial teórico-

metodológico da pesquisa social/pesquisa ação e a cartografia como metodologia serão propostos 
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os seguintes passos para alcançar os objetivos desta pesquisa: fazer um levantamento histórico na 

cidade sobre a implementação das Residências Terapêuticas através de documentos oficiais, 

trabalhos acadêmicos, jornais, etc.; entrevistar os atores que participaram da implementação das 

RTS; fazer um levantamento das RTs existentes na cidade e as quais serviços elas estão 

vinculadas; selecionar a casa que terei abertura para realizar a pesquisa; entrevistar os 

profissionais que atuam direta e/ou indiretamente nas RTs; entrevistar os moradores acerca das 

suas impressões sobre as RTs e os questionamentos levantados por esta pesquisa; participar, se 

autorizado pelos moradores, do cotidiano da vida deles dentro e fora das casas. 

Para as entrevistas poderão ser gravadas em formato áudio/visual ou somente áudio 

(quando autorizados) ou poderão ser escritas de forma corrida. No período de participação nas 

moradias, poderá ser registrado em formato áudio/visual acompanhado com diários de campo.  

Como se trata de uma pesquisa com seres humanos, serão tomados todos os cuidados 

éticos necessários (garantia de anonimato, revelação velada, desistência); uma vez aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP, já no primeiro contato com os participantes da 

pesquisa, será apresentada a pesquisa, seus objetivos e procedimentos, assim como será exposto 

o Termo de Consentimento Informado. Esse procedimento será também realizado com todas as 

pessoas que serão entrevistadas. 

 

Cronograma 

 Atividades 

Levantamento 
bibliográfico e 

aprofundamento 
teórico-

metodológico7 

Primeiros 
contatos com 

o campo 

Coleta de 
dados 

Análise de 
dados 

Elaboração, 
qualificação e 

Defesa da 
Dissertação 

Jan./Fev.      

Mar./Abr.      

Mai./Jun.      

Jul./Ago.      

Set./Out.      

20
10

 

Nov./Dez.      

                                                 
7 Estágio em que se encontra a pesquisa 
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Jan./Fev.      

Mar./Abr.      

Mai./Jun.      

Jul./Ago.      

Set./Out.      

20
11

 

Nov./Dez.      

 

Discussão da Relevância Científica e Social do Projeto  

Após 10 anos da efetivação da Política de Saúde Mental na qual o modelo de assistência 

aos sujeitos em sofrimento psíquico tem como carro chefe os serviços substitutivos aos hospitais 

psiquiátricos, é chegado o momento de avaliar este processo e como a sociedade (usuários, 

familiares e a comunidade envolvida) absorveu este novo pensar/fazer na área da Saúde Mental. 

A bibliografia sobre os CAPS hoje é bem extensa, mas pouco se encontra material sobre 

as Residências, principalmente na cidade de São Paulo, onde sua organização está incipiente se 

compararmos com outras cidades. 

Este projeto lança mão de um trabalho acadêmico que propõe analisar institucionalmente 

este “serviço” e apresentar ao público envolvido e ao fora do eixo acadêmico um vídeo em curta 

metragem com o material colhido em formato áudio-visual. Assim podemos expandir esta 

discussão e manter presente o Movimento da Luta Antimanicomial. 
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