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Não podemos iniciar a discussão sobre família antes de citar um pouco as 

mudanças históricas e culturais que essa instituição sofreu ao longo dos anos. Na 

fundação da República (1889), acreditava-se que existiam etnias superiores às 

demais, ou seja, a etnia branca de origem européia seria superior às etnias 

indígena e africana (particularidades do Brasil). Logicamente, sua cultura, seus 

hábitos e seu modo de vida seriam superiores também, servindo de exemplo às 

demais (NEDER, 2000). Nesse momento histórico, não eram valorizadas as 

diferenças culturais de cada povo. 

As famílias-padrão: patriarcal, extensa e tradicional seriam o modelo de 

moral, bons costumes e valores (NEDER, 2000). Nesse período histórico, datado 

em 1889, tanto na Europa como no Brasil, não se enxergavam as diferenças 

culturais existentes. A dona de casa (provavelmente a mãe) cuidava de todos ali: 

filhos, sobrinhos, escravos e etc., o seu trabalho era voltado apenas para os 

assuntos do lar. Entretanto, nesse momento, também, aconteciam mudanças 

sociais no Brasil, ou seja, a modernização, a industrialização e a urbanização.  

Os pólos de desenvolvimento econômico e político passaram a se encontrar 

na região centro-sul do país. E, na Europa, acontecia a Revolução Francesa, que 

propunha a separação da Igreja do Estado, ou seja, característica que logo 

particularizaria a construção dos valores burgueses no Brasil (NEDER, 2000). É 

importante salientar que todas as transformações socioeconômicas que ocorreram 
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no mundo refletiam direta ou indiretamente no Brasil, tendo muito impacto também 

na vida da população.  

Com a modernização política e econômica brasileira do século XX, o modo 

de vida da população mudou. A mulher moderna passaria a trabalhar em 

atividades fora de casa para ajudar o seu marido nas finanças. A partir dessas 

transformações societárias, a mulher passaria a desempenhar uma dupla jornada 

de trabalho: uma fora de casa, no comércio; e, a outra dentro de casa, cuidando 

da educação dos filhos e das tarefas do lar. Agora, a mãe era duplamente 

trabalhadora. E, assim, com o passar dos anos, a situação foi progredindo. Com a 

crise financeira, os valores burgueses, a cada dia mais presentes em nossa 

sociedade capitalista, foram tirando as mulheres cada vez mais de dentro de casa 

e fazendo que fossem assumindo outras atividades externas (NEDER, 2000). 

Contexto este que, até o momento, marca a vida dos cidadãos brasileiros, desde o 

trabalho até dentro de suas próprias casas.  

No Brasil, os conhecimentos sobre família, essa instituição tão importante 

na vida dos sujeitos, ainda são recentes, pois os estudos mais aprofundados são 

datados apenas a partir da década de 1990 (TAKASHIMA, 2000). E, 

contraditoriamente, os profissionais sem o acúmulo teórico suficiente, elaboram e 

executam políticas públicas que colocam a família como a principal responsável 

pelo provimento (alimentação, educação, saúde, cultura, valores, sociabilidade, 

lazer e entre outros) de seus pertencentes (principalmente, as crianças e os 

adolescentes). No entanto, ainda pouco se sabe sobre esse grupo. Trata-se de um 

contexto complexo na vida dos cidadãos, pois, ao mesmo tempo em que se tem 

uma responsabilidade enorme em relação aos seus membros, por falta de maiores 

conhecimentos, não se tem um apoio mais qualificado da esfera pública.  

O que se vê hoje nas políticas públicas é a família fragmentada e isolada, 

por exemplo: Trabalho Educativo (direcionado a adolescentes), PAI (Programa de 

Atendimento do Idoso), Saúde da Mulher e etc. Recentemente, estão sendo 

planejados e executados programas e políticas que objetivam o grupo familiar, 



vendo as particularidades de cada sujeito, mas buscando ver o grupo em sua 

totalidade, expandindo mais, buscando ver também a territorialidade e a 

comunidade em que cada grupo familiar está inserida (TAKASHIMA, 2000). Com a 

realização de estudos mais aprofundados, mesmo que sejam recentes, agora se 

consegue ver e trabalhar com mais propriedade as particularidades de cada grupo 

familiar, inclusive, de cada membro da família sem perder a noção do coletivo e do 

todo.  

De nada adianta, os espaços institucionais estarem organizados apenas em 

função do trabalho com o usuário direto sem entender que este faz parte de 

grupos sociais maiores, a começar pela família. Se as políticas públicas 

continuarem a enxergar somente um sujeito, sem ver o todo, continuará a ter uma 

prática fragmentada e, conseqüentemente, limitada. E, desta leitura fragmentada 

das vulnerabilidades dos usuários, o resultado são os inúmeros encaminhamentos 

de uma instituição a outra (MIOTO, 1997).  Encaminhamentos estes que, diversas 

vezes, não chegam a uma efetividade concreta para os usuários, assim se 

tornando, para as instituições, apenas uma maneira de “se ver livre do problema” 

e o sentimento de angústia para os usuários.   

Atualmente, com uma postura crítica sobre a crise que o Brasil vem 

atravessando, entende-se que as famílias menos favorecidas vêm tendo sérios 

problemas. A situação caótica inicia-se no empobrecimento financeiro, e isso 

reflete em diversas instâncias, como: a falta de orientação e conhecimento sobre 

os direitos sociais e deveres (responsabilidades) que cada cidadão possui; o não 

acesso à alimentação, à educação de qualidade (e o não permanecer na escola), 

ao lazer, à cultura, à saúde de qualidade e etc. Um efeito cascata de violações dos 

direitos humanos. Trata-se do agravamento das vulnerabilidades sociais 

vivenciadas pelas famílias e sujeitos que já convivem nesta situação 

(TAKASHIMA, 2000).  Agravamentos estes que causam mais estresses para a 

população, fazendo com que novas vulnerabilidades nas vidas dos usuários sejam 

atravessadas.    



Mas qual a relação de tudo isso com a importância da família no tratamento 

de Saúde Mental? E, ainda, Saúde Mental das crianças e adolescentes? 

A família brasileira sempre foi centrada em políticas sociais e de 
atendimento com base nas figuras da “maternidade e infância”, “menor 
abandonado, delinquente”, “menino de rua”, “excepcional” e “idoso” e, 
como agravante, todos considerados solitários e descontextualizados, até 
mesmo dos seus valores sócio-culturais (TAKASHIMA, 2000:81-82).  

Além disso, acrescenta-se também a desresponsabilização do Estado 

diante dessa situação. Agora, tentando responder às perguntas, há leis que 

parecem responsabilizar apenas a mãe em relação a uma criança e adolescente 

ou mesmo no cuidado de um idoso. A idéia que se passa é a de que o Estado, os 

serviços públicos de atendimento à população (que também é de responsabilidade 

do Estado) e, até mesmo, o pai de uma criança, pouca ou nenhuma relação tem 

com o provimento do mesmo. Ou seja, se a criança se envolver com drogas, ser 

reprovado na escola e/ou evadir da mesma, não estiver bem alimentado ou bem 

vestido e com a higiene em dia, a culpa parece sempre recair na mãe. “A mãe é a 

negligente”, “a mãe parece não se importar com o filho” e etc., mas quais são as 

condições que a mesma tem para prover as necessidades dos filhos? Quem dá o 

apoio de que a mãe necessita para isso? 

Discursos culpabilizando e responsabilizando apenas a mãe se refletem em 

todas as instâncias, inclusive os próprios serviços públicos parecem não entender 

o seu papel na instituição. As mães, assim como os pais que necessitam trabalhar 

para pagar as contas no final do mês e garantir o mínimo de dignidade dentro de 

casa, muitas vezes, não conseguem dar conta de todas as demandas que uma 

dupla ou até tripla jornada de trabalho exige da(s) mesma(s). Discursos 

descontextualizados e fragmentados reforçam as vulnerabilidades sociais que as 

famílias enfrentam.  

É importante salientar que tais idéias moralistas e culpabilizantes não estão 

relacionadas somente às famílias pobres como também às famílias de classes 

sociais mais elevadas. Idéias essas que já foram superadas pela Reforma 

Psiquiátrica, lei que dá diretriz para a prática dos serviços em saúde mental, mas, 



no concreto, teorias e práticas conservadoras ainda se encontram em processo de 

ruptura.  A cada estudo sobre o grupo “família”, buscou-se romper com essa visão 

descontextualizada e isolada. Acredita-se que as instituições públicas, enquanto 

serviços públicos, devem facilitar o acesso aos bens sociais e realizar um trabalho 

de qualidade com a população, conforme os direitos que os usuários têm.  Tentar 

encontrar culpados para os problemas desse grupo pode atrapalhar o serviço de 

qualidade. 

O mesmo equivale para alguns profissionais de qualquer política que, 

muitas vezes, insistem em reforçar também a responsabilidade isolada da mãe 

sobre a situação em que se encontra o seu filho, dando a idéia de que a mãe não 

se preocupa com o mesmo. Segundo Rosa (2008): 

A família é incluída no circuito terapêutico, inicialmente numa visão 
negativa, haja vista ser colocada como agente patológico que induz o 
transtorno mental por suas relações doentias, sendo responsabilizada e 
culpabilizada pela eclosão do transtorno. (ROSA, 2008:40). 

Não se consegue perceber a sobrecarga do familiar cuidador do usuário 

portador de sofrimento psíquico. Além dos recursos psicológicos/ subjetivos dos 

quais estes têm necessidade, há também os financeiros e sociais, sendo que os 

custos são muito altos para os dois: usuário e familiar. O preconceito da sociedade 

é muito grande, por isso, os mesmos têm a tendência de se isolar do convívio 

social, seja por vergonha ou mesmo por uma tentativa de proteção (PEREIRA, 

2008). 

 Além de todos os direitos que são necessários serem garantidos para que 

se tenha saúde de qualidade bem como alimentação, educação, lazer, e etc., deve 

ser considerada também a questão do território e o momento histórico de cada 

cidadão e/ou família. O território e as condições de vida de um sujeito e/ou família 

pode ser destruidor ou fortalecedor das potencialidades e possibilidades 

(CARVALHO, 2003). A comunidade é condicionante na vida dos sujeitos ali em 

questão, é muito mais que um simples endereço, envolve também aspectos 

ambientais, relacionais, culturais, políticos, econômicos e religiosos. 



Saber olhar o grupo familiar como potencialidade de um sujeito é essencial 

para um acompanhamento de qualidade. Poder articular e envolver diversos 

atores (que, muitas vezes, já estão envolvidos), como as redes de apoio, a 

comunidade e as demais políticas sociais no tratamento/ recuperação/ promoção 

são estratégias a serem melhor planejadas pelos serviços públicos.  Para elucidar 

o pensamento, Bilac (2003) diz: 

... é preciso evitar a confusão de processos: a reprodução humana nos 
grupos sociais não é, a priori, a reprodução do grupo social: a reprodução 
dos pobres não é a reprodução da pobreza, a reprodução dos operários 
não é a reprodução da classe trabalhadora. O que reproduz os negros 
como minoria sociológica não é a cor de seus filhos, mas o estigma, o 
preconceito e condições socioeconômicas adversas. (BILAC, 2003: 32 – 
grifos da autora).   

Compreende-se que saber acolher e escutar essas famílias, que são 

atendidas nos serviços públicos, é um processo de ruptura com os próprios 

valores que o profissional deve realizar. Entender o grupo em sua organização e 

estrutura sem julgar ou culpabilizar ninguém é fundamental, principalmente, no 

trabalho do assistente social, reproduzir “rótulos”, “estigmas” não efetiva direito 

algum e nem garante o respeito à diversidade. Ao contrário dos objetivos que um 

assistente social deve ter enquanto profissional, o estigma reforça a lógica da 

exclusão, o que reforça mais a doença daqueles usuários dos serviços.  

Falar sobre o preconceito da sociedade sobre os portadores de sofrimento 

psíquico é pensar esses sujeitos e seus familiares isolados da mesma, reforçando 

a doença. No momento que exclui o usuário e/ou o familiar, a sociedade está se 

desresponsabilizando também com a situação que outros cidadãos vivenciam e 

negando os seus direitos de convívio social, reproduzindo, assim, a lógica 

burguesa de exclusão daqueles que são diferentes. É fácil dizer que a culpa é da 

família, mas, na verdade, a responsabilidade é de todos. A começar pelo Estado 

que, tem uma preocupação muito grande em reduzir “gastos” que, em geral, são 

nas áreas sociais. Dessa maneira, excluindo ou vindo a intensificar os valores que 

já violam os direitos sociais e excluem diversos cidadãos dos bens socialmente 

produzidos.  



Agindo dessa forma, o Estado parece ter uma ideologia bem clara que 

também se difunde por todas as instâncias sociais, ou seja, maior interesse em 

investimento econômico em relação ao social. No que diz respeito aos serviços de 

saúde mental existentes no Brasil, desde a alta complexidade (hospitais 

psiquiátricos – serviços de internação) a média e baixa complexidade (Unidades 

Básicas de Saúde – UBS, Centro de Atenção Psicossocial – CAPS), de certa 

maneira, esse sistema excludente se reproduz sem reflexão sobre a situação. 

Em geral, estudos afirmam que os usuários e os familiares da política de 

saúde mental que conseguem manter relações sociais de qualidade têm um índice 

de melhora no sofrimento psíquico e em todas as questões que envolvam este 

(PEREIRA, 2008). E, é aí que se encontra a importância da rede de apoio, tanto 

da rede primária: outros familiares, amigos, vizinhos, comunidade e etc, quanto da 

rede secundária: instituições e serviços públicos. Assim como o Estado, todos 

devem se responsabilizar, pois a exclusão não ensina ninguém a conviver com as 

diferenças. Sabendo que os usuários e familiares tendem a se isolar devido ao 

sofrimento psíquico, o papel das instituições de saúde é resgatar essa família para 

o convívio social. Os serviços, então, ao propiciar um espaço para o grupo de 

familiares, por exemplo, fazem com que os sujeitos que acessam as políticas 

públicas dêem passos para a sua sociabilidade. 

No entanto, para que a rede secundária sirva de base para esses sujeitos 

retomarem a rede primária, ela deve ter um serviço de acolhimento muito bem 

estruturado para a receptividade das famílias. Assim, entender os preceitos da 

Reforma Psiquiátrica, despir-se de valores discriminatórios que pairam em nossa 

sociedade são aspectos importantes para o familiar que busca ser escutado. 

Primar pela participação e pelo protagonismo das famílias em suas próprias vidas 

e dentro dos serviços de atendimento não é tarefa fácil, mas colabora com a 

identidade do familiar cuidador que não se vê apenas como um cuidador, mas sim, 

como cidadão de direitos e deveres consigo e com a sociedade. Além desse ser o 

maior responsável pelo usuário direto dos serviços de saúde mental, também, 

possam planejar suas vidas em busca de suas realizações pessoais. Olhar para si 



é essencial para o fortalecimento subjetivo, no exercício da participação social e 

do protagonismo. 

A valorização da instituição familiar pelo serviço de apoio provoca a reflexão 

dos usuários sobre a sua própria vida, sobre suas potencialidades e, também 

sobre exercerem a sua condição de cidadãos, da participação e de seu 

protagonismo na sua vida, na comunidade e dentro dos serviços de atendimento. 

Acredita-se que essa visão de rede de apoio primária e secundária venha a 

garantir outras e novas bases para o usuário e os familiares que garantem 

convívio social aos cidadãos. Para que o serviço de saúde mental (instituição 

pública) seja referência, deve haver muito empenho e superação de valores e 

práticas (muitas que deveriam já ter sido superadas) para que os usuários se 

sintam acolhidos e possam exercer seus direitos com o objetivo maior de 

exercerem também a participação social3, não somente no espaço institucional e 

sim, em suas vidas.  

Entendendo os serviços públicos como fundamentais para o enfrentamento 

da doença mental, os profissionais da saúde também se fazem imprescindíveis 

para que esse processo ocorra na família. Destacando aqui os assistentes sociais 

que tiveram desde muito tempo presentes na intervenção com famílias. E, na 

saúde mental, desde meados da década de 1950, o “Serviço Social de casos” teve 

uma grande influência na teoria/prática desses profissionais. O “serviço social de 

casos”, que teve entrada no Brasil por assistentes sociais que buscaram em 

universidades americanas cursos de especializações na área, buscou 

aprofundamento teórico pautada em Mary Richmond e Gordon Hamilton, e assim, 

as intervenções dos assistentes sociais tiveram essas bases por várias décadas, 

atravessando diversos serviços como: instituições psiquiátricas, Clínicas de 
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Orientação, como também em experiências em comunidade terapêutica e terapia 

familiar (PEREIRA, 2008). 

Contudo, é importante ressaltar novamente Pereira (2008) em: 

A atuação do Serviço Social em enfermarias psiquiátricas dos hospitais 
psiquiátricos é uma das mais tradicionais atividades do Serviço Social, 
iniciando-se no Rio de Janeiro na década de 50, e a que mais resistiu ao 
tempo, visto que esse tipo convencional de prática atualmente ainda é 
encontrado em algumas enfermarias psiquiátricas, sobretudo de clínicas 
privadas, nas quais assistentes sociais trabalham como ‘porta de entrada 
e saída’ de usuários e como intermediários da relação entre família e a 
instituição (PEREIRA, 2008:249-250). 

Com esta maneira de intervenção, os assistentes sociais ficam isolados da 

equipe técnica, realizando atividades de ‘apagar incêndio’, que seriam as 

demandas pontuais ou quando solicitado pelo médico, ou ainda quando o usuário 

necessita de algo que possa ser de seu alcance, como, por exemplo, os contatos 

telefônicos aos familiares. Em geral, é responsável por contatar a família do 

usuário internado em vários momentos: ‘da internação’, entrevistando os familiares 

a fim de conhecer melhor o usuário e a família para levar as informações e 

também para explicar as regras e o funcionamento da instituição, como horário da 

visita e etc. ‘Durante a internação’, para quando o médico ou o usuário 

solicitassem a presença da família para algo que necessitassem. E, ‘na alta 

hospitalar’, com o objetivo de preparar a família para a alta do usuário, ou levá-lo 

caso a família não viesse buscá-lo (PEREIRA, 2008). 

Em outras palavras, para Pereira (2008), ainda o assistente social 

encontrava-se isolado da equipe quanto ao trabalho realizado com o usuário. Sua 

intervenção parecia pouco ou quase nada atingir o objetivo que se deve ter em 

uma organização de cunho psiquiátrico, a promoção da saúde. “Apagar incêndios” 

não reflete diretamente em atendimentos que promovam o acesso à saúde de 

qualidade e, conseqüentemente, a reabilitação e promoção da mesma, demandas 

nas quais devem ser atendidas aos usuários. O mesmo pode-se dizer em relação 

à intervenção com a família, na qual era muito superficial, em que se usavam 

principalmente os contatos telefônicos para falar com as mesmas. Não tinha 



contato e nenhuma relação (profissional) maior com as famílias, o que prejudicava 

também a realização de uma intervenção que promovesse a reflexão dos 

usuários.      

Acredita-se que sem o conhecimento necessário sobre a doença, a política 

de saúde, os direitos e os deveres dos usuários não tem como reivindicar junto à 

rede de apoio melhores serviços prestados à população; e, novamente, retorna a 

culpabilização dos familiares. Para ampliar a discussão Mioto (1997) ressalta que: 

Todo o movimento antipsiquiátrico está baseado justamente no 
deslocamento da doença mental do campo individual para o 
campo interpessoal, especialmente das relações familiares, dentro 
de uma sociedade lógica e contraditória na sua relação com a 
família. Ao mesmo tempo que a sociedade a enaltece, ela também 
a oprime (MIOTO, 1997: 117).   

Nesse sentido, é importante destacar que as leis e as políticas priorizam 

que as famílias devem assegurar às crianças e aos adolescentes pertencentes ao 

seu grupo todos os direitos que esses sujeitos têm para o seu desenvolvimento. 

Contudo, também, ao mesmo tempo em que as famílias têm essa 

responsabilidade, não tem de forma qualitativa a contrapartida do Estado, ou seja, 

este não dá condições para que as famílias consigam manter e garantir os direitos 

previstos. As famílias brasileiras não têm o apoio necessário para que 

acompanhem o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes pelos quais são 

responsáveis.  

Trata-se de uma situação ambígua, pois as famílias têm a prioridade de 

terem acesso aos bens sociais enquanto cidadãos, mas não recebem o apoio 

necessário do Estado por meio de instituições públicas com a prestação de 

serviços de qualidade à população. Com isso, essa instituição tão importante na 

vida de todos os cidadãos em vez de ser um espaço de plenas realizações e 

desenvolvimento, diversas vezes, torna-se espaços de limitações e infelicidades 

para os seus membros. Situação essa a qual vai além do processo individual, é 

primeiramente uma construção social (MIOTO, 1997). 



É necessário entender que condições são oferecidas às famílias, 

principalmente, às famílias brasileiras, para que sejam um grupo que tenha plenas 

realizações e alegrias. O território de moradia e convivência dessas famílias são 

condicionantes, pois, como as famílias não são grupos fechados e nem estão 

isoladas, descontextualizadas da sociedade, o espaço comunitário proporciona 

muitos acontecimentos neste grupo.  

Romper com a idéia de descontextualizar a família é romper com o 

pensamento conservador e, evitar e muitas vezes “encontrar” culpados.  O que se 

quer apresentar neste trabalho é a família sendo esta mais que um grupo natural, 

que está no aspecto biológico dos sujeitos, e sim, um grupo social que é 

construído e está vinculado diretamente à estrutura social. As famílias de hoje têm 

características e condicionalidades desse e de outro momento histórico.  A 

situação de vulnerabilidade de um membro está vinculada a uma situação de 

vulnerabilidade da família, e o grupo, em si, sofre as transformações e as 

condicionalidades do sistema vigente.  

As famílias estão historicamente enfrentando desafios oriundos da 

sociedade capitalista e, que influencia na vida pessoal de cada um. As demandas 

vindas do contexto social, como o desemprego, a pobreza, os serviços públicos 

precários e até inexistentes e etc. vêm acarretar em problemas para os cidadãos, 

como maus-tratos, negligência, abandono, entre outros. As políticas que deveriam 

assegurar condições para as famílias conseguirem atender suas necessidades, no 

máximo, asseguram condições mínimas de sobrevivência (MIOTO, 1997). 

Sobre essa situação, Iamamoto (2004) diz que 

A retração do Estado em suas responsabilidades e ações no campo 
social manifesta-se na compressão das verbas orçamentárias e no 
deterioramento da prestação de serviços sociais públicos. (IAMAMOTO, 
2004: 42). 

A situação atual dos serviços públicos é de responsabilidade total do 

governo brasileiro, em que os investimentos ainda não são suficientes para 

terminar com a miséria no país. Conforme Iamamoto (2004), o Estado tem maior 



interesse em investir na área econômica que em relação à área social, o que 

acaba resultando em serviços públicos precários para a população. Dessa 

maneira, o povo é o principal prejudicado, pois, com serviços públicos 

precarizados e até inexistentes, todos que necessitam desse acompanhamento 

ficam expostos a qualquer vulnerabilidade. 

Se todos os cidadãos brasileiros tivessem o acesso à informação de 

qualidade sobre seus direitos e deveres junto às políticas públicas, não estariam 

expostos a diversas vulnerabilidades sociais, econômicas, políticas e culturais 

como estão atualmente. Levar a população às informações necessárias é poder 

realizar um trabalho mais qualificado e de maior incidência na vida dos usuários. 

Além de o governo federal oferecer o acesso aos bens e serviços, é necessário 

também trabalhar as informações com as pessoas no sentido de que essas 

possam melhorar a qualidade de suas vidas. 

As ações do Estado refletem diretamente nos serviços públicos, e as ações 

destes, nas vidas dos sujeitos. A falta ou precariedade da habitação e do local de 

moradia (enquanto território), da Educação, da Assistência Social, do trabalho e 

da Previdência Social refletem diretamente na condição de saúde da população. 

Se a saúde é entendida como aspecto social, físico e mental (SUS, 1990) 

contextualizar a família na estrutura social traz maiores elementos para análise e 

para possibilidades de trabalho junto às famílias para os profissionais da saúde.  

Entende-se que, sem informação, nenhum tratamento em saúde mental 

pode ser realizado com qualidade. Se a rede de apoio não tem a informação 

necessária, ela pode realizar um trabalho completamente isolado, fragmentado, 

descontextualizado e conservador. Quanto ao usuário, como este saberá se o seu 

tratamento é de qualidade? Se está de acordo com as leis e com os seus direitos 

se não os conhecerem? 
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