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RESUMO

A pesquisa ‘A voz dos usuários de Saúde Mental: um estudo no Hospital-dia do Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro’ (fev/2015 a dez/15) teve como 
objetivo a investigação da representação social dos usuários do Hospital-Dia (HD) do Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro (CPRJ) sobre as mudanças 
que a Reforma Psiquiátrica Brasileira se propõe a realizar. Foi estabelecido como amostra um grupo de vinte de seus usuários que tiverem 
experiência(s) prévia(s) de internação (ões) por, no mínimo, 3 meses (ininterruptos ou não) e que agora participem do Hospital-dia (HD) por, pelo 
menos, o mesmo período. Foram entrevistados 7 mulheres e 13 homens, com idades entre 28 a 65 anos. As entrevistas ocorreram dentro do 
CPRJ em salas de atendimento com privacidade. Os usuários têm diversas internações. Seu nível de escolaridade varia entre ensino fundamental 
incompleto ao ensino superior completo. Dentre os entrevistados seis não relatam alguma ocupação e/ou profissão. Oito deles são aposentados, 
cinco não recebem qualquer benefício e/ou aposentadoria e os demais recebem Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência 
Social (BPC/Loas). Suas patologias não são claramente definidas.  Doze usuários possuem rede de apoio baseada em sua família. Sete deles não 
tem qualquer apoio familiar ou social e um deles conta com amiga. Dois moram em abrigos públicos. Um usuário frequenta o HD desde sua 
criação. Os demais frequentam por um período que varia de 3 meses a 15 anos. Todos desenvolvem atividades/oficinas no HD e também 
participam das assembleias com a equipe técnica. Os dados coletados nas entrevistas foram submetidos à análise do discurso. Temáticas sobre o 
futuro estiveram sempre muito presentes. A média de tempo que os usuários frequentam o serviço é de oito anos, número significativamente 
alto, considerando-se a idade do CPRJ. Em sua maioria pode-se observar nos usuários, a ausência de volição ou a inexistência de algum tipo de 
projeto que envolva o aprimoramento de capacidades laborais, cognitivas, ou emocionais dos sujeitos em questão. Seus planos se resumem a 
“ficar onde está”. Um usuário de 34 anos diz: “Não decidi o que quero para o futuro!” E outro ainda, de 57 anos diz: “Meu sonho é o que vier. Não 
vou fazer planos, nunca dá certo. Deixa a vida me levar.” Mesmo alguns usuários que expressam algum plano, como por exemplo, casar, não 
apresentam uma estratégia, uma proposta que seja minimamente possível, é somente um desejo vago, sem operacionalização aparente. Uma 
usuária, 43 anos, diz que gostaria de terminar a faculdade que já começou, mas não conseguiu dar prosseguimento. Mas quando questionada 
sobre como vai voltar a estudar a resposta é: “Não sei.” Os sujeitos deixaram de existir por serem portadores de transtorno mental? É preciso 
atentar para a mortificação do eu, que suprime a “concepção de si mesmo” e faz perder o conjunto de identidade e segurança pessoal. Sua média 
de idade é de 45 anos. É importante a investigação sobre o motivo da ausência, ou baixa quantidade de estratégias que favoreçam a reinserção 
social destes sujeitos em idades ainda produtivas. Tendo o olhar voltado para as práticas com intuito de resgatar os sujeitos dos manicômios 
intrínsecos, onde uma parcela absurda da população ainda vive, tal situação requer um trabalho, quase que artesanal, para trazer a tona o que 
ficou preservado na esfera da mente destes sujeitos. Estes sujeitos talvez necessitem apenas de ajuda para que possam se tornar verdadeiros 
arquitetos de sonhos, capazes de criar. Sozinhos eles talvez não alcancem esta criação. Quando a Reforma Psiquiátrica propõe que a doença 
mental seja colocada entre parênteses, mostra que é possível a aproximação da experiência vivida pelos sujeitos concretos, sujeitos do 
sofrimento. E há muito que aprender como profissionais da saúde. O relatório da pesquisa foi discutido pela equipe técnica do HD e foram 
propostas ações para encaminhamento de planos para o futuro.
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