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RESUMO

O presente estudo tem o objetivo de construir um dispositivo estratégico para
difundir as informações da Saúde Mental em Feira de Santana –BA. Esse trabalho é
respaldado em pressupostos teóricos formulados em Amarante (2007), Brandão
(1985), Vasconcelos (2009), Lima Junior (2005), Hetkowski (2009), Levy (2005)
dentre outros que contemplam a Saúde Mental, o seu percurso, além dos Centros
de Assistência Psicossocial (CAPS), as TIC, redes sociais e o portal. Trata-se de
uma investigação que se caracteriza por sua natureza interventiva com informações
através das falas dos sujeitos pesquisados não exigindo uma ordem rígida nas
questões. Contempla estudantes, professores, simpatizantes da FAN, usuários,
familiares e profissionais dos CAPS de Feira de Santana-BA e do Hospital
Especializado Lopes Rodrigues (HELR), diretores, coordenadores da Secretaria de
Saúde Municipal de Feira de Santana-BA. A abordagem da pesquisa é qualitativa,
seu foco de interesse é amplo, buscando visualizar o contexto para uma melhor
compreensão do objeto de estudo. A opção pela pesquisa qualitativa surgiu a partir
da definição da questão norteadora e do objetivo. Esse método auxiliou a
pesquisadora a ter uma visão mais abrangente do problema estudado e forneceu
dados para compreensão da realidade, levando a definir o produto final que é o
portal www.diariomental.org.

Palavras chave: Saúde Mental, Tecnologia de Informação e Comunicação e Portal

ABSTRACT

The present research Project entitled information and communication Technologies
to observation the diffusion of Mental Health in Feira de Santana – BA translates the
results of a Field work developed by the Municipal Health Office, Nobre College of
Feira de Santana (NC), a Specialized Hospital Lopes Rodrigues (SHLR), Center of
attention Psychosocial (CAPS), it has as general objective to build a portal to
disseminate Mental Health information in Feira de Santana – BA , keeping users of
Mental Health programs (MS), family members, teachers, students, professionals
and supporters informed about Mental Health services in Feira de Santana – BA as
well as build a space of continuous reflection on Mental Health in NC, stimulating the
use of the portal for teachers and students. This study is

based on theorical

assumptions Amarante, 2007; Barrow, 1985; Valdez, 2009; Lima Junior, 2005; Levy,
2005; Foucalt, 1999 among others covering Mental Health, their history, the
psychiatric reform, besides the CAPS (CAPSad, CAPSi, CAPSII e CAPSIII ), ICT,
SOCIAL

networks and portal. Methodologically the study is characterized by its

descriptive nature, including students and professionals of the NC, users, families,
professionals of CAPS and SHLR, DIRECTORS AND COORDINATORS OF THE
Municipal Health Office of Feira de Santana – BA being used as an instrument the
semi-structured interviews in accordance with the law and the ethical principles that
regulate them, research involving human beings. As a result the data obtained
allowed me to identify the need to create portal for disclosure of Mental Health in
Feira de Santana – BA.
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1 INTRODUÇÃO

“... Cada um de nós constrói a sua história e cada ser em si carrega o
dom de ser capaz e ser feliz...”.
Almir Sater1

Me refiro a letra da música acima citada para iniciar a trajetória de minha
experiência profissional e pessoal, a qual gerou essa proposta de pesquisa no
Programa de Pós-Graduação Gestão e Tecnologias Aplicadas a EducaçãoGESTEC-UNEB. No percurso de trinta (30) anos de exercício profissional como
Assistente Social na área de Saúde Mental, (SM) no Hospital Especializado Lopes
Rodrigues (HELR) em Feira de Santana-BA (FSA-BA), tive a oportunidade de
atender pacientes com transtorno mental. Constatei que os pacientes por mim
atendidos eram seres humanos em momento de intenso sofrimento psíquico.
Compreendi que associada a essa condição surgiram outras situações que afetavam
o indivíduo como a perda de autonomia, liberdade e identidade decorrentes do
sistema de submissão e, também, dos sintomas das psicopatologias, que é um
termo que se refere ao estudo dos estados mentais patológicos, quanto à
manifestação de comportamentos que podem indicar um estado psicológico
anormal. O termo é de origem grega, psykhé e significa alma, estudo das doenças.
Assim poderíamos dizer que seria uma patologia da alma.
Acompanhei mudanças e transformações na assistência às pessoas com
transtorno mental, chegando a Reforma Psiquiátrica que é um movimento histórico
de

constante

construção,

com

caráter

político,

social

e

vertentes

a

desinstitucionalização com a, consequente, desconstrução de manicômios e dos
paradigmas que o sustentam. O início da Reforma Psiquiátrica em Feira de SantanaBA se deu no Hospital Colônia Lopes Rodrigues, sendo necessário modificar o nome
para Hospital Especializado Lopes Rodrigues que se mantém até os dias de hoje, e
é um dos locus dessa pesquisa.

1

SATER, A. Tocando em frente. A. Sater, R. Teixeira [Compositores]. In:______________Almir Sater
Ao Vivo [S.I.]: Columbia – Sony Music, Brasil, 1992. Faixa 2 (2min e 53s)
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A busca desse objeto de estudo com vistas ao desenvolvimento de uma
pesquisa na área de Saúde Mental, vinculada ao mestrado profissional Gestão de
Tecnologia

Aplicada

a

Educação

da

Universidade

Estadual

(GESTEC/UNEB), passou inicialmente por uma reflexão por

da

Bahia

minha parte . A

vontade, o desejo, o querer e a ânsia de reconstruir a minha história sendo sujeito e
resultado na minha dedicação como profissional de saúde buscando enlaçar os
meandros da Saúde Mental com o indivíduo e a sociedade. A vivência de trinta anos
nessa área de atuação, percebendo e sentindo a carência de informações, estudos
e pesquisas em Saúde Mental também me levaram ao interesse pelo objeto. Iniciei
uma pesquisa que teve a duração de dois anos (2006-2008) no HELR, onde
trabalhei com familiares de pacientes internados através de grupo família, como
também com grupos de pacientes desses mesmos familiares. Essa pesquisa tinha
uma única questão: O que é a loucura? Obtive da maior parte dos familiares a
resposta de não saber responder e também não sabiam demonstrar através de
desenhos. Ao levar a mesma questão aos pacientes internados as respostas vieram
escritas e em desenhos, os quais transformei em nove telas, por mim, pintadas.
Como retorno de estudo e de ampliação à compreensão das singularidades de cada
sujeito psíquico envolvido aos familiares participantes da pesquisa e pacientes,
realizei uma mostra artística no HELR.
Através destas experiências vividas e em contato com colegas de
profissão e outros profissionais (médicos, psicólogos, enfermeiros, técnicos de
enfermagem), os mesmos sempre sinalizaram as deficiências de informações sobre
Saúde Mental em Feira de Santana-BA, tais como: localização dos Centros de
Atenção Psicossocial (CAPS), mapa da localização do Hospital Especializado Lopes
Rodrigues, horários de atendimento, programa de medicação de auto-custo,
usuários desaparecidos, equipe multiprofissional de atendimento ao usuário dos
CAPS, seminários, congressos e demais informações sobre Saúde Mental de Feira
de Santana.
Baseada nessas realidades, na vivência e no compromisso como pessoa
e profissional de Serviço Social é que surgiu meu interesse em buscar novas
práticas a partir das necessidades que ora citamos. Por perceber que, atualmente a
área da Saúde Mental, passa por uma série de mudanças e reformas que requer
atitudes diferentes diante dos cuidados desenvolvidos as pessoas com transtorno
mental.
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Os profissionais devem angariar novos conhecimentos alicerçados na
ética e na humanização e a realização dessa pesquisa em si, pressupõe o
desdobramento de temas subsidiadores para outras pesquisas que venham cada
vez mais aprofundar o estudo em SM.
Como proposta norteadora teremos: As Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) são possibilitadoras de conhecimentos e informações a cerca da
Saúde Mental em Feira de Santana/Bahia?
O pressuposto que aponto é que as TIC são possibilitadoras à difusão da
SM em FSA, por se constituírem como poderosos instrumentos de informação e de
comunicação mediados pelas proposições da tecnologia digital. Desta forma,
difundindo e formando uma rede hipertextual de informações através de pessoas de
todo mundo, opiniões, informes, localização de serviços, artigos, monografias,
cartilhas educativas através de um portal de divulgação a ser desenvolvido.
Certamente esse dispositivo irá trazer inúmeros benefícios para a sociedade
feirense e a todos os envolvidos e simpatizantes da Saúde Mental.
Para Bisneto (2007), se sofrimento mental não é exatamente uma
doença, outros saberes não médicos precisam contribuir na interação a essa
problemática. A psiquiatria é solicitada a abrir as portas dos saberes psicológicos,
sociais, antropológico dentre outros. Todos os saberes acima relacionados também
irão contribuir na divulgação da SM em FSA, com suas especificidades.
As

Políticas

Públicas

que

são

programas,

ações

e

atividades

desenvolvidas pelo Estado em escala federal, estadual e municipal e as de Saúde
Mental incentivam o posicionamento crítico-reflexivo sobre os fatores determinantes
e condicionantes à dinâmica das mudanças contemporâneas, tanto no que se refere
à temática de SM, quanto às mudanças mundiais ocorridas em todas as áreas de
conhecimento (KANTORSKI, PINHO, 2007; MAFTUM; ALENCASTRE, 2009). Esse
incentivo deve ser constante, buscando e acompanhando as mudanças referidas à
temática proposta. Atualmente as TIC estão sendo utilizadas na divulgação; essas
Tecnologias estão transformando o próprio tecido social, permitindo a formação de
novos modelos de organização e interação através das redes de informação
eletrônicas. Diante dessas proposições as TIC potencializam a difusão da SM na
cidade de Feira de Santana-BA.
Segundo Dimenstein e Liberato (2009), construir um novo social para a
loucura não deve restringir-se aos limites sanitários, mas estar atrelado à invenção
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de novos espaços e forma de sociabilidade e de participação. Com a afirmação dos
autores acima, demonstro a necessidade da criação do dispositivo proposto. Um
novo espaço participativo na divulgação da SM. Como também constato que a
criação de estratégias, potencialização da força da autonomia dos usuários e
familiares, os dispositivos têm lugar de destaque através das TIC e das redes
sociais. Castells (2005, p. 17) diz que:

[...] o novo hoje é o conjunto de Tecnologias da Informação com as
quais lidamos, centradas ao redor das Tecnologias da
Informação/Comunicação baseadas na microeletrônica e a
engenharia genética – tecnologias para agir sobre a informação e
não apenas a informação para agir sobre a tecnologia, como no
passado.

Ainda de acordo com Castells (2005, p. 29), estamos vivendo uma nova
forma de pensar segundo a óptica da informação que são:
A informação é a matéria-prima fundamental; A penetrabilidade dos
efeitos da tecnologia, o processamento de informação torna-se
presente em todos os domínios de nosso sistema social – e, por isso,
o transforma; A flexibilidade, entendida como capacidade de
reconfiguração constante: A convergência de tecnologias
específicas.

A mente humana é a força produtiva direta, onde as mudanças ocorrem a
todo instante, todo tempo como também a evolução é constante na sociedade. Nós
fazemos parte desse crescimento, dessas mudanças e dessa interação.
Na tentativa de responder as problemáticas desta pesquisa, como:a) a
carência de informações sobre a SM, b) informes, c)congressos, d)seminários entre
outros, esbocei como objetivo construir um dispositivo estratégico para difundir
informações da Saúde Mental em Feira de Santana – BA, de forma que esta
pretensão possa manter os usuários dos programas de Saúde Mental, familiares
desses usuários, professores e alunos da Faculdade Nobre, profissionais,
simpatizantes e a sociedade informados sobre o que disponibiliza o serviço de
Saúde Mental em Feira de Santana-BA, construindo um espaço de reflexão contínua
sobre Saúde Mental na Faculdade Nobre de Feira de Santana, com grupo de estudo
quinzenal, formado por discentes, docentes e interessados na temática, com a
finalidade de estudar o projeto em destaque e estimular o uso do dispositivo, através
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de informes em murais, folders, jornais informativos da Faculdade Nobre (FAN),
banners e avisos.Esse é um grupo multidisciplinar entendendo que reúne vários
estudantes e interessados de diversas áreas em busca de um objetivo final.
Para operacionalizar os objetivos propostos optei por uma pesquisa
qualitativa com instrumentos de abordagem quantitativa, além da observação
participante, a qual tem o intuito de aproximação com o objeto do estudo e com as
entrevistas semiestruturadas com a intenção de obter informações através das falas
dos sujeitos pesquisados.
Como locus de estudo tivemos o Hospital Especializado Lopes Rodrigues,
a Faculdade Nobre de Feira de Santana, a Secretaria Municipal de Saúde, os
Centros de Atenção Psicossocial: CAPSad (álcool e outras drogas) CAPSi (infantil)
CAPS II (2 unidades) CAPS III, e como sujeitos pesquisados os alunos e
professores da FAN, Secretário Municipal de Saúde, Diretor e Coordenador
Municipal da Rede de Atenção à Saúde Mental, os estagiários de SM, usuários,
familiares entre outros.
De acordo com as exigências éticas e científicas fundamentais segundo a
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, as entrevistas somente
aconteceram após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) (ANEXO 1 ) dos sujeitos pesquisados.
A Faculdade Nobre de Feira de Santana, da qual atuo como docente,
possui convênios com a Secretaria Municipal e Estadual de Saúde (ANEXO 2 ) e
desenvolve projetos com Instituições de Saúde através de professores e alunos de
cursos da área de Saúde e Saúde Mental. A referida Faculdade também possui
contrato de parceria com a Universidade Estadual da Bahia (UNEB) para contribuir
com a formação dos discentes. A FAN abriga o Grupo de Pesquisa e Extensão
Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade (GEOTEC/FEIRA), fundado e
coordenado por mim em setembro de 2011, filiado ao GEOTEC/UNEB/Salvador-BA.
É um grupo que estuda o Projeto, ora apresentado, e fomenta ideias para o
desenvolvimento e apoio desse projeto, por intermédio de treze membros2 que o
compõe valendo-se de estudos, discussões e reflexões da SM em Feira de Santana,

2

Membros GEOTEC/FEIRA: Rodolfo Trabuco; Anderson Reis; Mércia Nogueira; Conceição
Eliana Carneiro; Deivisson Lopes; Priscila Pires; Isabela Marques; Maria Paula Melo;
Silvana Bastos; Alfredo Barbosa; Angela Pérsico; Indaiá Azevedo; Diana Matildes Souza.
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buscando o elo com as Tecnologias da Informação e Comunicação. A extensão da
pesquisa dependerá do compromisso de quem busca, no sentido de apoiar-se em
coleta de dados e de informações, nas quais os cuidados devem ser preservados.
O suporte teórico permeia constantemente à reflexão tanto no tratamento
de dados quanto na literatura, tendo como autores referenciais (VASCONCELOS,
2009; AMARANTE, 2007; BRANDÃO, 1985; LIMA-JUNIOR, 2005, LEVY, 2005;
HETKOWSKI, 2009 dentre outros). As constantes etapas de vivência no campo, os
estudos, as leituras, foram delineando o texto e sugerindo aprofundamento a esse
estudo. Assim, a estrutura tomou forma.
Este trabalho é organizado em quatro capítulos que se complementam a
medida que os conceitos vão se desenrolando. O primeiro capítulo agrega os
pressupostos teóricos, tratando de temáticas como o Percurso da Loucura, Saúde
Mental e sua relação com as Tecnologias da Informação e Comunicação. Também
discorre sobre a Reforma Psiquiátrica, onde me detenho nos CAPS por serem locais
dessa pesquisa.
O segundo capítulo apresenta o percurso metodológico traçado nesse
trabalho, contemplando as etapas do estudo, a abordagem metodológica, a
descrição dos sujeitos (usuários, profissionais, familiares) e das ações, mapeando
assim o campo de aplicação dessa pesquisa.
O terceiro capítulo abarca a análise dos dados, discutindo os resultados
obtidos através da apreciação dos gráficos acerca das temáticas pesquisadas
(Tecnologias da Informação e Comunicação e Saúde Mental), além de priorizar os
aspetos éticos que envolvem a pesquisa.
No quarto capítulo abordo o desenvolvimento, os objetivos e a difusão do
portal criado para publicizar as informações inerentes à Saúde Mental no município
de Feira de Santana/BA.
Tenho como pretensão com esse estudo direcionalizar visibilidade à
Saúde Mental em Feira de Santana – BA, de forma a incluí-la como Política Pública,
os dados coletados por essa pesquisa e aqui apresentados poderão contribuir com a
inserção de novas práticas e conceitos da Saúde Mental em Feira de Santana – BA.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 PERCURSO DA LOUCURA

Ao longo de muitos anos as pessoas com transtorno mental foram
consideradas objetos de rejeição, sentimento de pena e preconceito, sendo tratadas
com descaso e exclusão.
Segundo Lemgruber (2001), os estados mentais conhecidos como
loucura eram motivos de isolamento e tratamentos radicais, pois as pessoas de
transtorno mental poderiam contaminar outras pessoas da sociedade representando
perigo para a mesma. Em todo o resgate da historicidade da assistência psiquiátrica
encontramos cenários árduos tendo como pano de fundo a solidão, humilhação e
desespero.
Até meados do século XV o que assombra a cultura ocidental é a morte.
O fim dos tempos, as pestes e as guerras. A fascinação que as imagens da loucura
exercem sobre o homem, desse século, manifesta-se pela figura de animais. A
animalidade fascina o homem por seu furor, por sua desordem. Ela revela a loucura
oculta no interior dos homens. Com tudo isso a loucura fascina porque ela é saber.
Um saber esotérico, com formas estranhas. A loucura governa as fraquezas
humanas, ocupa primeiro lugar na hierarquia dos vícios. Ela atrai. A loucura não
expressa os verdadeiros mistérios do mundo, mas oferece ao homem a verdade de
si mesmo, suas fraquezas, sonhos e ilusões. Assim, a loucura existe nos indivíduos,
nas diferentes formas humanas.
Também no século XV através da literatura e da filosofia a loucura inserese em um universo moral. É percebida, sentida, misturada a todas as experiências
humanas sem ser destacada claramente. Na Idade Média, a loucura passa a inserirse em um universo moral ocupando o primeiro lugar na hierarquia dos vícios do
homem. (FOUCALT, 2004).
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A loucura era considerada diabólica e o tratamento era sinônimo de
exorcismo.

Várias

pessoas

foram

queimadas

em

fogueiras

consideradas

endemoniadas.
Na Idade Moderna, século XVI, a humanidade passa a entender, a ver a
loucura em relação à sanidade e ao louco como alguém desprovido de razão e,
portanto distante da verdade. Este século, portanto, privilegia a reflexão crítica sobre
a loucura. Segundo Foucalt, (1997, p. 29) “como é que a experiência da loucura se
viu finalmente confiscada (...) de tal maneira que no limiar da era clássica todas as
imagens trágicas evocadas na época anterior se dissiparam na sombra?”.
Em primeiro lugar a loucura passa a ser considerada e entendida
somente em relação à razão. Em segundo lugar, a loucura só passa a ter sentido no
próprio campo da razão, tornando-se uma de suas formas. A razão designa a
loucura, “a verdade da loucura é ser interior à razão, ser uma de suas figuras, uma
força, é como que uma necessidade momentânea a fim de melhor certificar-se de si
mesma”. (FOUCAULT, 1997, p. 36).

Entre todas as outras formas de ilusão, a loucura traça um dos
caminhos da dúvida dos mais frequentados pelo século XVI.
Nunca se tem certeza de não estar sonhando, nunca existe,
nunca existe uma certeza de não ser louco (FOUCAULT, 2008
p. 47).
Nos séculos XVII e Século XVIII, segundo Desviat (1999, p.15) o
enclausuramento em asilos de mendigos, desempregados e pessoas sem tetos foi
uma das respostas do século XVIII à desorganização social e a crise econômica
então provocada na Europa pelas mudanças estabelecidas no modo de produção.
Dessa forma, surge a internação, indo contra a prisão na Idade Média. Os hospitais
passam a ser a forma de cuidar dos loucos e a internação não tem nenhuma
atuação médica e sim assistencial.
Nos séculos XVII e XVIII não havia nenhuma preocupação médica para
com a loucura. Até o final do século XVII as pessoas que não tinham como subsistir
eram vistas da mesma forma que os “loucos”. Dessa forma a loucura começa a ser
vista como um elemento perturbador de ordem moral e social, precisando ser
corrigida e assim surgem na Europa, casas de internamento ou asilos, onde os
excluídos da sociedade eram abrigados.
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Foucault (1993, p. 99) diz que “a prática do internamento designa uma
nova reação à miséria, outro relacionamento do homem com o aquilo que pode
haver de inumano em sua existência”. Portanto, a internação é uma criação
institucional do século XVII.
Neste mesmo século, surgiu o Hospital Geral, criado a partir de 1656 pelo
Rei de França. Para o filósofo Foucault (1993) o advento do Hospital Geral foi de
fundamental importância para a definição de um “lugar social” para o louco e a
loucura na sociedade.
Foucault (1993) referiu-se ao Hospital Geral como “A Grande Internação”
ou “O Grande Enclausuramento”, expressão utilizada na época que destacava o fato
da instituição exercer a prática sistemática e generalizada de isolamento e
segregação de significativos segmentos sociais.
Em finais do século XVIII a loucura passa a ter status de doença mental,
surgindo o manicômio como lugar específico para internamento. Segundo Rosa
(2002) no século XVIII, surge na França Philippe Pinel, considerado o pai da
psiquiatria, sendo um dos precursores do tratamento moral, realizando o gesto de
“libertação” dos loucos. Liberdade esta que só pode ser efetivada, sob a tutela do
médico.
Pinel apresenta mudanças significativas no pensamento médico de seu
tempo. Para ele e seus discípulos o manicômio é essencial ao tratamento, é um
“instrumento de cura” e não apenas a proteção e o enclausuramento (CASTELLS,
1978).
Pinel (1745 – 1826) e Esquirol (1772 – 1840) promovem uma reforma
hospitalar

que

ficou

conhecida

como

“tratamento

moral”.

Promoveram

a

humanização no sistema psiquiátrico, revolucionando a filosofia do atendimento
asilar, quebrando cadeados, saneando as celas, devolvendo o sentimento de
identidade aos doentes mentais.
Segundo Castells (1978, p. 61) Pinel reforçou o argumento que é
fundamental para o processo de cura de alguns pacientes, um hospital que ofereça
clima de bem estar, inclusive em contato com a natureza.
A partir do século XVIII, observa-se o desenvolvimento do fenômeno da
“medicalização”, uma apropriação pelas ciências médicas, do controle de diversas
práticas sociais, em nome da proteção da Saúde Pública. Também nessa época a
medicina incorporou as suas responsabilidades o fenômeno da loucura. Nascia,

24

então, a Psiquiatria ou Medicina Mental, e com ela novos espaços para o tratamento
da loucura, que se fundamentavam no isolamento e na exclusão da vida em
sociedade. Amarante, (1996, p. 39) diz que “a loucura é apropriada conceitualmente
pelo discurso médico, tornando-se a partir de agora, única e exclusivamente, doença
mental”. Entre o final do século XVIII e o começo do século XIX, a loucura se
confronta com certa normalidade das condutas.

A loucura é uma desordem manifestada pelas maneiras de agir e
sentir, pela vontade e liberdade do homem. Agora, não se diz de um
homem-louco que ele perdeu a verdade, mas sua verdade. A loucura
não é ruptura com a humanidade, mas algo cuja verdade se esconde
no interior da subjetividade humana. Ela deixa de se referir ao nãoser e passa a designar o ser do homem. E, através desse
redimensionamento do problema, a reflexão sobre a loucura torna-se
uma reflexão sobre o homem. (FRAYZE-PEREIRA, 1984, p. 88).

Como refletir a loucura? O louco é imprevisível, o louco é diferente, o
louco atua em si mesmo, não se encaixa em padrões. Onde seria o seu lugar?
Como refletir o louco, a loucura e o homem?
No século XIX tem-se início a assistência psiquiátrica brasileira, centrada
no paradigma asilar. Foi neste período que as internações psiquiátricas eram
questionadas em ambientes acadêmicos europeus, considerados obsoletos em
razão das mazelas que reproduzem, chegou à psiquiatria e seu método asilar ao
Brasil, em conjunto com tantas outras influências francesas, recepcionadas por
nosso país. Entretanto, já havia no Brasil desde o princípio do século XIX, registro
de cerceamentos de indivíduos perigosos ou indesejados nas cadeias em razão de
supostos transtornos mentais (ou simplesmente por serem vadios bêbados ou
arruaceiros). (FOUCAULT, 1972).
O início do século XIX, marca a construção de instituições asilares,
destinadas

especificamente

ao

confinamento

dos

doentes

mentais.

Estas

instituições, que costumavam manter acorrentados os seus pacientes, visavam “a
proteção da ordem social contra desordem dos loucos, e as necessidades da
terapêutica, que pediam o isolamento dos doentes” (FOUCAULT, 1988, p. 126).
A Psiquiatria no Brasil surge com a chegada da família real no País, com
o objetivo de colocar ordem na urbanização e disciplinar a sociedade e sendo, dessa
forma, compatível ao desenvolvimento mercantil e às novas políticas do século XIX.
Segundo Venâncio (2003, p.17):
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A chegada da família real ao Brasil provocou transformações
econômicas, culturais e políticas. Abriram-se os portos às nações
amigas e firmou-se um tratado comercial com a Inglaterra,
provocando um rápido progresso no país.

Em meados do século XIX, o primeiro manicômio brasileiro, com o nome
de Hospício D. Pedro II foi inaugurado no Rio de Janeiro. Após a Proclamação da
República, no final do século XIX a loucura passou a ser gerenciada pelo discurso
científico em serviços médicos especializados, que foram sendo introduzidos no país
(TEIXEIRA, 1997).
Ainda, segundo o autor, o discurso manicomial que vigorou no Brasil a
respeito da loucura. Em meados do século XIX ao século XX, foi aquele que
introduziu a possibilidade da loucura se tornar objeto do discurso científico no país.
Esse discurso tinha a proposta de substituir o gerenciamento religioso da loucura na
época, identificando como desumano por um gerenciamento instituído pelo discurso
científico (médico) firmado por meio de valores humanizados.
O louco do século XIX não era mais o insensato do século XVIII, mas o
alienado, sendo ao mesmo tempo a verdade e o contrário da verdade, ele mesmo e
outra coisa que não ele mesmo. Do mesmo modo que, no século XIX a doença não
era tida como a perda completa da saúde, a loucura também não era concebida
como perda total da razão, mas como uma contradição na própria razão que ainda
existia; surgindo as possibilidades de sua cura.
Nas últimas décadas do século XIX as pessoas consideradas loucas eram
equiparadas aos indivíduos classificados como desordeiros. A loucura adquiria
“ares” de moléstia social. Constata-se isto na prática do recolhimento nas cadeias
públicas, confirmando o fato de que não importava tanto o destino e os
procedimentos aplicados.
Historicamente é no século XIX que a loucura recebe o status de doença
mental. Até esse momento, os loucos eram confundidos com outras vítimas da
segregação. Isto ocorria em hospitais gerais porque eram espaços indiscriminados,
voltados para o abrigo dos diversos desvalidos. (SPADINI, SOUZA, 2006, p. 124.)
Após a Segunda Guerra, a sociedade dirigiu seus olhares para os
hospícios e descobriu que as condições de vida oferecida aos pacientes
psiquiátricos internados em nada se diferenciavam daquelas dos campos de
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concentração: o que se podia constatar era a absoluta ausência de dignidade
humana. Assim, nasceram as primeiras experiências de “reforma psiquiátrica”.
A psiquiatria define ou opta por adotar termos “transtorno mental”,
“desordem mental”. A Legislação brasileira utiliza a expressão “portadores de
transtorno mental”. No campo da SM e atuação psicossocial tem se utilizado falar de
sujeitos “em” sofrimento psíquico ou mental, pois a ideia de sofrimento nos remete a
pensar em um sujeito que sofre, em uma experiência vivida de um sujeito.
Experiências de transformações em hospitais psiquiátricos passaram a
ser desenvolvidas, sobretudo, a partir de 1994 como as comunidades Terapêuticas,
Psicoterapia Institucional e Psiquiatria Comunitária, Antipsiquiatria e Psiquiatria
Democrática Italiana (AMARANTE, 1996).
A Itália foi o berço da Reforma Psiquiátrica na desconstrução de um
modelo hospitalocêntrico, e na construção de um sistema reconhecido como
referência na psiquiatria no mundo, promovendo uma ruptura com o paradigma
clínico, psiquiátrico (ESPERIDIÃO, 2001).
Para Melman (2002, p. 59), na psiquiatria democrática italiana, o processo
de desinstitucionalização não podia ser reduzido ao simples fechamento dos velhos,
sujos e violentos hospícios. Mais do que derrubar paredes, muros e grades,
desinstitucionalizar significava desmontar estruturas mentais (formas de olhar) que
“coisificam” e se transformam em instituições sociais.
O processo implicava no questionamento radical das bases de
sustentação de assistência psiquiátrica centrada no hospital. O objeto da psiquiatria
não podia mais ser a periculosidade ou a doença, entendida como algo que está no
corpo ou no psiquismo de uma pessoa. Os campos teórico e prático da reforma
italiana exigiam a definição de um novo objeto, que passou a ser entendido como a
existência – sofrimento dos pacientes e sua relação com o corpo social.
Assim, o processo de tratamento para o paciente com transtorno mental,
inicia a modalidade de tratamento ambulatorial o que apresenta avanço da
resocialização do sujeito que padece de sofrimento psíquico. Portanto, a
desinstitucionalização vem trazer novas formas práticas e teóricas de lidar com a
pessoa com sofrimento psíquico e não mais com a doença. A partir desse contexto
surgem novos modelos de atenção à SM.
Em 1970, com o “movimento sanitário” em favor da mudança de modelos
de atenção e gestão, nas práticas de saúde iniciou o processo da Reforma
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Psiquiátrica que tem como objetivo construir um novo espaço social para a loucura,
questionando e transformando as práticas de psiquiatria tradicional e das demais
instituições na sociedade. (AMARANTE, 2000, p. 58).
Em 1989 foi dada entrada no Congresso Nacional o projeto de lei do
deputado Paulo Delgado (PT/MG) que propõe a regulamentação dos direitos da
pessoa com sofrimento psíquico e a extinção progressiva dos manicômios no país.
Com a Constituição de 1988, é criado o Sistema Único de Saúde (SUS) formado
pela articulação entre gestões federal, estadual e municipal, sob o poder de controle
social exercido através dos Conselhos Comunitários de Saúde (BRASIL, 2002).
Segundo Ribeiro (2006) somente em 2001 após 12 anos de tramitação no
Congresso Nacional é que a Lei Paulo Delgado é sancionada no país
Sendo assim a Lei Federal 10.216 redireciona a assistência em SM,
privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária e que
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, mas
não institui mecanismos claros para a progressiva extinção dos manicômios.
(RIBEIRO, 2006).
A práxis da reforma psiquiátrica faz parte do cotidiano de um bom número
de

profissionais

de

saúde

mental.

Tem

como

vertente

principal

a

desinstitucionalização como, consequente, desconstrução do manicômio e dos
paradigmas que os sustentam. A substituição progressiva dos manicômios por
outras práticas terapêuticas e a cidadania do doente mental vêm sendo objetos de
discussão não somente entre profissionais de saúde, mas também em toda
sociedade.
Assim, os avanços e retrocessos na atenção à saúde podem ser
compreendidos

como

uma

construção

permanente

que

envolve

sujeitos,

subjetividade e práticas sociais, incluindo-se as psiquiátricas.
Conforme Franco (2002), as relações entre loucura e instituição
psiquiátrica, família e Estado passaram por muitas transformações. A história das
instituições psiquiátricas não deixa de ser a história das atitudes dessas instituições
em relação à família do louco. As relações da família, bem com seu parente portador
de transtorno mental foram se modificando conforme mudanças nos tratamentos
oferecidos, sendo que a norma política, econômica e social preponderante em um
dado momento histórico determina a forma como a loucura é concebida e tratada.
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Realiza-se em 2004, o primeiro Congresso Brasileiro de Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS), em São Paulo, reunindo dois mil trabalhadores e
usuários do CAPS.
Este processo caracteriza-se por ações dos governos federal, estadual,
municipal e dos movimentos sociais, para efetivar a construção da transição de um
modelo de atenção comunitário (BRASIL, 2005).
Assim, o eixo da Reforma Psiquiátrica é a reabilitação psicossocial,
conceituada a partir de “uma postura ética, delicada de cuidados para pessoas
vulneráveis aos modos de sociabilidade habituais que necessitam de cuidados
igualmente complexos e delicados” (ROCHA-PITTA, 1994, p. 21).
Nesse contexto, a Reforma Psiquiátrica se consolida como política oficial
do governo federal, representando um novo modelo de saúde mental visando
priorizar o indivíduo e não a doença. É através de tratamentos humanizados e de
qualidade que o usuário passa a ser reconhecido como sujeito de direito.
A Reforma Psiquiátrica é um movimento que ganhou força nos países
ocidentais, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. No pós-guerra
contratava-se o modelo manicomial, que era comparado aos campos de
concentração.
Este movimento visava mudanças nas formas de tratamento utilizadas
pela psiquiatria tradicional, que incluíam isolamento, exclusão social e práticas como
a lobotomia e o eletrochoque.
O termo lobotomia vem do grego lobos = "porção", "parte" e tomos que
significa “corte”, “separação”; assim, lobotomia é uma intervenção cirúrgica que
intenta o corte de uma parte do cérebro. (MASIEIRO, 2003). Já eletrochoque é um
tratamento que consiste na aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade
na região temporal induzindo a convulsão. (WOOD-JUNIOR; CALDAS, 1995)
No processo da Reforma em nosso continente, há que se destacar a
importância

da

conferência

Regional

para

Reestruturação

da

Assistência

Psiquiátrica, realizada em Caracas, em 1990, quando organizações, profissionais de
saúde mental, juristas e legisladores discutiram a ineficiência da assistência
praticada pela psiquiatria convencional e a inadequação dos hospitais psiquiátricos
como única opção de atendimento, principalmente ao afastarem o paciente do seu
meio e promoverem a violação dos direitos humanos e civis (BRASIL, 2001, p. 11).
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Ainda hoje, enfrenta-se desafios nas instituições psiquiátricas: destruir a
barreira existente entre funcionários e pacientes, modificar a natureza desta relação,
que ainda se baseia na atuação unilateral do poder daquele que presta assistência
sobre o portador de sofrimento mental, que fragilizado, assume uma postura de
dependência institucional.
No Brasil, o processo da Reforma Psiquiátrica contou com atuação da
psiquiatra Nise da Silveira que ganhou destaque ao se revelar contra os métodos
tradicionais da psiquiatria (eletrochoque, que é um tratamento em que consiste uma
descarga elétrica no cérebro e lobotomia que é uma intervenção cirúrgica no cérebro
objetivando cortar ligações de qualquer lobo cerebral.). Continuaremos no capítulo
seguinte fazendo algumas pontuações sobre o que é Saúde Mental.

2.2 O QUE É SAÚDE MENTAL?

Dizem que sou louco por pensar assim, se eu sou muito louco por
ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz.
3
Rita Lee

Este capítulo tem como objetivo fazer um pequeno discurso sobre o que
significa a Saúde Mental. Baseei-me em autores como: Foucault, (1999), Carusso,
(2000), Spink, (2004).
Geralmente, entende-se Saúde Mental como o oposto da doença mental
que pode ser entendida como uma variação capaz de produzir prejuízo na pessoa
(social, familiar, ocupacional, pessoal) e ou das pessoas com quem convive. E toda
patologia que afeta o psiquismo, a vida social .Ha uma enormidade das chamadas
doenças mentais classificadas e revistas, mundialmente através do Código
Internacional de Doenças (CID-10). Poderíamos dizer que as mais graves são as
que deterioram a mente do indivíduo, comprometendo a sua. Citaríamos como
exemplo as psicoses que significam vida fora da realidade onde ocorrem os delírios
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Autor: Rita Lee – Arnaldo Baptista. Álbum: Ney Matogrosso ao vivo. Nome: Balada do
louco. Gravadora: Universal. Ano 1999.
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e alucinações. Aqui apenas farei citações sem aprofundamento no assunto. A
oligofrenia que é a mentalidade infantil com idade avançada. As demências,
conceituaremos como a baixa capacidade intelectual, deterioração mental causada
por traumatismos, drogas entre outros. Hebefrenia que é a demência precoce. Essas
são algumas doenças consideradas graves gerando baixa qualidade de vida ao
portador. A ausência de sintomas psiquiátricos é apenas a parte visível de uma
normalidade objetiva, mas não revela outros aspectos importantes da SM, como
resiliência, capacidade mental, etc.
Assim, para ter SM, não basta a ausência de sintomas psiquiátricos, mas
é necessária a presença de capacidades e recursos para enfrentar as dificuldades
da vida não adoecendo e viver em bem estar psíquico, ou seja, ter robustez mental.
Saúde Mental é um campo ou uma área de conhecimento e de atuação
técnica no âmbito das Políticas Públicas de Saúde. A SM não se baseia em apenas
um tipo de conhecimento, a psiquiatria, e muito menos é exercida por apenas, ou
fundamentalmente, um profissional, o psiquiatra. Quando se refere a SM, amplia-se
o espectro de conhecimentos envolvidos.
Saúde Mental também não é apenas psicopatologias, semiologia; não
pode ser reduzida aos estudos e tratamentos das doenças mentais. Quais seriam os
limites desse campo? Filosofia, Psicologia, Antropologia, Sociologia, História entre
outros. Poderíamos excluir manifestações religiosas, ideológicas, éticas e morais
das comunidades e povos ou não? Não temos uma resposta definitiva para essas
questões e não é nosso propósito aprofundar essa discussão.
Spink, (2004) diz que “a SM vem contribuindo para que comecemos a
pensar de forma diferente, não mais com o paradigma da verdade única, absoluta e
definitiva”, mas em termos de complexidade, de simultaneidade, de transversalidade
de saberes, de “construcionismo”, de reflexidade.
Também temos de distinguir o fato de que vivenciarmos emoções
negativas não significa ausência de SM. No caso de perda, luto e tragédia;
capacidade de reconhecer e lidar com as próprias emoções negativas e as dos
outros é um sinal de SM.
A Saúde Mental apesar de avaliada pela psiquiatria e psicologia, diz
respeito a muitas outras áreas do conhecimento humano e social, como a Filosofia,
a Sociologia, o Direito. A pobreza, a negligência, o abuso, a violência familiar, são
exemplos de situações que podem provocar a perda de SM. Deste modo, para se

31

promover a SM em termos sociais, é necessário intervir, preventivamente, nessas
condições através de um trabalho multidisciplinar.
Em termos individuais, para tratar a doença mental, pode bastar o uso de
fármacos, mas para alcançarmos o objetivo de promover um melhor estado de SM,
há necessidade de um investimento terapêutico relativo aos aspectos psicológicos.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que não existe definição
“oficial” de SM. Diferenças culturais, julgamentos subjetivos e teorias relacionadas
concorrentes afetam o modo como a “Saúde Mental” é definida. SM é um termo
usado para descrever o nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional. A Saúde
Mental pode incluir a capacidade de um indivíduo de apreciar a vida e procurar um
equilíbrio entre as atividades e os esforços para atingir a resiliência psicológica.
Admite-se, entretanto que o conceito de SM é mais amplo que a ausência de
transtornos mentais.
Segundo Larusso (2000), SM é o equilíbrio emocional entre o patrimônio
interno e as exigências ou vivências externas. É a capacidade de administrar a
própria vida e as suas emoções dentro de um amplo espectro de variações sem
contudo perder o valor do real e do preciso. É ser capaz de ser sujeito de suas
próprias ações sem perder a noção do tempo e espaço. É buscar viver a vida na sua
forma plena, respeitando o legal e o outro. SM é estar bem consigo e com os outros,
aceitar as exigências da vida, saber lidar com as emoções: alegria, tristeza;
coragem, medo; amor, ódio; serenidade, raiva; culpa, frustrações; etc. Reconhecer
seus limites e buscar ajuda quando necessário.
Poderíamos identificar como alguns critérios de SM: atitudes positivas em
relação a si próprio; crescimento, autorrealização; autonomia; percepção da
realidade. Ressalta-se que a SM não é uma dimensão que se possa dissociar de
saúde física. Existem evidentes ligações entre as patologias mentais e as biológicas.
Dizemos que SM é um bem-estar emocional e psicológico mediante o qual o
indivíduo é capaz de fazer uso de suas habilidades emocionais e cognitivas, funções
sociais e de responder às solicitações ordinárias da vida quotidiana.
Saulo (2009, p ?) diz que “Não há saúde sem Saúde Mental”. Trazemos
nesse espaço escrito, sobre conceitos de Saúde Mental o seguinte questionamento.
O que é trabalhar na SM? Os profissionais dessa área sempre nos respondem
dizendo que é trabalhar com questões relacionadas à SM das pessoas. Com efeito a
prática assistencial até pouco tempo significava dizer que se trabalhava com
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doenças mentais, hospícios, loucos agressivos, em ambientes de isolamento e
segregação.
Hoje situamos a SM como um campo bastante polissêmico e plural na
medida em que se diz respeito ao estado mental dos sujeitos e das coletividades.
Adoecer psiquicamente é tão humano quanto nascer ou morrer, ter diabetes,
hipertensão arterial, câncer, entre outros.
Transtornos mentais ou doenças mentais ou transtornos psíquicos entre
outras

nomenclaturas

são

condições

de

anormalidade,

sofrimento

ou

comprometimento de ordem psicológica mental ou cognitiva, e um impacto na vida
do

paciente,

provocando

desconforto

emocional,

distúrbio

de

conduta,

enfraquecimento da memória. Pode afetar a todos, ocorrendo em qualquer época da
nossa vida. Todos vivemos com “um pé” na razão e outro na ilusão. Não sabemos
se um dia vamos ter uma depressão, transtorno de pânico, distúrbio de ansiedade e
outros. A loucura, a esquizofrenia, o sofrimento mental e as doenças mentais podem
acontecer com qualquer pessoa. Muitas vezes sem motivos e elas podem ter início
em qualquer fase da vida.
Foucalt (2000, p. 30) diz que:
a loucura torna-se uma forma relativa à razão ou, melhor, loucura e
razão entram numa relação eternamente reversível que faz com que
toda loucura tenha sua razão que a julga e controla e toda razão sua
loucura na qual ela encontra sua verdade irrisória. Cada uma é a
medida da outra e nesse movimento de referência recíproca elas se
recusam, mas uma fundamenta a outra.

Cabe-nos dizer que a SM significa um socius-saudavel, pois ela implica
emprego, satisfação, vida cotidiana significativa, participação social, lazer, qualidade
de equidade, enfim, qualidade de vida. “O conceito de SM vincula-se a uma pauta
emancipatória do sujeito, de natureza política” (FILHO; COELHO; PERES, 1999, p.
123). É importante destacar que falar em SM é pensar no homem em sua totalidade,
como ser biológico, sociológico, psicológico e, ao mesmo tempo, condições de vida
que o propicie bem-estar físico, mental e social. Como cidadãos é preciso
compreender que a SM vai além de uma questão psicológica, é uma questão política
que interessa a todos que estão comprometidos com a vida.
Como profissional de Serviço Social atuante nessa área me coloco na
posição de que podemos apoiar e ajudar o doente mental não o estigmatizando,
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mas integrando. Os indivíduos afetados por problemas de SM são cidadãos de pleno
direito e não deverão ser excluídos da família e da comunidade. O envolvimento
familiar na reabilitação dessas pessoas é reconhecido como ponto chave no
sucesso do tratamento.
Darei prosseguimento aos pressupostos teóricos apresentando a seguir o
capitulo de Tecnologia e Tecnologia de Informação e Comunicação

2.3 TECNOLOGIAS E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

O avanço tecnológico do século XXI esta transformando a sociedade
conforme aponta Souza Jr. e Silva (2000, p.61):

O momento histórico no qual vivemos é marcado pelas
transformações resultantes do avanço tecnológico, o que tem
afetado amplos aspectos da vida social. Comparadas as inovações
tecnológicas em curso, as dos séculos anteriores parecem
fenômenos isolados e de pouca influência no desenvolvimento
econômico geral.

Tecnologia segundo Lima Júnior (2005 p.15) é um

[...] processo criativo, através do qual o ser humano utiliza-se de
recursos materiais e imateriais, ou os cria a partir do que esta
disponível na natureza e no seu contexto vivencial a fim de encontrar
respostas para os problemas de seu contexto, superando-os. Nesse
processo, o ser humano transforma a realidade da qual participa e,
ao mesmo tempo transforma a si mesmo, descobre formas de
atuação e produz conhecimento sobre elas.

Tecnologia é um processo transformativo de si mesmo e de todo
contexto. Tecnologia reflete o próprio homem. É produção humana. Tem sua origem
na palavra grega teckné que significa fazer eficaz para atingir um objetivo. Vai do
conhecimento e das habilidades às ferramentas e máquinas.
Segundo Vargas (1994) a tecnologia consiste em um conjunto de
atividades humanas associadas aos sistemas de símbolos, instrumentos e
máquinas, visando à construção de obras e a fabricação de produtos por meio de
conhecimento sistematizado.
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Layton (1988) diz que a tecnologia tem influenciado o comportamento
humano a desenvolver atitudes em prol de um desenvolvimento tecnológico
sustentável, e faz-se essencial que haja uma discussão dos processos envolvidos
nas decisões. É a partir da identificação desses processos que compreendemos
melhor as necessidades da sociedade e os aspectos éticos que devem ser
considerados.
Pierre Levy (1993) diz que as relações entre os homens, o trabalho, a
própria inteligência dependem da metamorfose incessante de dispositivos
informacionais de todos os tipos.
Na época atual a técnica é uma das dimensões fundamentais, onde está
em jogo a transformação do mundo humano por ele mesmo. Vivemos uma era de
profundas mudanças, transformações em todas as áreas de conhecimento da
cultura e da vida social. Segundo Araújo (2007) a sociedade tem evoluído conforme
as tecnologias que modificam a todo instante e isso faz com que sempre estejamos
repensando nossas práticas, não servindo apenas para transmitir informações e
disponibilizar conhecimentos, mas proporcionar um novo ambiente para se
questionar e transformar.
A tecnologia reflete o próprio homem, o seu implicar Tecnologia e Homem
e Homem e a Tecnologia. Ela, a tecnologia, não é entendida apenas enquanto
aparato maquínico, mas como um processo inerente ao ser humano que a cria.
Assim

entendemos

que

o

ser

humano

modifica

a

realidade,

transformando-se e produzindo conhecimento. De modo que a compreensão de
tecnologia vai além do enfoque científico relacionando o processo de criação e de
transformação. É preciso transformar, ser transformado, ser tecnológico, ser criativo.
Segundo Lima Júnior (2005) refletir tecnologia é refletir o próprio homem.
No que se refere à Tecnologia de Informação e Comunicação diríamos
que elas não podem ser reduzidas a máquinas, mas que resultam de processos
sociais e fazem parte da vida das pessoas. As TIC são consideradas como uma
nova linguagem e tem as suas características próprias, desencadeiam dinamismos
tecnocientíficos, os quais potencializam linguagens midiáticas, produzem bens
materiais tais como computadores, recursos multimidiáticos gerados pela revolução
digital.
Os novos sistemas de informação direcionaram a comunicação em todas
as áreas e, entre as características intimamente relacionadas entre si dessa era, em
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relação a um passado não distante, destacam-se: a) novos meios para efetivar a
troca de informações; b) mais velocidade na troca de informações; c) mais
dinamismo nas trocas de informações.
A existência de computadores pessoais, por exemplo, permite a
comunicação instantânea entre diferentes pessoas e instituições nas diferentes
distâncias do planeta devido o uso da internet, sem qualquer prejuízo da informação,
congregando indivíduos de diversas origens e distantes uns dos outros; uma nova
dinâmica para alcance de objetivos em suas atividades.
O caráter potencializador das TIC está no movimento que podem
desencadear nas práticas sociais. Na contemporaneidade as TIC produzem maior
conectividade e acesso as informações veiculadas pelo mundo todo através de
meios de comunicação, o que potencializa mudanças significativas nas formas de
ser e pensar, traduzidos em fazeres e dinâmicas inovadoras. É evidente que, com a
era da TIC, requer mais exigência cognitiva do indivíduo e, como consequência,
mais sobrecargas em seus processos mentais, causadas pelas necessidades e
perspectivas pessoais. Deste modo, torna-se importante desenvolver um dispositivo
que divulgue a SM em Feira de Santana-BA.
Compartilho a ideia de que a SM é um dos poucos campos de
conhecimento e atuação na saúde tão vigorosamente complexos, plurais,
intersetoriais e com tanta transversalidade de saberes. (AMARANTE,2007).
A sociedade moderna é caracterizada pela predominância da forma
organizacional da rede em todos os campos da vida social. Os grupos sociais mais
poderosos adaptam-se de maneira, cada vez melhor, às novas condições da
sociedade da informação utilizando as potencialidades abertas pela globalização e
pelo acesso as novas TIC em prol da consolidação de suas identidades grupais e do
fortalecimento de sua capacidade de agir em um mundo cada vez mais
independente. (CASTELLS,1999; 2000; 2001).
Assim, discorremos no próximo capitulo sobre redes sociais.

2.2.1 Redes Sociais
Redes Sociais são estruturas sociais virtuais compostas por pessoas e ou
organizações conectadas por relações que partilham valores e objetivos na internet.
Penso ser de grande eficiência para interação das pessoas. Você é o que você
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compartilha. Rede Social é uma forma de comunicação, informação, contatos,
conhecimento.
As redes sociais tornam-se um fenômeno da internet que estabelece uma
nova dinâmica onde envolve conexão, interação e relacionamento entre os atores
envolvidos. Segundo Recuero (2009) a interação social compreende estudar a
comunicação entre os autores, as relações entre suas trocas de mensagem e
sentido da mesma e como as trocas sociais, dependem das trocas comunicativas.
Essas trocas estão atreladas a valores abordados como reputação, popularidade,
autoridade e visibilidade constituídos a partir da emergência nas redes sociais,
mediadas pelo computador e da apropriação social das ferramentas de comunicação
da internet.
Com a internet, as pessoas podem difundir as informações de forma mais
rápida e mais interativa. Assim, pensamos para desenvolver um produto
denominado diariomental.org que irá difundir a SM em Feira de Santana-BA.

Estamos em um mundo de redes sociais e hoje as pessoas
relacionam sua vida física com sua realidade na rede, existindo a
integração. Não é uma virtualidade em nossa vida, é a realidade que
se fez virtual. Essa é uma mudança fundamental. O que a internet
permitiu é a autoconstrução das redes de relação, da organização
social e das redes de pensamento. É a primeira vez na história que
se produz uma auto construção da sociedade nessa escala.
(CASTELLS, 20104).

Embora o conceito de redes sociais venha sendo delineado desde a
revolução industrial como tema de preocupação científica, atualmente a temática
tem sugerido enfoques e vertentes diversos atraindo pesquisadores de diferentes
áreas. Desde 1954 quando, segundo Martileto (2010), o sociólogo J.A.Barnes
passou a usar o termo rede social para indicar padrões de relacionamento entre
grupos, o termo, rede, no singular ou no plural, associa-se, ao adjetivo social para
especificar o campo, mas sem delimitar uma disciplina específica, uma vez que é
empregado pela Antropologia, Sociologia, Economia, Ciências da Comunicação,
Ciências Políticas, Ciências da Comunicação (MARTILETO,2010).
De acordo com Loiola e Moura (1997, p.54) a noção inicial de redes faz
referência a algo desprovido de núcleo central ou diretivo; neste caso as redes não

4

Entrevista publicada no jornal Folha de São Paulo em 26 de setembro de 2010
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são hierárquicas. A topologia hierárquica ou em árvore é uma série de nós
interconectada. Existe um nó central onde outros ramos menores se conectam. Esta
topologia é muito usada para supervisionar aplicações de tempo real, como
automação industrial e automação bancária.
A ideia de rede enquanto uma ferramenta de análise dos relacionamentos
pessoais, seus elos e o contexto em que se inscreve foram utilizados por Both
(1971) em uma de suas pesquisas, o que a tornou uma das primeiras antropólogas a
utilizar e documentar os resultados obtidos com base na análise de redes sociais.
A individualização, a expressão de alguém que fala por meio do espaço
concebido como lugares no ciberespaço segundo Recuero (2009, p.27) “é que
permite que as redes sociais sejam expressas na internet. O que o sujeito busca ao
se representar nas redes sociais na internet é fazer parte da sociedade em rede”.
De acordo com Brennand (2008) a configuração do ciberespaço
assemelha-se a um campo de batalha onde são constantemente confrontados
diferentes tipos de interesses. Insere-se nesse sentido o seguinte posicionamento de
Levy apud Brennand ao mencionar que “as novas tecnologias de informação e
comunicação são potencialmente forjadoras de uma nova relação entre os
indivíduos que transcende o tempo e o espaço tradicional”. (LEVY, 1994 apud
BRENNAND, 2008, p.4).
Apresentarei a seguir o locus da pesquisa.
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3 METODOLOGIA

“Deixe que eu respire o ar livre da rua. Sem parar pra discutir. Deixe
que eu passeie minha loucura por aí”.
Skank5

A pesquisa é a atividade básica das ciências na construção da realidade,
pois é ela que alimenta o ensino e nos coloca frente a realidade atual, vinculando
pensamento e ação, ou seja, ”nada pode ser intelectualmente um problema, se não
tiver sido, em primeiro lugar um problema da vida prática” (MINAYO, 2004, p.80).
O planejamento de um projeto de pesquisa deve ser embasado na
reflexão do pesquisador, pois a ideia é que o método se construa com a realidade
trabalhada, não havendo, em nosso pensar um método correto único e específico. A
metodologia tem a função de atestar o caráter científico e conferir qualidade e
validade ao estudo realizado e ao conhecimento resultante.
A motivação para a construção da presente pesquisa advém da vivência
de 30 (trinta) anos como Assistente Social em um hospital psiquiátrico no município
de Feira de Santana-BA, quando se iniciou a busca de respostas, de revelações, de
descobertas. A pesquisa requer que o pesquisador perceba e compreenda a
realidade pesquisada e na autocompreensão compartilhar com a sociedade,
demonstrando que todo o campo pesquisado deve ser aberto, proporcionando
outros estudos. Mesmo tendo referencial teórico, é necessário saber, viver e sentir o
espaço em que se pretende atuar.

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA

Após inúmeras leituras sobre metodologia da pesquisa consultando livros
tais como Brandão (1985); Macedo, Gallefi e Pimentel (2009) entre outros com o
conhecimento e vivência do espaço da pesquisa, o presente trabalho configura-se
5

SKANK. Gentil Loucura. Affonsinho [Compositor]. In:_______________Skank [S.I]: Sony, Brasil:
1993. Faixa 1 (3min e 55s)
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como uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa de caráter descritivo e
explicativo, visando a criação de um dispositivo tecnológico para difundir a Saúde
Mental na cidade de Feira de Santana – BA e, assim, possibilitar acesso fácil, rápido
e claro aos profissionais, usuários, familiares, simpatizantes e estudantes dessa
área.
A investigação qualitativa compreende a descrição e análise da realidade
de diferentes formas de representar as experiências vivenciadas pelas pessoas ou
um fenômeno. Há uma implicação entre o conhecimento sobre o mundo e os
sujeitos que o constroem, numa relação dinâmica entre o sujeito e o objeto
(LEOPARDI et al, 2001; MINAYO, 2004). Dessa forma a pesquisa qualitativa requer
abertura, simpatia, observação, simplicidade, interação para com os envolvidos. O
pesquisador e o sujeito pesquisado participam diretamente do processo de
conhecimento e busca, construindo e percorrendo os caminhos juntos.
A

pesquisa

envolve

a

interrogação

direta

das

pessoas,

cujo

comportamento se deseja conhecer (MINAYO, 2000; LAKATOS et al,1986). O
ambiente e a fonte direta de coleta de dados e o pesquisador-instrumento chave. E
descritiva. O processo e seu significado são os focos principais de abordagem
(LAKATOS et al ,1986).
Segundo Flick (2004) a pesquisa qualitativa é uma construção contínua
de faces da realidade, cujo foco não é apenas o fenômeno estudado em si, mas o
relato ou o discurso do sujeito de pesquisa sobre o fenômeno vivido ou presenciado
por ele e que é esse o verdadeiro objeto da pesquisa. Para Gallefi (2009, p.37):

Não pode haver nas pesquisas qualitativas um termo final último
formulado como modelo preciso, porque tudo o que é qualidade é
sempre resultante de fluxos intencional, complexos e flutuantes,
suscetíveis a mudanças inesperadas, caracterizando a necessidade
de uma definição específica do campo das qualidades que
apresentam em sentido, isto é, que se encontram estruturadas em
infinitas ramificações intencionais já condicionadas e reunidas que
consolidam novas individualizações.

O desenvolvimento desta pesquisa obedeceu as seguintes etapas: (1)
Estudo teórico sobre metodologia (obras, textos, periódicos); (2) Vivência (prática
profissional) dos campos de estudo; (3) Reflexão e amadurecimento para escolher o
objeto do projeto; (4) Pesquisa de Campo; (5) Objetivar, determinar e planejar com
os dados obtidos; (6) Desenvolver o objeto após resultado dos dados da pesquisa.
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Marteleto e Tomaél (2005, p.85) destacam o aspecto qualitativo,
afirmando que essa abordagem investiga “as aspirações, atitudes, crenças, valores
e os reflexos que os padrões de relacionamentos produzem no contexto em que se
desenvolvem.” Compreende-se, então, que a pesquisa qualitativa não procura
enumerar e ou medir eventos estudados nem emprega instrumento estatísticos na
análise de dados mais parte das questões ou focos de interesses amplos que vão se
definindo com o desenvolvimento do estudo.
Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares, pelo
contato direto do pesquisador com a situação estudada procurando os fenômenos
segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em
estudo. Digo que com essa metodologia tentarei alcançar e obter dados que
poderão subsidiar esta construção à proposta do dispositivo tecnológico que irá
beneficiar a sociedade e os diversos grupos (usuários, estudantes, professores,
simpatizantes da área pesquisada).

3.2 LOCUS DA PESQUISA

Figura 1. Imagens da cidade de Feira de Santana, Bahia.
Fonte: Acervo pessoal da autora
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Feira de Santana (Figura 1) é o segundo maior município do Estado da
Bahia, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
(2010), com cerca de 672 mil habitantes. Conhecida como a “Princesa do Sertão”, a
cidade de Feira de Santana, fica a 108 km da capital do Estado, Salvador, é o
principal entroncamento rodoviário da Bahia, quiçá do Nordeste através das BRS
101, 116 e 324. Este estudo desenvolve-se em diversos campos de estudo os quais
serão, cada um, descritos abaixo.

Figura 2. Hospital Especializado Lopes Rodrigues (HELR)
Fonte: Acervo pessoal da autora

Figura 3 – Imagem via satélite da localização do HELR no Google Mapas.
Fonte: Google Maps, disponível em: https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR

Chamado de Hospital Colônia Lopes Rodrigues passando a ser
especializado após enquadramento no novo modelo de assistência psiquiátrica isto
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é, a implantação da Reforma Psiquiátrica. Hoje denominado Hospital Especializado
Lopes Rodrigues (HELR) (Figura 2 e 3) tem cerca de 300 leitos credenciados pelo
SUS e esta localizado na BR 324 s/n no bairro dos Capuchinhos nas proximidades
do antigo Clube de Campo Cajueir, hoje é localizada a concessionária da Honda.

Figura 4 - Faculdade Nobre de Feira de Santana (FAN).
Fonte: Acervo pessoal da autora

O Grupo de Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade - Feira de
Santana-BA (GEOTECFEIRA) fundado em setembro de 2011, tendo como líder do
grupo a pesquisadora desse trabalho Salette Souza e, filiado ao GEOTEC –
Salvador – BA, solidifica-se como um grupo de pesquisa e estudo sobre Saúde
Mental. No momento vem atuando no projeto As Tecnologias de Informação e
Comunicação como potencializadoras para difundir a Saúde Mental de Feira de
Santana-Ba. Composto por treze (13) membros, já citados anteriormente, entre
alunos e profissionais de diversas áreas. O GEOTECFEIRA participa do presente
estudo, auxiliando a pesquisadora na coleta de dados, na divulgação e alimentação
do produto final, na elaboração de artigos e em estudos sobre SM.
As reuniões quinzenais do GEOTECFEIRA, com duração de quatro (4)
horas, são realizadas na sede da Faculdade Nobre de Feira de Santana (FAN)
(Figura 4) localizada no bairro da Kalilândia, na Avenida Maria Quitéria nº 2020, nas
proximidades do Mercantil Paulista, centro da cidade de Feira de Santana. Fundada
há 12 (doze) anos, pertence ao Grupo Nobre de Ensino com 35 anos de existência.
Atualmente, a FAN conta com oito (8) cursos de Pós Graduação e onze (11) cursos
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de Graduação, do quais Serviço Social, Psicologia e Biomedicina estão inseridos
nesse estudo através do GEOTECFEIRA.
Essa inserção na área da saúde justifica este estudo, a criação do grupo
de pesquisa e o desenvolvimento de ferramentas que subsidiem as reflexões sobre
SM.

Figura 5 - Secretaria Municipal de Saúde (Feira de Santana)
Fonte: Acervo pessoal da autora

A Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana (Figura 5) está
localizada na Avenida João Durval Carneiro, nas proximidades da Feira da Estação
Nova, bairro da Estação Nova.
O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) são estabelecimentos que
possuem a proposta de oferecer serviços ambulatoriais de atenção diária com
capacidade para atender também usuários com transtornos mentais graves desde
que não representem risco para si e para os outros usuários. A ideia básica dos
CAPS é a de possibilitar o desenvolvimento de atividades terapêuticas e estimular a
formação de grupos de convivência. Existe a preferência nas propostas municipais
de assistência a Saúde Mental, de que os CAPS sejam instalados em imóveis que
se assemelhem a casas comuns com ar livre, convivência comunitária, sanitários,
jardins.
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Todos

os

CAPS

são

compostos

por

equipes

multiprofissionais

(psicólogos, assistentes sociais, médicos psiquiatras, enfermeiros, terapeutas
ocupacionais, educadores físicos) e está ligado a Prefeitura Municipal através da
Secretaria de Saúde constituindo um local de referência e tratamento especializado
aos usuários de sofrimento psíquico. Em Feira de Santana até o presente momento
temos cinco CAPS, cujas peculiaridades estão descritas abaixo:
 CAPS ad (Álcool e outras Drogas) (Figura 6)

Figura 6 – CAPSad Drº Gutemberg S. de Almeida, Feira de Santana – BA
Fonte: Acervo pessoal da autora

Possui como clientela os usuários de álcool e outras drogas, dependentes
de substâncias psicoativas, que possuem idade a partir dos 18 anos.
O atendimento é de segunda a sexta-feira e esse CAPS pode ser
instalado em cidades com mais de cem mil (100.000) habitantes.

 CAPSi (Infantil) (Figura 7)

Figura 7 – CAPSi Osvaldo Brasileiro Franco, Feira de Santana - BA
Fonte: Acervo pessoal da autora
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Está direcionado ao atendimento à criança e ao adolescente de ate 18
anos com transtornos mentais. O CAPSi é instalado em cidades com mais de
duzentos mil (200.000) habitantes.
 CAPS III (Figura 8)

Figura 8 – CAPS III João Carlos Lopes Cavalcante, Feira de Santana - BA
Fonte: Acervo pessoal da autora.

Unidade destinada a internação de usuários acima de 18 anos com
transtornos mentais severos e persistentes por um prazo máximo de cinco (5) dias.
Construídos em cidades acima de 200.000 habitantes, o CAPS III possui
funcionamento contínuo, ininterrupto.
 CAPS II (Figura 9)

Figura 9 – CAPS II Silvio Marques e Oscar Marques, em Feira de Santana - BA
Fonte: Acervo pessoal da autora.

Com duas unidades em Feira de Santana, o CAPS II atende diariamente
aos usuários maiores de idade com sofrimento psíquico severos e persistentes em
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regime de dois turnos. Esses CAPS são construídos em cidades de setenta mil
(70.000) a duzentos mil (200.000) habitantes.

3.3

PARTÍCIPES E INTERESSADOS NA PROPOSTA

Segundo Gonçalves (2003), os sujeitos da pesquisa se referem ao
universo populacional que faz parte do fenômeno, ao qual se pretende desvelar.
Assim, os participantes do estudo (Quadro 1) constituíram-se de usuários, familiares,
profissionais, docentes e discentes que permeiam os campos de estudo e
vivenciam, cada um a sua maneira, a Saúde Mental na cidade de FSA – BA.
CAMPO DE ESTUDO

HOSPITAL
ESPECIALIZADO
LOPES RODRIGUES

FACULDADE NOBRE DE FEIRA
DE SANTANA

SECRETARIA
SAÚDE

CAPS i

CAPS II

CAPS III

CAPS ad

MUNICIPAL

DE

SUJEITO DE PESQUISA
Usuário
Familiares
Profissionais
Estagiário

QUANTIDADE
4
3
4
1

Tec. de Enfermagem
Professores
Psicologia
Serviço Social
Biomedicina
Alunos
Psicologia
Serviço Social
Biomedicina
Diretora Acadêmica
Secretário Municipal de Saúde.

3
2
2
2
2
2
2
1
1

Coordenador da rede de atenção
básica.
Diretoria da rede de atenção básica
Profissionais
Usuários
Familiares
Profissionais

1

Usuários
Familiares
Profissionais
Usuários
Familiares
Profissionais
Usuários
Familiares

2
3
2
2
3
2
2
3
59

TOTAL

Quadro 1 – Quantitativo de sujeitos pesquisados por campo de estudo
Fonte: Pesquisa de campo – Feira de Santana – BA, 2012.

1
2
2
3
2
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O quantitativo de sujeitos que foram pesquisados foi se determinando a
partir das informações obtidas em cada depoimento.
Os sujeitos foram escolhidos pelo pesquisador por serem pessoas
inseridas na área, terem um olhar e um pensar de uma realidade vivenciada,
observada a partir de uma experiência e apropriação de conhecimento assim
podendo fornecer dados e informações precisas.

3.4 INSTRUMENTOS PARA COLETA E DIAGNÓSTICO-MAPEAMENTO DO
CAMPO DA APLICAÇAO DA PESQUISA.

O percurso percorrido para a obtenção dos dados iniciou-se com o envio
de ofício pelo pesquisador para os responsáveis, coordenadores e/ ou diretores dos
campos de estudo a fim de solicitar permissão para o desenvolvimento do estudo e
coleta de dados pelos pesquisadores (ANEXO 5). Também se fez necessário
agendar datas para entrevista com o Secretário de Saúde Municipal, Coordenadora
de Saúde Mental, Diretora da Rede Municipal de Saúde Mental, Deputado Estadual
(milita com Direitos Humanos em Feira de Santana).
Para a coleta de dados o instrumento utilizado foi a entrevista
semiestruturada, que se caracteriza pela existência de um roteiro de questões
abertas permitindo flexibilidade na organização e a introdução de novos
questionamentos a fim de obter informações ricas e de alcançar os objetivos
propostos. A entrevista semiestruturada é similar a uma conversa, um diálogo com o
entrevistado; não é rígida, baseia-se no assunto que o pesquisador pretende focar e
permite aprofundar questões. Nessa entrevista se faz necessário a habilidade do
entrevistador, caso seja importante, sair das questões previstas. Segundo Mattos
(2005) a entrevista semiestruturada tem relativa flexibilidade. As questões não
precisam seguir a ordem prevista, podem ser formuladas novas questões no
decorrer da entrevista.
Durante as entrevistas pudemos detectar a importância do pesquisador
em conhecer a área pesquisada desde que o tempo para ouvir e a mudança das
questões aconteceram, sendo necessário ampliar e modificar o que perguntaríamos
devido depoimentos que duraram até quatro horas (algumas entrevistas.)

48

Verificamos o quanto se faz necessário na entrevista semiestruturada, a
flexibilidade, a compreensão do tema pesquisado, linguagem acessível e o estímulo
ao entrevistado a fim de que organizasse suas ideias, expressando de forma mais
clara suas reflexões acerca de sua atuação.
Na entrevista ocorre uma interação entre o entrevistador e o entrevistado
permitindo que o primeiro compreenda o ponto de vista do segundo, por favorecer
ao informante se expressar na presença do investigador. Essa técnica de coleta
supõe uma conversação continuada entre o informante e o pesquisador, e deve ser
dirigida de acordo com os objetivos propostos no projeto.
Foram elaborados previamente dois roteiros com oito questões abertas
cada um com vocabulário objetivo, simples e claro. O primeiro roteiro (Apêndice A)
foi aplicado aos profissionais, estagiários, técnicos de enfermagem, estudantes e
professores. O segundo (Apêndice B) aplicamos com os usuários, familiares e
responsáveis.

3.5 ANÁLISE DE DADOS

A análise de dados na visão de Gil (1994) tem como objetivo organizar e
sumariar os dados de forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao
problema proposto na investigação. Analisar os dados significa trabalhar todo
material obtido durante a pesquisa.
A tarefa de análise implica em organizar, relacionar todo material coletado
procurando identificar nele tendências e padrões relevantes, e depois reavaliá-los
buscando relações e inferências num nível de abstração mais elevado (LUDKE;
ANDRE, 2007).
A análise de conteúdo pode ser definida como um “conjunto de técnicas
de análise de comunicação, visando obter através de procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores” (quantitativos ou
não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção e recepção destas mensagens (BARDIN,1979,p.42).
Na análise de dados se faz necessário produzir explicações que de
alguma forma dêem conta do problema ou da questão que motivou essa pesquisa. A
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fase de análise dos dados representa o lado invisível na investigação qualitativa,
uma vez que, em geral, as (os) pesquisadoras (es) não proporcionam aos leitores
informações suficientes sobre a maneira, pela qual transformam os dados em
interpretações a serem sustentadas teoricamente com base em princípios
epistemológicos.
O processo de análise nos fez constatar que não há receitas prontas,
embora existam correntes metodológicas que direcionam este saber-fazer-prático.
Entretanto, há que se considerar que parte desta travessia depende da
sensibilidade, intuição, perspicácia, astúcia, prática e experiência do (a) pesquisador
(a) para conseguir, finalmente, chegar à construção de novos conhecimentos que,
muito em breve, serão superados por novos olhares e novas recontextualizações.
Me propus a uma questão norteadora e colhi informações para respondêla. Tratei os dados, analisei em seguida e demonstrei como eles permitiram
responder o meu problema inicial.
A pesquisa realizada terá um foco qualitativo, com instrumentos de
abordagem quantitativa, com observação participante e aproximação do objeto de
estudo. Qualitativa e quantitativa são formas complementares nessa pesquisa. A
pesquisa qualitativa e a quantitativa existem de fato diferenças, mas elas não são
excludentes e sim complementares. Assim o uso dessas duas abordagens na
pesquisa de um mesmo problema, pode apresentar um resultado mais considerável
e significativo. Solicitei o suporte de um profissional da área de estatística na análise
dos dados quantitativos.
Os dados coletados deverão inferir e contribuir para a divulgação da
Saúde Mental em Feira de Santana, prestando grande e relevante serviço à
comunidade local.
Para análise dos dados foi realizada inicialmente uma avaliação
quantitativa com o uso da análise descritiva apresentando os dados em tabelas de
frequências e gráficos, construídos a partir do programa estatístico SPSS (Statistical
Package for Social Science) versão 20.0, em seguida os dados foram avaliados de
forma qualitativa juntamente com as questões abertas que não foram apresentadas
em tabelas, para buscar informações mais profundas. Esse método é utilizado
quando se deseja compreender o por quê do indivíduo ou grupo fazer ou pensar de
determinada maneira sobre o assunto estudado.
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Esse tipo de pesquisa fornece um processo a partir de quais questões chave são identificadas e perguntas são formuladas, descobrindo o que importa para
o pesquisador e o pesquisado. Ela, a pesquisa, é especialmente útil em situações
que envolvem o desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas ideias.
Seguimos com os aspectos éticos utilizados na pesquisa.

3.6 ASPECTOS ÉTICOS

A Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) orienta a
observação dos princípios éticos na pesquisa, através do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE), ponderando-se entre os riscos e benefícios, oferecendo
a garantia de que danos previsíveis serão evitados e observando a relevância social
da pesquisa (BRASIL, 1996).
Destarte, no momento do convite aos participantes para integrarem a esta
pesquisa, foram explicados objetivos, justificativa, metodologia, riscos e benefícios
aos quais estariam susceptíveis ao participar do estudo. Para tanto, fora construído
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 1) que é entregue em duas
vias, ficando uma para o participante e outra para o pesquisador. Após a sua leitura,
ambos assinam garantindo os preceitos éticos da pesquisa, conforme determina a
Resolução n. 196/96 do CNS. Constará também em anexo o contrato da FAN
(Parceira da UNEB), com a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde (ANEXO 4).
O

processo

de

consentimento

informado

visa

fundamentalmente

resguardar o respeito às pessoas e decorre através do reconhecimento da
autonomia de cada indivíduo, garantindo sua livre escolha após ter sido
convenientemente esclarecido sobre as alternativas disponíveis (GOLDIM, 2000).
Cabe também salientar que para preservar a identidade dos participantes
deste estudo lhe foi assegurado o seu anonimato através de codinomes que foram
utilizados.
Prosseguiremos no próximo capítulo discutindo os resultados obtidos
através

da

apreciação

dos

gráficos

acerca

das

temáticas

pesquisadas.
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4 RESULTADOS

“Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez eu
vou ficar, ficar com certeza maluco beleza”
Raul Seixas6

4.1 RELATÓRIO DOS COLABORADORES.

SEXO

N = 25

%

Masculino

7

28

Feminino

18

72

N = 25

%

Menos de 30 anos

3

12

De 30 a 50 anos

11

44

Mais de 50 anos

3

12

Não responderam

8

32

N = 25

%

2º grau completo

3

12

3º grau incompleto

6

24

3º completo

6

24

Pós graduado

7

28

Mestre

3

12

IDADE

GRAU DE INSTRUÇÃO

Tabela 1 - Perfil dos colaboradores na construção da ferramenta da Tecnologia de
Informação e Comunicação (TIC). Feira de Santana – BA, 2012.
Fonte: Pesquisa de campo – 2012.

Os

dados

coletados

junto

aos

colaboradores

que

são

alunos,

simpatizantes e profissionais da SM, docentes entre outros possibilitaram o
entendimento de que os sujeitos deste estudo são na maioria do sexo feminino, com
idade compreendida entre 30 e 50 anos e com grau de escolaridade,
correspondente a Pós-graduação.
Sabemos da importância da educação e que esta é uma prática social
que contribui para a formação e desenvolvimento da consciência crítica das pessoas
6

SEIXAS, Raul. Maluco beleza. R. Seixas e C. Roberto [Compositores]. IN:___________O dia em
que a terra parou [SI]: WEA, Brasil: 1977. Faixa 2 (3min e 25s)
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e estimula a busca de soluções e organizações para ação coletiva. Esse fato é de
grande relevância, ajudando na escolha de possíveis alternativas e tomadas de
decisão.
Segundo Rosa (2003), prover cuidado, portanto requer uma formação
adequada específica que tenha conteúdo e conhecimento profissional para atender
a demanda e a sociedade venha discutir sobre SM, além de um trabalho intenso na
dimensão da aceitação do transtorno mental.
Notamos pela prática na área de SM que a feminilização dos
trabalhadores é marcante. A grande maioria deles é de mulheres. Aqui não
entraremos em detalhes na questão de gênero.

PROFISSÃO

N = 25

%

Administradora

1

4

Assistente Social

5

20

Bibliotecário

1

4

Bióloga

1

4

Biomédica

1

4

Dentista

1

4

Enfermeira

2

8

Estudante

3

12

Médico

1

4

Professor (a)

2

8

Psicólogo (a)

2

8

Técnica em enfermagem

5

20

Total

25

100

Tabela 2 – Profissão dos colaboradores da construção da ferramenta da Tecnologia de
Informação e Comunicação (TIC). Feira de Santana – BA, 2012.
Fonte: Pesquisa de campo – 2012

São apresentados os dados profissionais dos 25 colaboradores, mas
evidencia-se que Assistentes Sociais e Técnicos de Enfermagem perfazem 40% dos
entrevistados, sendo 20% Assistentes Sociais (5) e 20% Técnicos de Enfermagem
(5). Essa constatação pode ser traduzida pela relação profissão e benefício na
construção da ferramenta da TIC.
Segundo Lima Júnior (2005, p. 15) poderíamos dizer que a Tecnologia
consiste em um processo criativo através do qual o ser humano utiliza-se de
recursos materiais e imateriais, ou os cria a partir do que está disponível na natureza
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e no seu contexto vivencial, a fim de encontrar respostas para o problema de seu
contexto, superando-o. Nesse processo, o ser humano transforma a realidade da
qual participa e, ao mesmo tempo, transforma a si mesmo, descobre formas de
atuação.

LOCAL DE TRABALHO

N = 25

%

CAPS AD

1

4

CAPS II

2

8

FAN

6

24

FAN / HELR / ONG's

1

4

FAN e CAPS

1

4

FAN/ HGCA/Colégio Assis

1

4

HELR

8

32

HGRS/Ssa

1

4

NTO

1

4

Secretaria Municipal de Saúde

2

8

UEFS

1

4

Total

25

100

Tabela 3 – Local de trabalho dos colaboradores da construção da ferramenta da Tecnologia
de Informação e Comunicação (TIC). Feira de Santana – BA, 2012.
Fonte: Pesquisa de campo – 2012.

Nota-se que diante dos 25 pesquisados colaboradores, 8 trabalham no
HELR perfazendo um total de 32% e 24% ou seja, 6 pessoas na FAN indicando que
56% dos pesquisados estão alocados nessas duas instituições.
Para a pesquisadora são dados significantes, desde que a psiquiatria em
Feira de Santana tem como ponto de referência o HELR, onde se deu início a
reforma psiquiátrica nesta cidade. O pioneirismo do processo da reforma deu-se
nessa instituição e como profissional, assistente social, que atua nessa localidade há
30 anos, avalio o quanto é importante a reforma ocorrer no HELR por esse ser
referência em psiquiatria em Feira de Santana. É onde nasceu a internação
psiquiatria nessa cidade e hoje participa da reforma psiquiátrica.
No que tange ao desenvolvimento, divulgação, conteúdo do objetivo
proposto neste projeto será mediado pelos colaboradores da FAN. Como também
consideramos dados significativos

os obtidos nessa pesquisa pelo fato da

Faculdade Nobre ser local de estudo e divulgação para o objeto construído. Assim
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mostramos através de dados colhidos que há uma rede de processos formativos
profissionais. Poderíamos propor que o HELR funcionasse com outra forma de
atendimento, trabalhando junto ou em parceria com a instituição de ensino, a FAN.

Gráfico 1 – Opinião dos colaboradores se conhece a ferramenta TIC. Feira de
Santana – BA, 2012.
Fonte: Pesquisa de campo – 2012

Achamos bastante significante o percentual obtido através da pesquisa
em que nos mostra no gráfico acima que 80% dos pesquisados não conhecem
nenhum dispositivo que divulgue a SM em Feira de Santana, assim confirmam a
importância e a necessidade de criar um instrumento potencializador a divulgação
dessa temática.
Segundo Lima Júnior (2005) a cibercultura são atitudes, modos de
pensamento, valores constituídos por novas práticas comunicacionais nos
ciberespaços (e-mails, weblogs, webcams, chats etc).
CONHECIMENTO SOBRE FERRAMENTAS TIC
Comunidades terapêuticas de Saúde Mental, Grupos de estudos realizados na UEFS e artigos.
Estão fragmentadas as informações. É necessária uma centralização das informações.
Folder, panfletos, jornal, mídia televisiva, mídia falada.
Internet e folders informativos
Não existe nenhuma ferramenta específica em SM até o presente momento.
Sites, blogs dentre outras formas de entretenimento e conhecimento que nos mantém informados
sobre a saúde mental.

Quadro 2 – Opinião dos colaboradores quanto ao conhecimento sobre a ferramenta TIC.
Feira de Santana – BA, 2012.
Fonte: Pesquisa de campo – 2012
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Segundo dados colhidos na pesquisa sobre conhecer ferramentas que
divulguem a SM em FSA, as informações foram determinantes na definição e
construção do produto final, o “portal’, desde que até o presente momento não existe
nenhuma ferramenta específica e com essa finalidade.
Para Lima Júnior (2005, p.15) a Tecnologia se refere a criação, produção
e transformação. E segundo dados colhidos com os colaboradores se faz necessário
a criação de um potencial que informe, difunda, possibilite, centralize e faça troca de
conhecimentos da SM em FSA e, para além desse município.

IMPORTÂNCIA DO USO DA TIC PARA QUEM CONHECE
Ampliação do conhecimento
Difusão da informação
Estes TIC são muito importantes, pois tiram dúvidas a respeito de inúmeras doenças e
suas formas de tratamento e desta forma tranquilizando a todos, favorecendo a sua
saúde.
Melhorar o atendimento e informes aos familiares.
Prestar informação para a família e sociedade. dispositivos de tratamentos e condutas
terapêuticas. Informações para esclarecimento sobre medicamentos e leis.

Quadro 3 – Opinião dos colaboradores quanto a importância do uso da ferramenta TIC.
Feira de Santana – BA, 2012.
Fonte: Pesquisa de campo – 2012

Quanto à importância do uso das TICs para potencializar a divulgação da
SM em FS, citam os colaboradores a ampliação e troca de conhecimentos,
esclarecimentos, informações dentre outros.
Na realidade o ser humano, individual e coletivamente, é desafiado a
encontrar saídas e respostas aos problemas colocados por suas demandas,
necessidades, interesses (materiais e imateriais), dentro de certos contextos
existenciais, condicionados e marcados, espaço e temporalmente, em contínua
relação consigo mesmo e com os outros, semelhantes e diferentes de si mesmo.
(LIMA JÚNIOR, 2005, p. 41).
Com os dados obtidos na pesquisa, organizados na Tabela 4 e fornecidos
pelos colaboradores, 80% sugeriu para ferramenta de divulgação da SM em Feira de
Santana, sites, blogs. redes sociais.
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SUGESTÃO DE FERRAMENTAS TIC

N

%

Boletim eletrônico, página da Web (mala direta)

1

4

Internet, cartazes e palestras.

1

4

1

4

Programa publicitário, blog, etc

1

4

Redes Sociais

1

4

Sites, blogs e redes sociais

20

80

Total

25

100

Programa em tv ou rádio para divulgar as informações. Chat ou site
onde profissionais possam responder sobre os assuntos de SM.
Informações preventivas ou informativas em escolas e instituições
através do teatro.

Tabela 4 – Sugestões dos colaboradores sobre a ferramenta TIC. Feira de Santana – BA,
2012.
Fonte: Pesquisa de campo – 2012

Iniciamos a construção do site após os dados serem colhidos na
pesquisa. Optamos por esse serviço (home, blog, site entre outros) por ser um
espaço virtual com pretensão de rede informativa. A utilização dos serviços já
citados anteriormente e sugeridos pode se justificar pela necessidade de atualização
do processo informacional. Vale ressaltar que na atualidade essas potencialidades
viabilizam a celeridade de comunicação, bem como asseguram o alcance para um
número maior de pessoas.

IMPORTÂNCIA DE CRIAR UM DISPOSITIVO TIC
Atualização do conhecimento
Deixar a população informada sobre o serviço
Desmistificação. Tornar a informação sobre Saúde Mental comum.
Divulgar ao público as dificuldades e soluções da área de Saúde Mental
Divulgar o trabalho dos pesquisadores
É importante a medida que se cria um canal interativo e reflexivo sobre a temática
Enriquecer o trabalho já realizado e complementá-lo
Esclarecer a população, divulgar locais de atendimento e esclarecimentos em psiquiatria.
Facilitar os estudos, informes, pesquisas.
Importância
Informes
Internet
Muito importantes para informar a comunidade sobre os serviços de Saúde Mental
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IMPORTÂNCIA DE CRIAR UM DISPOSITIVO TIC
Para abraçar a população e descentraliazar as informações
Para ajudar a quem precisa e a informar pessoas que possam transmitir o conhecimento.
Para divulgar informações e ajudar as pessoas que fogem dos hospitais.
Para que a população fique mais próxima sobre Saúde Mental
Pela agilidade da informação e alcance de maior nº de pessoas
Pela facilidade de divulgação do serviço, contribuir para a sociedade, estabelecer um link
acadêmico e dar visibilidade a SM.
Socializar a Saúde Mental
Sociedade ter 57iência do que acontece. Informes sobre Psiquiatria.
Todos terem ciência da Saúde Mental em Feira de Santana.

Quadro 4 – Opinião dos colaboradores quanto a importância do uso da ferramenta TIC.
Feira de Santana – BA, 2012.
Fonte: Pesquisa de campo – 2012

Neste quadro os colaboradores citam a importância de criar um
dispositivo para informar e divulgar a SM, às pessoas, à sociedade e aos
simpatizantes.
A divulgação com a potencialização através da TICs irá facilitar o
esclarecimento de serviços, dos informes de psiquiatria, dará visibilidade a SM em
FS e estabelecerá um link acadêmico, enfim, abraçará a população criando um
canal interativo e reflexivo sobre a temática proposta neste trabalho. Assim,
pensamos nessa pesquisa em desenvolver um portal como forma de comunicar e
conhecer.
Levy (1993, p. 7) diz que novas maneiras de pensar e de conviver estão
sendo elaboradas no mundo das telecomunicações e informática.

SUGESTÃO PARA COMPOR O DISPOSITIVO TIC
Apresentar o sucesso dos pacientes
Artigos científicos, links para acesso a grandes centrs de pesquisa, estudos, vídeos e outros.
Artigos, entrevistas, depoimentos.
Artigos, filmes, vídeos, indicação de leituras e eventos.
Artigos, seminários, recursos áudio visuais, folder e folhetos informativos.
Artigos, matérias, vídeos e mais informações apresentadas em congressos
Assuntos relacionados a Saúde Mental, psiquiatria, fotos de pacientes desaparecidos
Cartilhas, palestras, e links com redes sociais.
Chat, site, programa televisivo ou rádio.
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SUGESTÃO PARA COMPOR O DISPOSITIVO TIC
criação de um site informativo. Reforma psiquiátrica.
Encaminhar para o CAPS: Mapas dos locais de atendimento, referência, o que precisa. Colocar
indicadores mensais que seriam enviados pelos próprios CAPS.
Entrevistas com psicólogos tirando as dúvidas da população.
Facilitar os estudos, informes, pesquisas.
Fotos, informes das unidades, mapas e locais.
Informes cursos, seminários, Fotos de pacientes perdidos.
Informes da Saúde Mental, Psiquiatria Divulgação de fotos, endereço com mapa, vídeo com
informes, uso de medicação.
Informes programas, fotos, Informes educacionais, Alcoolismo, Uso de suplementos
inadequados.
Informes, programas, fotos, Informes educacionais, palestras, ouvidoria.
Mídia escrita, jornal semestral e internet
O que já foi contemplado: Artigos, monografias e links informativos.
Pacientes Desaparecidos, ouvidoria, participação da comunidade par tirar dúvidas.
Pesquisas e trabalhos científicos
Sintomas da depressão
Vídeos
Vídeos para massificar a SM na comunidade e criar grupos de estudos

Quadro 5 – Sugestão dos colaboradores para compor a ferramenta TIC. Feira de Santana –
BA, 2012.
Fonte: Pesquisa de campo – 2012

Quanto ao que deverá compor no dispositivo, os colaboradores sugeriram
informes de cursos, congressos, simpósios, fotos de pacientes desaparecidos,
vídeos informativos, artigos, mapas e fotos dos locais de atendimento em FS, como
também pesquisas na área de SM, fortalecendo o objetivo dessa pesquisa.
Sabemos que o conteúdo do dispositivo está e estará em constante
construção e sujeito a mudanças, mas no presente momento o portal traz os
conteúdos sugeridos e adequações.
Segundo Lima Júnior (2005) cada sujeito pode adicionar, retirar e
modificar conteúdos disparar informações, em vez de só receber; alimentar laços
comunitários de mobilização de competências, de coletivização de saberes, de
construção de conhecimento e sociabilidade. A internet não é unidirecional, mas sim
uma mídia interativa.
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DE QUE FORMA ESTE DISPOSITIVO PODE SER VISTO COMO UM ESPAÇO DE ESTUDO
Através de pesquisas que podem gerar formação de grupos para estudos.
Criar Ouvidoria
Dependeria do conteúdo oferecido.
Desenvolvendo pesquisas, Traçando demandas, utilizando pesquisas acadêmicas, capacitando
profissionais, etc
Divulgação dos trabalhos acadêmicos. Despertar/estimular apresentação de trabalhos em
congressos, simpósios etc.
É um meio fomentador de conhecimento e disseminador de conhecimento
Estudos, Conhecimento de Saúde Mental e local de cursos
Grupos de estudos
Grupos de estudos e publicação dos estudos.
Informes e pesquisas
Material científico relacionado a área.
Meio de pesquisa confiável, com profissionais confiáveis e respaldados e abrir espaços para as
pessoas se expressarem.
Ouvidoria, para serem tiradas dúvidas sobre pacientes e seus familiares.
Painéis digitais em centro de Saúde.
Pesquisas, troca de conhecimento, espaço para buscar pesquisa do tema
Podem está contidas nestes sites referências bibliográficas a respeito deste assunto, de modo que o
leitor ativo, pesquise melhor respeito, além dos artigos.
Porque a rede permite essa conexão
Publicação dos profissionais gabaritados
Servir como base para outros projetos de acordo com os informes.
Socializando os conteúdos nos meios acadêmicos.
Troca de informações e experiências na área de SM.
Uma vez que fosse composto por artigos e matérias sobre o assunto e que tivesse uma consultoria
online, em que o indivíduo pudesse escrever suas, digo, registrar suas dúvidas e através de cadastro,
receber as respostas por e-mail.
Utilizar os relatos, depoimentos e artigos dos participantes para o desenvolvimento de pesquisas.
Vídeos, salas de estudos para troca de experiências.

Quadro 6 – Sugestão dos colaboradores para compor a ferramenta TIC. Feira de Santana –
BA, 2012.
Fonte: Pesquisa de campo – 2012

Os colaboradores sugeriram que este dispositivo deverá ser um espaço
de estudo, utilizando cartilhas informativas sobre a temática, artigos, vídeos,
socializando conteúdos do meio acadêmico, ouvidoria, grupo de estudos e
desenvolvendo pesquisas.
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4.2 RELATÓRIO DOS USUÁRIOS

SEXO

N

%

Masculino

7

33,3%

Feminino

14

66,7%

IDADE

N

%

Menos de 30 anos

5

23,8%

De 30 a 50 anos

11

52,4%

Mais de 50 anos

5

23,8%

ESCOLARIDADE

N

%

Analfabeto

1

4,8%

1º Grau incompleto

1

4,8%

1º Grau completo

6

28,6%

2º Grau Incompleto

6

28,6%

2º Grau completo

7

33,3%

Tabela 5 – Perfil dos usuários do sistema. Feira de Santana – BA, 2012.
Fonte: Pesquisa de campo – 2012

Ao tratar de usuários, entendido nesse sentido como sendo o sujeito que
precisa de atendimento, informações e cuidado, a pesquisa revelou, mais uma vez,
que se trata predominantemente, do sexo feminino entre 30 e 50 anos com
escolaridade correspondente ao ensino médio. Hoje cabe relatar que há presença
marcante da mulher nos espaços sociais e a facilidade do acesso a educação se faz
de muita importância, bem como percebemos que são elas que tornam as iniciativas
para os cuidados de si e de outros. Aqui não nos aprofundaremos na questão de
gênero.
PROFISSÃO

N

%

Funcionário Público

1

4,8%

Comerciante

1

4,8%

Policial Militar

1

4,8%

Domestica

3

14,3%

Artesão

1

4,8%

Autônomo

5

23,8%

Estudante

2

9,5%

Desempregado

2

9,5%

Lavrador

2

9,5%

Dona de casa

2

9,5%

Faxineira

1

4,8%

Tabela 6 – Profissão dos usuários do sistema. Feira de Santana – BA, 2012.
Fonte: Pesquisa de campo – 2012
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De acordo com os dados coletados, no que se refere à profissão dos
usuários do sistema, verifica-se uma significativa parcela de autônomos.
Segundo a Lei Federal 8.212-91, trabalhador autônomo é a pessoa física
que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, com fins
lucrativos ou não, ou seja, é a pessoa que presta serviços a outrem por conta
própria, assumindo os riscos de sua atividade; não é subordinado, não tem horário
de trabalho fixo, exerce sua atividade por conta própria, os lucros e prejuízos são
próprios (BRASIL,1992).
Como profissional atuante na área de Saúde Mental há 30 anos me
permite argumentar sobre esse posicionamento. Aqui questiono: Qual a credibilidade
que teria um usuário de SM em exercer atividades de ganho ou subsistência? Como
ele, o usuário, poderia sobreviver sendo autônomo, já que a sociedade o
descrimina? Acredito que já teríamos novas demandas para outras pesquisas.

Gráfico 2 – Respostas dos usuários do sistema em relação a ter computador em casa. Feira
de Santana – BA, 2012.
Fonte: Pesquisa de campo – 2012

Segundo dados obtidos na pesquisa os usuários responderam que 66,7%
não tem computador em casa, mas buscam em outros espaços, o que nos mostra
dados bastantes relevantes. Também observamos através dessa pesquisa que
alguns

usuários

estão

fazendo

cursos

de

computação

interessados

em

conhecimentos à busca de melhores empregos, de conteúdo informativo e assim,
também, informes sobre a SM.
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ONDE USA COMPUTADOR

N

%

Em casa

7

33,3%

Lan House

6

28,6%

Amigos

1

4,8%

Não usa

7

33,3%

Total

21

100,0%

Sabe usar computador

N

%

Sim

14

66,7%

Não

7

33,3%

Total

21

100,0%

Tabela 7 – Opinião dos usuários do sistema em relação a se sabe usar e onde usa o
computador. Feira de Santana – BA, 2012.
Fonte: Pesquisa de campo – 2012

A opinião dos usuários do sistema em relação ao uso do computador e
onde é acessado foram apresentados dados de 33,3% que não usam computador,
sendo que 66,7% sabem usá-lo.
Para confrontar essa resposta com o objetivo proposto se faz bastante
significativo, o percentual de usuários que sabem usar o computador e mesmo os
que não o possuem em casa, buscam outras alternativas (lan houses)
potencializando as redes.
Os computadores são como reflexo ou extensão do modo operativo do
pensar humano, que é capaz de elaborar abstrações formais e não formais,
computáveis ou não, a partir das quais se atua transformando a si mesmo e ao
mundo ao seu redor.(LIMA JÚNIOR, 2005, p. 26).
TEM INTERNET EM CASA

N

%

Sim

8

38,1%

Não

13

61,9%

Total

21

100,0%

O QUE COSTUMA ACESSAR

N

%

Música

1

4,8%

Jogos

6

28,6%

Site de busca

1

4,8%

Doenças e moda

1

4,8%

Informações gerais

3

14,3%

Email/ facebook

1

4,8%

Material de escola

1

4,8%

Não acesso

7

33,3%

Total
21
100,0%
Tabela 8 – Opinião dos usuários do sistema em relação a se tem internet em casa e o que costuma
usar. Feira de Santana – BA, 2012.
Fonte: Pesquisa de campo – 2012
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Quando questionados acerca da disponibilidade ou não da internet em
casa, a maioria relatou que não possuía. Ao perguntar acerca do conteúdo
acessado, a maioria acusou não acessar, sendo, no entanto que para aqueles que
acessavam a preferência recaía sobre jogos ou informações gerais. Nesse caso não
podemos afirmar, mas devido a recusa da sociedade, as pessoas com transtorno
mental negam sua condição, pois essa atitude as protege de discriminações e
bulling.
Os que utilizam a internet dizem usar para jogos que aqui não serão
aprofundados, mas nos fornecem elementos não pensados. Porque não trabalhar
jogos educativos à SM? Seria uma outra vertente para futuras pesquisas.

Gráfico 3 – Opinião dos usuários do sistema quanto a saber usar a ferramenta TIC. Feira de
Santana – BA, 2012.
Fonte: Pesquisa de campo – 2012

No que se refere ao gráfico acima os usuários informam que 47,6%
sabem utilizar ferramentas o que torna bastante relevante para nossa pesquisa, pois
eles, os usuários, também irão acessar o portal que será desenvolvido e que conterá
informações claras e diretas sobre SM .
Para Lima Júnior (2005, p.16) o “ser humano é tecnologizado, uma vez
que se ressignifica, recria-se e transforma a si mesmo no processo de criação e
utilização de recursos e instrumentos para atuar no seu contexto vivencial”, assim no
capitulo seguinte abordaremos o objetivo, o desenvolvimento e a difusão do Portal
denominado <www.diariomental.org>, como também o lay-out e conteúdo do
referido.
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5 O PORTAL

Segundo Lima Júnior (2005, p.33) “o conhecimento não está fora do
homem, como também a realidade, mas é instituído a partir dele e de seu modo de
percepção, de comunicação e de funcionamento”. Todo conhecimento, portanto, é
entremeado de subjetividade, uma vez que emerge a partir dos desejos, interesses,
valores, modo de percepção, linguagens, atribuições de significados, articulados no
contexto vivencial e interno do sujeito. Assim iniciamos uma trajetória de estudos
,pesquisas, que finalizaram com a proposta de um portal .Esse portal foi estrudado,
desde a primeira instancia da pesquisa ,seu conteúdo, seu lay-out concluindo com
seu conteúdo e posteriormente no seu desenvolvimento com mudanças e teores
outros como; a)fotos de desaparecidos, b) entrevistas e vídeos feitas pelos
participantes do GEOTECFEIRA.
Em nosso projeto de pesquisa trata-se de um PORTAL que reúne dados
e informações relacionadas à Saúde Mental, facilitando o acesso a essas
informações. Um portal é um local central para disponibilizar todos os tipos de
informações a um público variado. Um portal é um site na internet que funciona
como centro aglomerador e distribuidor de conteúdo para uma série de outros sites
ou subsites dentro, e também fora, do domínio ou subdomínio da empresa gestora
do portal.
Tem como objetivo disseminar e ampliar o conhecimento teórico científico
sobre assuntos relacionados à SM, proporcionando meios, como debates e
compartilhamento de pesquisas para discussão e tentativa de minimizar dúvidas. Foi
criado a partir da percepção da pesquisadora da incipiência de informações
referentes a SM em Feira de Santana-BA, dados também confirmados na pesquisa.

5.1 PREPOSIÇÃO DA SAÚDE MENTAL ATRAVÉS DAS TIC- DESENVOLVIMENTO
E DIFUSÃO.
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As TICs têm possibilitado o entendimento da SM, incorporando novos
modos de agir que consideram o cotidiano e suas relações como importantes fontes
na implementação de atenção a SM.
O atual estado da TIC voltada para informação,

geradora de

conhecimento, e da comunicação, é responsável por mudanças fundamentais nos
valores humanos, no pensamento e nas estruturas da sociedade. Sendo assim,
certamente, abrirão inúmeras possibilidades para que, cada vez mais, as
dificuldades de informação sejam contornadas e não se tornem empecilho para o
desenvolvimento pessoal e comunitário, participando de forma consistente na
inclusão social, possibilitando o exercício da cidadania plena a todos. Acredito que
SM e TIC possam desenvolver propostas que facilitem as informações de SM para
os usuários, familiares, simpatizantes alunos e professores que militam nessa área.
Segundo Aguiar (2010) o avanço tecnológico tem possibilitado o
desenvolvimento de recursos interativos e de bases de informação que
potencializam a difusão de novos espaços e contextos de aprendizagem. No
exercício profissional da saúde que possui a peculiaridade de ocorrer em contextos
que exigem a integração de saberes, habilidades técnicas, atitudes e capacidade de
tomada de decisões, as profissões tem incorporado a prática em serviço como
elemento básico da aprendizagem.
Para Lima Júnior (2005, p.43) “tais conhecimentos são verdades na
medida em que se traduzem em respostas concretas as demandas do desejo,
necessidades, oriundas do contexto vivencial” isto é, na medida em que se traduzem
em melhoria da vida humana. Então, trata-se de validade do conhecimento, que se
negocia e ressignifica na própria dinâmica da vida e da história humana, a partir de
contextos locais.
O desenvolvimento do Portal aconteceu após inúmeras reuniões com o
responsável pela dimensão técnica sendo passado pela pesquisadora aos
responsáveis pela elaboração do portal o objetivo e o conteúdo que deveriam
constar como também reuniões com o desenvolvedor e o GEOTECFEIRA onde os
membros se posicionaram e direcionaram o conteúdo a ser disponibilizado. Ao ser
terminado o portal, o responsável por esse desenvolvimento retornou ao
GEOTECFEIRA apresentando o resultado obtendo a aprovação de todos.
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O Portal e o GEOTECFEIRA tornam-se interdependentes, uma vez que a
sobrevivência de um está atrelada a sobrevivência do outro. É uma parceria, a partir
da qual irão conquistar espaço desejado na potencialização da SM em FS.
A difusão do <www.diariomental.org> será feita através da participação da
pesquisadora e membros do GEOTECFEIRA em rádios AM (Sociedade de Feira e
Subaé) e FM (Nordeste e Transamérica) de Feira de Santana-BA, murais da FAN e
da UNEB, compartilhamento em redes sociais, visita e contato com a Secretaria
Municipal de Saúde, entre outros. Apresentarei no item a seguir o layout do portal.

5.2 LOGOTIPO

Figura 10 – Logotipo do portal

5.3 LAY-OUT E INTERATIVIDADE
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Figura 11: Home do site do Portal

5.4 CONTEÚDO DO PORTAL-INFORMAÇOES

Os objetivos e características de cada aba construída no portal estão
descritas a seguir:


Aba Perguntas: tem por objetivo ser espaço para o compartilhamento de
saberes entre os usuários do portal, buscando continuamente a atualização
do conhecimento. O usuário enviará um questionamento ao moderador, que
tão logo responderá. O questionamento e respectiva resposta ficarão
expostas, possibilitando reutilização da informação para outros usuários.
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Aba Saúde TV: consistirá em uma videoteca organizada em categorias
sendo uma importante fonte de pesquisa e estudo. Ao acessar o “Saúde TV”
o usuário terá fácil acesso as principais notícias, filmes, aulas e tutorias
relacionados a Saúde Mental em âmbito nacional e internacional. No portal
consta filmes como Mente Brilhante entre outros.

Figura 12: Página do portal na aba Saúde TV


Aba Pesquisa: tem por objetivo reunir estudos da literatura científica ou
jornalística brasileira e internacional sobre os objetos de estudo referentes a
Saúde Mental. O conteúdo estará disponível para consulta e reprodução
respeitando as normas de referência.
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Figura 13: Página do portal na aba Pesquisa
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Figura 14: Página do portal na aba Pesquisa


Aba Galeria: objetivo de ser um álbum organizado por categorias
configurando-se uma outra fonte de pesquisa e estudo. A construção desse
álbum contará com o auxílio de todos os usuários. Nessa aba, consta fotos,
divulgação de trabalho de artes dos usuários, fotos de datas comemorativas.



Aba Eventos: será um espaço destinado a divulgação dos eventos
científicos e culturais, que envolvam setores da Saúde Mental, organizados
por pesquisadores ou estudantes. O usuário poderá divulgar seu evento,
porém este somente será publicado após aprovação do moderador.



Aba Onde?: tem por objetivo ser um espaço que contenha informações
sobre as unidades de saúde que compõem a rede de atenção a saúde mental
na cidade de Feira de Santana e região. O usuário terá acesso aos endereços
e telefones das unidades, além de utilizar o serviço do Google Maps para se
localizar.
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Figura 15: Página do portal na aba Onde?


Aba Fórum Acadêmico: será espaço destinado a (re)construção de
conhecimento entre estudantes e profissionais sobre objetos de estudo da
Saúde Mental, visando o aperfeiçoamento da atuação profissional como
também possibilitar descobertas que venham a melhorar a assistência
dispensada ao paciente com transtorno mental.
Com base em todo material anteriormente exposto em seguida traremos

as considerações finais desse projeto de pesquisa.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao finalizarmos um trabalho de pesquisa não podemos nos eximir de
reconhecer que as considerações finais atende a uma necessidade acadêmica
normativa, visto que no campo da ciência não há conhecimento que não seja
possível de questionamento, nem verdade que se configure como absoluta. Assim
posto, o que ora apresento são constatações provisórias que certamente serão
superadas em prol do desenvolvimento dos saberes humano.
Esta pesquisa objetivou desenvolver um dispositivo para divulgar a SM
em FS./BA. A partir deste trabalho e dos dados colhidos, apresentarei as
conclusões.
Percorrendo o histórico da loucura, a saúde mental, as Tecnologias de
Informação e Comunicação, observei que não existia em Feira de Santana- BA um
dispositivo que divulgasse a saúde mental local, seus serviços, locais de
atendimentos, artigos, vídeos, endereços etc.
Esta minha trajetória não pode ser tomada como único condicionante para
compreender a minha prática. A vivência como profissional de Serviço Social por 30
anos no HERL me permitiu compreender as necessidades da SM em FS/BA. O dia a
dia e as intervenções realizadas, os grupos de estudo, contribuíram para determinar
o meu objetivo. Nós profissionais carregamos a cultura de nossa profissão, na
relação com as instituições, usuários e demais profissionais. É uma história
construída como descrevi na introdução deste trabalho. Na Saúde Mental, área
difícil, ampla, com grau de complexidade, se faz necessário, compreender, acolher,
escutar e respeitar. Estes são alguns dos parâmetros pelos os quais me deparei
como Assistente Social e devo abraçar a cidadania, a ética, os direitos sociais, a
justiça, a liberdade, o compromisso. Esses princípios devem ser materializados por
ações concretas.
Diante de tais posicionamentos a pesquisa com usuários, familiares,
profissionais e simpatizantes da SM que vivenciam o cotidiano das instituições, me
permitiram apresentar indicações quanto ao desenvolvimento de um dispositivo que
potencialize a divulgação da SM em FS/ BA.
No decorrer da pesquisa foram elencados que, a falta de informação, de
artigos da área de SM, de troca de conhecimentos, de pesquisas e de grupo de
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estudos bem como informes de locais de atendimento dos CAPS em Feira de
Santana, entre outros representam entraves que inviabilizam o conhecimento da SM
em FS/BA.
As análises dos dados das entrevistas evidenciam que a concepção por
parte dos entrevistados não inviabilizam a participação dos mesmos em futuras
ações. Conforme Coimbra (2005) a participação efetiva da família conduz ao
estabelecimento de estratégias de intervenção mais abrangentes, onde possam ser
trabalhados as dificuldades e necessidades.
Quanto a política de SM, embora venha avançando progressivamente,
também tem se esbarrado numa conjuntura nacional de corte de gastos e redução
de políticas sociais. Nós profissionais da área precisamos exercitar a crítica a
autocrítica pessoal, profissional, institucional para que não sejamos simples
executores.
Neste sentido acredito que as instituições de ensino superior poderão
contribuir para prática profissional, desde questões relativas que abarcam reflexões
sobre a subjetividade. Segundo Lima Júnior (2005, p.18) as tecnologias atuais de
comunicação representam não somente um conjunto de ferramentas e métodos de
funcionamento, mas uma composição simbólica que atua no desejo e na
subjetividade.
Avaliei também questões outras que surgiram no decorrer da análise e
que podem ser, posteriormente, pesquisadas, como os jogos em SM, trabalhador
autônomo ser usuário da SM; questão de gênero-mulher no cuidado do usuário.
Sinalizei uma relevante questão que diz respeito às expectativas positivas
dos entrevistados no tocante ao portal a ser desenvolvido.
Uma segunda questão interessante refere-se à possibilidade de um grupo
de estudo que trabalhe com as postagens e atualizações do portal, que
desenvolvam artigos sobre SM. Esse grupo já existe desde setembro de 2011 com
reuniões quinzenais na FAN, Instituição de Ensino que abriga os estudantes,
simpatizantes e professores atuantes em SM, denominado GEOTECFEIRA já citado
anteriormente neste trabalho.
Acredito, porém que o estudo deve ser continuado, o debate deve ser
ampliado para áreas que se refiram às práticas de atenção a SM e que as pesquisas
tenham caráter interdisciplinar. Além disso, aponto que os programas de SM devem
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ter como base prioridades estabelecidas a partir das demandas locais, dificuldades
vivenciadas etc.
Frente às propostas de pesquisa na potencialização dos informes de SM
torna-se fundamental construir conhecimentos que levem às transformações
necessárias do conjunto de saberes aliados às TICs.
Para isso é necessário que o GEOTECFEIRA trabalhe nesse sentido,
com objetivo determinado que contemple, estudos, aparatos científicos em torno do
objetivo determinado: o portal sobre SM necessário a FS e ao Brasil.
A explicitação dos marcos conceituais que embasem as novas práticas,
relativas a SM o ao mesmo tempo do próprio desenvolvimento do GEOTECFEIRA
para a finalidade proposta do meio e do objeto, como elementos constitutivos deste
processo.
Os resultados da pesquisa atenderam a questão norteadora, os objetivos
propostos, uma vez que demonstrou a necessidade e a importância em construir um
portal para potencializar a divulgação da SM em FS/BA, contribuindo de forma
significativa e produtiva para Feira de Santana.
Finalizando, é necessário um marco teórico-metodológico que possibilite
e abranja a dinâmica que o portal exige. Essas referências possibilitarão o
desenvolvimento de artigos, pesquisas que potencializarão a divulgação da SM em
FS/BA e também uma pretensão futura da SM como Política Pública junto aos
órgãos públicos do município e, quiçá do Estado.
É significativo reafirmar a minha determinação no sentido de fortalecer
uma luta pela melhoria na difusão das informações sobre SM em FS/BA, alinhandose com aqueles que têm transtorno mental, os simpatizantes e seus familiares.
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APÊNDICES

APÊNDICE A – Entrevista semi estruturada I
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I.

IDENTIFICAÇÃO



NOME



SEXO



IDADE



ESCOLARIDADE



PROFISSÃO



LOCAL DE TRABALHO

II. O que você conhece sobre ferramentas da Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC) aplicadas em Saúde Mental em Feira de Santana?
III. Se conhece, qual a importância do uso dessas TIC?
IV. Que ferramenta (TIC) você sugeriria para uso da difusão das informações da
Saúde Mental em Feira de Santana?
V. Você enviaria artigos, matérias e vídeos para serem divulgados em um
dispositivo de Saúde Mental em Feira de Santana?
VI. Você considera importante criar um dispositivo para informar à Saúde Mental
em Feira de Santana? Por quê?
VII.

O que você sugeriria para compor esse dispositivo?

VIII.

Esse dispositivo pode ser visto como espaço de estudo em Saúde Metal?
De que forma?

APÊNDICE B – Entrevista semi estruturada II
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I. IDENTIFICAÇÃO
 NOME
 SEXO
 IDADE
 GRAU DE PARENTESCO
 ESCOLARIDADE
 PROFISSÃO

II. Você tem computador em casa?
III. Onde você usa o computador?
IV. Você sabe usar o computador
V. Você tem internet em casa?
VI. O que você costuma acessar no computador?
VII.

Você sabe o que são dispositivos da Tecnologia de Informação e
Comunicação?

VIII.

É interessante criar um dispositivo que informe sobre a saúde mental em
Feira de Santana? Por quê?

IX. O que deveria ter nesse dispositivo?
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ANEXO 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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ANEXO 2 – Termo de convênio entre Faculdade Nobre de Feira de Santana e a
Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana – BA
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ANEXO 3 – Resumo do Termo de Convênio entre Faculdade Nobre de Feira de
Santana e a Secretaria Estadual de Saúde – BA publicado no Diário Oficial do
Estado (DOE)
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ANEXO 4 – Termo de Convênio entre a Faculdade Nobre de Feira de Santana e a
Universidade do Estado da Bahia
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ANEXO 5 – Ofício enviado aos campos de estudo

